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” I en tid då vi riskerar ”peak-allting” med instabila priser och konflikter 
som följd, kan morgondagens vinnare bli de länder och företag som  
skyddar sig själva genom att övergå till cirkulära produktionsmetoder, 
förnybara energikällor och serviceinriktade livscykelanalyser till sina 
kunder och medborgare.” 

 Johan Rockström, professor i miljövetenskap  
och chef för Stockholm Resilience Center. 
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2015 i korthet
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Konvertering av konvertibler
I början av 2015 konverterades samtliga utestående konvertib
ler till aktier och upplupen ränta betalades ut till konvertibel
innehavarna. 

Invigning av ny biogasanläggning
I oktober invigdes en ny biogasanläggningen för matavfall i 
Södertörn av energiminister Ibrahim Baylan och Scandinavian 
Biogas styrelseordförande Göran Persson. 

Ny anläggning i Henriksdal
Utbyggnaden av en ny produktionslinje i Henriksdal var vid 
årets utgång på väg att slutföras. Den nya anläggningen som 
förädlar rågas till drivmedel kommer ha kapacitet att producera 
ytterligare 125 gigawattimmar biogas per år. 

Publikt bolag
Moderbolaget bytte i december 2015 bolagskategori, från ett 
privat till ett publikt bolag. 

Scandinavian Biogas styrelseorförande Göran Persson och  
energiminister Ibrahim Baylan vid invigningen av den nya biogas
anläggningen för matavfall i Södertörn. I bakgrunden syns även 
kommunstyrelsens ordförande, Daniel Dronjak Nordqvist, Huddinge 
kommun.
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Energiminister Ibrahim Baylan och Scandinavian Biogas tekniska chef Jean Collin.

Uppslutningen var stor när Scandinavian Biogas  
nya biogasanläggning i Södertörn invigdes i oktober 2015.
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Utveckling och prestation

Scandinavian Biogas Fuels International AB 

Koncernen 2012 2013 2014 2015

Nettoomsättning 134 266 145 488 168 376 175 891
EBITDA 2 955 21 407 31 958 23 358
EBITDA % 2,2% 14,7% 19,0% 13,3%
EBIT 15 490 9 191 5 281 16 817
EBIT % 11,5% 6,3% 3,1% 9,6%
Årets resultat 46 094 29 739 10 525 21 362

Biogasproduktion och matavfallshantering*

Kärnverksamhet 2012 2013 2014 2015

Nettoomsättning 124 695 124 160 137 269 136 023
EBITDA 35 266 41 852 43 506 35 224
EBITDA % 28,3% 33,7% 31,7% 25,9%
EBIT 21 186 27 279 30 998 24 015
EBIT % 17,0% 22,0% 22,6% 17,7%
Nettoresultat 8 191 14 262 18 649 11 892

Prestation under 2015

Koncernens försäljning  
av biogas 2015

Invigning av ny biogasanläggning med beräknad  
årlig produktionskapacitet på

Koncernens nettoomsättning  
ökade till

171 GWh 80 GWh 176 MSEK

Proformatabellen ovan visar kärnverksamheten i anläggningarna i Ulsan, 
Henriksdal och Bromma. Beloppen är justerade från engångsposter och 
boksluts dispositioner som inte hör till den normala driften. Beloppen är 
inte justerade från koncerninterna transaktioner eller innehav utan bestäm
mande inflytande och inkluderar inte koncerngemensamma kostnader.

*  Scandinavian Biogas Recycling AB och Scandinavian Biogas Södertörn AB är 
inte med i tabellen eftersom de verksamheterna fortfarande var i ett uppstarts-
skede under räkenskapsåret.

Biogasens cirkulära process

1. Återvinning av organiskt avfall och restprodukter

2. Avfallet rötas till biogas

3. Biogasen förädlas till drivmedel – CBG eller LBG

4. Överbliven energi används till värme och el

5. Biogasen används som drivmedel som gas – CBG 
eller som flytande – LBG

6. Kretsloppet sluts i en cirkulär process

 
A. Vid biogasproduktion bildas ett biogödsel  

som innehåller viktiga och ändliga näringsämnen 
som återförs till jorden via jordbruket.

B. Skörden från jordbruket blir mat till människor  
och djur

C. Slutligen bildas organiska restprodukter såsom 
matavfall och gödsel

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A.

B.

C.
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Affärsmål 2016 Affärsmål 2020

300 GWh 1000GWh = 1 TWh
Uppnå en årlig produktion på 300 gigawattimmar Uppnå en årlig produktion på en terawattimme biogas

Affärsidé och mål

Affärsidé

Vår affärsidé är att vara ledande inom 
utformning, förvaltning och drift av 
biogasanläggningar. 

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.

Strategier

»  Kontinuerligt öka effektiviteten vid  
befintliga anläggningar.

»  Ökad konkurrenskraft genom forskning 
och utveckling.

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

»  Bidra till att bygga upp marknaden för 
biogas genom att även tillhandahålla 
flytande biogas, LBG. 

»  Utveckla samarbeten med kommuner 
och privata aktörer.

»  Öka efterfrågan på biogas med viss 
inriktning mot tung trafik.

Scandinavian Biogas  
verksamhet  geografiskt

● Bromma
● Södertörn
● Henriksdal
● Henriksdal II
● Skogn (Biokraft) 

● Yongyun i Ulsan, Sydkorea

● Biogasanläggning i drift

●  Biogasanläggning  
under uppstart

●  Biogasanläggning  
under byggnation



SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2015 7

Scandinavian Biogas befinner sig därmed i en expansiv tillväxt
fas som kommer att medföra en betydande omsättningstillväxt 
under kommande år. 

Ledande biogasexpertis i världsklass
2015 blev ett framgångsrikt år tack vare målfokuserat och hårt 
arbete från våra medarbetare, vilket bland annat har omfattat 
byggnationen av våra två nya anläggningar. I Sverige har vi visat 
hur vi kan uppföra nya komplexa projekt, medan vår biogas
anläggningen i staden Ulsan återigen har fått stor uppmärk
samhet för sin effektivitet. Detta efter att den utsetts till ”best 
practice” i en nationell utvärdering av Sydkoreanska miljö
myndigheter. 

Biogasproduktion under året
Produktionen av biogas uppgick under året till 171 gigawatt
timmar, varav av 105 kom från de svenska biogasanläggningarna 

i Henriksdal, Bromma och Södertörn medan volymen biogas 
från anläggningen i Sydkorea uppgick till 66 gigawattimmar. 
Detta innebär att produktionen var i nivå med föregående  
år och att anläggningarna därmed har fortsatt att leverera i  
enlighet med full teknisk produktionskapacitet för fjärde året  
i rad. 

Från klimatavtal till konkret handling
2015 blev en milstolpe ur miljösynpunkt. Vid klimatmötet i Paris 
slöts ett bindande avtal där världens länder kom överens om 
att ställa om från fossila bränslen till förnybar energi. Dessutom 
har världen åtagit sig att rapportera om framstegen var femte 
år. För att begränsa temperaturökningen under två grader måste 
de globala utsläppen av koldioxid totalt hållas under 1 000 
miljarder ton. Det innebär att kol och olja måste hållas kvar i 
marken och att förnybara bränslen och drivmedel måste öka, för 
att sedan så snart det är möjligt dominera helt.

” Ur ett svenskt perspektiv medför 
ett utökat användande av biogas 
ett led i satsningen på ett  
fossilfritt Sverige och en fossil-
oberoende transportsektor.” 
 
Matti Vikkula 
Verkställande direktör och koncernchef

VD HAR ORDET

” Nya investeringar, kompetenta  
medarbetare och hög tillväxt.  
Vår väg mot ett fossilfritt samhälle.”
Under 2015 har vi driftsatt en ny biogasanläggning för matavfall i Södertörn. Dessutom befinner vi 
oss i slutskedet av byggnationen av en ny uppgraderingsanläggningen i Henriksdal, som därmed 
blir Nordens största produktionsanläggning för biogas. I början av 2016 ingick vi ett nytt avtal som 
innebär att vi bygger en ny anläggning för flytande biogas i Norge. 
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Ur ett svenskt perspektiv medför ett utökat användande av 
biogas ett led i satsningen på ett fossilfritt Sverige och en 
fossiloberoende transportsektor. Fram till 2030 bedöms den 
realiserbara produktionen av biogas kunna öka från dagens  
1,8 terawattimmar till 15, varav 12 terawattimmar beräknas 
användas för transporter och tre av industrin, enligt de mål som 
tagits fram av branschorganisationen Energigas Sverige. 

Ambitiösa mål och ökad tillväxt 
Vårt mål är att öka leveransen av biogas till en terawattimme 
2020. Under året som gått har vi genomfört viktiga framsteg 
för att uppnå det. Det innebär att vi nu är på god väg att öka vår 
produktionskapacitet till 300 gigawattimmar i Sverige, vilket vi 
kommer att uppnå då de båda anläggningarna i Södertörn och 
Henriksdal är i full drift. 

Ny anläggning för flytande biogas 
Vårt nästa projekt, en strategisk viktig milstolpe i koncernens 
utveckling, är att uppföra en helt ny anläggning för flytande  
biogas i Norge, med vilket vi kommer att uppnå en total produk
tion för koncernen på närmare 500 gigawattimmar. I ett avtal 
som undertecknades i början av 2016 förvärvade Scandinavian 
Biogas drygt 50 procent av aktierna i Biokraft Holding AS, där 
vi nu tillsammans med TrønderEnergi AS äger 93 procent. 
För värvet har finansierats genom en företagsobligation vilken 
kommer att noteras på Nasdaq Stockholm under april månad. 

Den nya anläggningen kommer att uppföras i anslutning till 
Norske Skog AS pappersbruk i Skogn utanför Trondheim, och 
är planerad att sättas i drift under andra halvåret 2017. Detta 
betyder att vi fortsätter att skapa tillväxt, att vi breddar vår 
verksamhet geografiskt samt att vi börjar producera biogas från 
nya typer av avfall såsom restprodukter från pappersbruk och 
fiskindustrin, baserat på vår HOLDteknologiTM. 

Nya möjligheter att köra helt fossilfritt
För den nordiska marknaden innebär anläggningen i Norge att 
tillgängliga volymer flytande biogas kommer att öka väsentligt 
och den här gången i norr där tillgången av biogas ännu är låg. 
Detta är en betydelsefull utveckling för speciellt tung trafik som 
är i stort behov att hållbara drivmedelsalternativ samt även för 
dem som vill köra helt fossilfritt. 

Sverige har förutsättningarna  
att visa att det går
Sverige är en humanitär stormakt med stort internationellt 
förtroende. Ett enormt ansvar vilar nu på våra politiker. Det är 
ni som måste driva utvecklingen av kollektiva lösningar genom 
styrmedel och attraktiva incitament. 

Efterfrågan på hållbara drivmedel måste explodera. Det måste 
vara kostnadseffektivt och plånboksvänligt att köpa miljö fordon. 
Det måste vara enkelt och billigare att tanka fossilfritt. Vi måste 
satsa mer på de utmärkta alternativ som fungerar bra redan 
idag. För det är bråttom om vi ska lyckas bromsa den globala 
temperaturökningen. 

Finansiellt stöd måste styras om till att öka efterfrågan på 
hållbara transporter. Gröngasprincipen är ett exempel på ett 
initiativ som främjar utvecklingen. Vi måste bygga industriella 
biogasanläggningar med kapacitet att producera minst  
100 gigawattimmar eller mer. För att skapa större skalfördelar  
behöver vi i framtiden utforma anläggningar med en årlig  
produktion på 200 till 500 gigawattimmar. 

Sveriges viktigaste bidrag ur miljösynpunkt är att visa övriga 
länder att det går att ställa om till förnybar energi och samtidigt 
skapa tillväxt och välfärd för landets medborgare. Vi vill driva 
utvecklingen framåt innan det är för sent. 

Stockholm, mars 2016

Matti Vikkula

Verkställande direktör och koncernchef,
Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)
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Marknad och drivkrafter
Världens länder enades den 12 december 2015 i Paris om ett nytt globalt och rättsligt  
bindande klimatavtal, COP21. Det innebär att styrande politiker över hela världen har åtagit 
sig att kraftigt öka sitt miljöarbete för att den globala temperaturökningen ska hållas med 
god marginal under två grader. Miljöarbetet ska dessutom sträva efter att begränsa  
temperaturökningen till 1,5 grader. Detta betyder en enorm omställning för världens länder, 
men kan också innebära en fantastiskt möjlighet för en industri som biogasproduktion. 

” Investerare i hela Europa kommer nu med trovärdighet kunna göra 
mycket mer för att belysa den risk som tillgångar förknippade med 
höga koldioxidutsläpp innebär och istället söka alternativ som är 
förknippade med låga koldioxidutsläpp och som redan transformerar 
världens energisystem och infrastruktur.” 

  Stephanie Pfeifer, Chef för Institutional Investors Group on Climate Change,  
IIGCC,  i samband med undertecknandet av klimatavtalet i Paris, COP21, 2015.
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Om världen ska återfå ett fungerande klimattillstånd måste koldioxiden fasas ur världsekonomin till 2050. 
Källa: International Energy Agency IEA, World Energy Outlook.

BIOGASFÖRBRUKNING, NORGE 2011

■ 28% Värme
■ 6% Förädling till drivmedel
■ 30% Fackling
■ 35 % Gasmotorer
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BIOGASFÖRBRUKNING, SYDKOREA 2013

■ 59 % Elektricitet
■ 24 % Värme
■ 5 % Biogas försäljning
■ 11 % Fackling
■ 1% Drivmedel

År för högsta utsläpp

BIOGAS PRODUKTION, SVERIGE 2014

■ 40 % Samrötningsanläggningar

■ 2011, 3,7%
Största minskningsgrad per år

■ 2015, 5,3%
■ 2020, 9,0%

■ 38 % Avloppsreningsverk
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■ 12% Deponier
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På en död planet görs inga affärer
Utsläppen att växthusgaser har blivit en global samhälls
fråga som kommer att påverka länder, kommuner, företag och 
enskilda individer. Trenden är att fossilt förknippas med risk 
medan intresset för investeringar i hållbar teknik och förnybara 
alternativ ökar. Ett exempel på detta är Tyskland som införde 
”Energiewände” för att alternativet bedömdes innebära en för 
hög risk. För företag kan hållbarhet betyda nya möjligheter att 
skapa ökade intäkter, minskade kostnader och ökad konkurrens
kraft samtidigt som riskerna minskas. 

Enligt statistik från Bloomberg New Energy Finance investe
rades 329 miljarder dollar i förnybar energi 2015. Det finns 
anledning att förmoda att hållbara investeringar kommer att 
fortsätta öka. 

Svenska politiker vill vara bäst i klassen
Sveriges politiker har länge velat leda utvecklingen inom håll
barhet med ambitionen att fortsätta driva miljöfrågorna framåt 
främst i Sverige men också internationellt. Det bekräftades av 
Sveriges statsminister Stefan Löfven vid Riksdagens öppnande  
i september 2015, då Löfven uttryckte att Sverige skulle bli en  
av världens första fossilfria välfärdsländer. 

Genom det bindande avtalet i Paris har politikerna tagit på sig 
uppgiften att förverkliga en energirevolution. Svenska politiker 
behöver visa att de kan leda Sverige in i en ny framtid. Utma
ningen är att gå från ord till handling samtidigt som de skapar 
förutsättningar för tillväxt och ökad välfärd. 

Omställning till biodrivmedel kan bli avgörande
Årligen förbrukar Sverige som nation omkring 370 terawatt
timmar energi, varav 53 procent var förnybara 2015. Av den to
tala energiförbrukningen står transportsektorn för en fjärdedel, 
vilken fortfarande till övervägande del består av fossila bränslen. 
Omställningen till förnybara drivmedel kommer därmed att 
ha stor betydelse för att Sverige ska uppnå viktiga klimatmål. 
Redan om fem år ska etappmålet som innebär att utsläppen av 
växthusgaser ska minska med 40 procent från 1990 års nivå 
vara infriat. Tio år senare, 2030, ska ytterligare ett mål om en 
klimatoberoende fordonsflotta vara uppnått. 
 
Hållbara drivmedel ökar
Andelen hållbara drivmedel uppgick till 11,7 terawattimmar 
2014, vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala driv
medelsförbrukningen för inrikestransporter i Sverige. Dessa 
biodrivmedel bidrog till en minskning av växthusgasutsläppen 
med 2,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter, jämfört med om  
fossila drivmedel hade använts. 

Kommuner, offentliga aktörer  
och regelverk driver efterfrågan
Biodrivmedelsalternativen utgörs idag huvudsakligen av biogas, 
biodiesel och etanol. Många hoppas på en snabb utveckling för 
eldrivna fordon, men för längre transporter och för tung trafik 
kommer batteriernas kapacitet och räckvidden att vara en 
utmaning under överskådlig framtid. Samtidigt går utvecklingen 
från fossila till förnybara drivmedel långsamt trots att Sverige 
fortsätter att vara bäst i klassen.

Politiska mål i Sverige

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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Sverige är världsledande i att använda biogas. Efterfrågan 
på biogas är störst från kollektivtrafiken, från renhållnings
branschen, taxi och olika typer av kommunal verksamhet. 
Swedavia som driver de flesta av Sveriges flygplatser har också 
haft stor betydelse för efterfrågan. Inom Skånetrafiken drivs 
idag 99 procent av stadsbussarna av biogas medan Stockholms 
Lokaltrafik, där Scandinavian Biogas har sin huvudsakliga verk
samhet, har valt att använda fler förnybara alternativ. 

Fossila drivmedel dominerar vägtrafiken
Av det totala antalet registrerade bussar i Sverige 2015, drevs 
73 procent av fossil bensin eller diesel. Andelen biogasbussar 
uppgår till 17 procent, vilket innebär att biogasen dominerar 
som förnybart alternativ. 

Ännu större är fossilberoendet bland personbilar där 93 procent 
av vägtrafiken drivs av fossil bensin och diesel. Då det gäller 
tunga lastbilar utgör fossila drivmedel närmare 99 procent och 
utvecklingen mot förnybara går mycket långsamt. 

Hållbar miljöpolitik kräver finansiellt stöd
En förutsättning för att volymerna av biogasen ska kunna öka  
är att det finns ett fortsatt politiskt stöd för att bygga en väl
fungerande marknad. En sådan signal kom i slutet av 2015  
då biogasen tillsammans med andra biodrivmedel beviljades  
en förlängd skattebefrielse till utgången av 2020. Marknaden 
för biogas skulle även påverkas positivt om fler kommuner och 
andra verksamheter började ställa hårdare miljökrav vid upp
handling av transporter, både gällande koldioxidreduktion men 
också avseende partikelutsläpp. 

Biogas återanvänder organiskt avfall  
och restprodukter
Biogas som produceras i Sverige består till 98 procent av olika 
typer av organiska restprodukter såsom avloppsslam, organiskt 
avfall från hushåll och livsmedelsindustri samt slakteriavfall och 
gödsel. Biogasproduktionen uppgick 2015 till 1,8 terawattimmar 
varav 57 procent förädlades till drivmedel. Störst andel biogas 
kommer från Skåne, Västra Götaland och Stockholms län där 
drygt hälften av Sveriges volym av biogas produceras. Förutom 
att producera drivmedel bidrar biogasproduktionen dessutom 
med eftertraktade restprodukter i form av biogödsel. 

Totalt levererades 1,6 terawattimmar fordonsgas, varav andelen 
biogas uppgick till 70 procent. Sedan 2012 produceras i Sverige 
även flytande biogas vilken 2014 uppnådde en produktions
volym på 41 gigawattimmar. Flytande biogas bedöms i fram
tiden utgöra en betydande del i den tunga trafikens omställning 
till fossilfrihet, varav volymerna kommer att öka väsentligt. 

2015 blev ett supermiljöår för världens länder. För första gången 
är vetenskapens företrädare och politiker överens. Tillräckligt 
många har insett att risken för en mänsklig katastrof på jorden 
är stor och att framtidens välfärd inte längre kan skapas av 
fossil energi. 

Biogasen är en unik produkt då den bidrar till att sluta krets
loppet och innebär i detta sammanhang ett viktigt bidrag till 
en ny världsordning i det gemensamma skapandet av ett nytt 
fossilfritt och resurseffektivt globalt samhälle. 

Norges strategi är att öka tillgången på biogas 
genom utökad biofasproduktion. Marknaden 
drivs till stor del av den kollektiva busstrafiken. 

Marknaden omfattas av ett fåtal stora biogas
anläggningar varav 83 procent av produktionen 
används som elektricitet eller värme. Endast en 
procent användes 2013 som drivmedel. 

Statliga och kommunala miljömål driver  
utvecklingen. Sverige är idag världsledande  
i att använda biogas som drivmedel. En stor 
andel förbrukas av kommunal busstrafik. 

BIOGASFÖRBRUKNING, NORGE 2011

■ 28% Värme
■ 6% Förädling till drivmedel
■ 30% Fackling
■ 35 % Gasmotorer
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BIOGASFÖRBRUKNING, SYDKOREA 2013

■ 59 % Elektricitet
■ 24 % Värme
■ 5 % Biogas försäljning
■ 11 % Fackling
■ 1% Drivmedel

År för högsta utsläpp

BIOGAS PRODUKTION, SVERIGE 2014

■ 40 % Samrötningsanläggningar

■ 2011, 3,7%
Största minskningsgrad per år

■ 2015, 5,3%
■ 2020, 9,0%

■ 38 % Avloppsreningsverk
■ 3 % Gårdsanläggningar
■ 7 % Industrianläggningar
■ 12% Deponier

Totalt
500 GWh

Total
2,578 GWh

Total
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BIOGÖDSELMATAVFALL

BIOGAS PRODUKTION SÖDERTÖRN

2015 6 GWh

Vid full kapacitet 80 GWh

Avvattnad Biogödsel
Vid full kapacitet 14 000 ton

RENHÅLLNING

BIL

6

Södertörns biogasanläggning

EXPANSION – TRE NYA BIOGASPROJEKT – SÖDERTÖRN

Södertörns biogasanläggning för  
mat avfall  den första i Stockholms län 
I oktober 2015 invigde Scandinavian Biogas en ny biogasanläggning baserad på matavfall i  
Södertörn. Det innebär att biogasproduktionen för den svenska verksamheten breddas till att nu 
även omfatta organiskt avfall från hushåll och kasserade livsmedel. Detta ligger i linje med samhälls
utvecklingen i Stockholms län där många kommuner nu arbetar för att mångdubbla mängden  
insamlat matavfall, då dessa volymer hitintills varit väsentligt lägre än i andra regioner i landet. 

Produktion av två hållbara produkter
Byggnationen av Södertörns biogasanläggning påbörjades i maj 
2014 och invigdes under hösten 2015. Anläggningen är belägen 
på Gladö Kvarns återvinningsanläggning och är ett gemensamt 
projekt med SRV återvinning AB, som ägs av kommunerna 
Huddinge, Haninge, Salem, Botkyrka och Nynäshamn. 

Processen omfattar flera steg och börjar med att matavfall  
samlas in i huvudsak av SRV återvinning AB. Matavfallet tas 
sedan om hand för att bearbetas i en förbehandlingsanläggning 
innan det rötas i en av anläggningens två rötkamrar. Slutligen 
renas gasen och förädlas till drivmedel. Biogasen är då färdig  
att distribueras till kund. 

Parallellt med biogasproduktionen kommer även 14 000 ton 
avvattnad biogödsel att produceras då anläggningen når full  
kapacitet. Det innebär att viktiga näringsämnen som kväve, 
fosfor och kalium återförs till jorden då det används som bio
gödsel. Anläggningen i Södertörn är idag den första industriella 
biogasanläggningen för matavfall i Stockholms län. 

Invigning och produktionsstart
Den 2 oktober 2015 invigdes biogasanläggningen av Sveriges 
energiminister Ibrahim Baylan tillsammans med Scandinavian  
Biogas styrelseordförande Göran Persson, under ett stort 
media uppbåd. 

Under årets fjärde kvartal har anläggningen driftsatts och 
produktionen ökats efter hand. Försäljningen under året uppgick 
totalt till en volym om 5 gigawattimmar biogas. 

Ökade volymer biogas från hushåll
Då produktionen når full drift kommer anläggningen i Södertörn 
att ha kapacitet att producera 80 gigawattimmar biogas per 
år, genom att utvinna energi från 50 000 ton organiskt avfall. 
Det motsvarar lika mycket organiskt avfall som drygt 600 000 
svenskar tillsammans slänger per år. För invånarna i Stockholms  
län innebär anläggningen att lokalt producerat fossilfritt driv
medel ökar och att varje individ kan välja att köra bil på mat
avfall som de själva eller andra slängt.

Biogasproduktionen i Södertörn bidrar till att energi från olika typer av matavfall från hushåll, storkök, skolor, restauranger 
och livsmedelsindustrin omvandlas och förädlas till fossilfri biogas. Detta kan sedan användas som drivmedel. 
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Henriksdals biogasanläggning

SLAM BIOGAS

BUSS

PRODUKTION HENRIKSDAL
 
2015 75 GWh

Vid full kapacitet 200 GWh

RENHÅLLNING

BIL

75

EXPANSION – TRE NYA BIOGASPROJEKT – HENRIKSDAL

Nordens största biogasanläggning 
Byggnationen av den nya uppgraderingsanläggningen i Henriksdal är på väg att slutföras. 
Anläggningen innebär att kapaciteten att uppgradera biogas till drivmedel kommer att öka med 
125 gigawattimmar. Den total produktionen beräknas därmed bli 200 gigawattimmar då hela 
anläggningen är i full drift. Biogasanläggningen uppe på Henriksdalsberget i Stockholm blir  
därmed den största i Norden. 

Behoven ökar då Stockholm växer
Stockholm är idag en av Europas snabbast växande städer. 
Antalet invånare 2040 har beräknats uppgå till omkring  
1,3 miljoner människor, vilket innebär att Stockholm växer 
snabbare än vad politikerna tidigare hade beräknat. 

För att möta behoven från allt fler invånare har Stockholm stad 
beslutat att kapaciteten för avloppsvattenrening ska moderni
seras och utökas samtidigt som biogasproduktionen ska byggas 
ut. Utbyggnaden av uppgraderingsanläggningen i Henriksdal 
är därmed en del av ett större projekt kallat SFA, Stockholms 
Framtida Avloppsvattenrening, vilket ingår i Stockholms stads 
miljömål ”Vision 2040”.

I gott samarbete med Stockholm Vatten
All biogasproduktion i Henriksdal sker idag genom ett nära 
samarbete mellan Stockholm Vatten som ansvarar för slam  
och rågasproduktion och Scandinavian Biogas som driver  
anläggningarna för uppgradering. 

Utbyggnaden som är ett komplement till den befintliga anlägg
ningen byggs med så kallad Pressure Swing Absorption (PSA) 
teknik, vilken kommer att medföra att större volymer rågas från 
Stockholm Vattens rötkammare kan förädlas till drivmedel. 
Därför pågår det parallellt även ett projekt för större rågas
produktion, genom att successivt öka den organiska belastning
en i befintliga rötkammare. 

Då anläggningen uppnår en produktionsvolym om 200 giga
wattimmar innebär det att biogasproduktionen i Henriksdal 
kommer att kunna leverera motsvarande 20 procent av den 
biogas som levererades totalt i Sverige 2014.

Slam från avloppsreningsverket omvandlas tillsammans med fettavskiljarslam från restauranger till rågas, 
för att sedan förädlas till fossilfritt drivmedel. 
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FLYTANDE  
BIOGAS

PRODUKTION SKOGN

2015 0 GWh

Vid full kapacitet 125 GWh

LASTBIL

BUSS

BIL

Skogn biogasanläggning för flytande biogas, LBG

EXPANSION – TRE NYA BIOGASPROJEKT – SKOGN, TRONDHEIM

Ny anläggning för flytande biogas  
utanför Trondheim 
Strax efter årsskiftet 2016 tecknades avtal om att investera i en ny anläggning för flytande biogas 
i Norge. En strategiskt viktig utveckling som innebär att koncernens verksamhet utökas  
geografiskt till att omfatta ytterligare ett land i Norden. Produktionen kommer att baseras  
på nya typer av organiska restprodukter från pappersbruk och fiskindustri. 

Nytt norsk-svenskt samarbete 
Affären genomfördes genom att Scandinavian Biogas för
värvade drygt 50 procent av aktierna i Biokraft Holding AS, med 
ett gemensamt ägande om 93 procent tillsammans med norska 
TrønderEnergi AS. Bruttoinvesteringen uppgår till 370 miljoner 
NOK. Förvärvet av aktierna har finansierats genom en företags 
obligation vilken kommer att noteras på Nasdaq Stockholm 
under april månad 2016.

Nya restprodukter blir flytande biogas
Byggnationen av den nya biogasanläggningen för flytande 
biogas sker i anslutning till Norske Skogs pappersbruk i Skogn 
utanför Trondheim. Anläggningen beräknas stå klar för drift 
efter halvårsskiftet 2017. I anläggningen kommer restprodukter 
från norsk laxindustri att rötas till rågas för att sedan förädlas till 
flytande biogas, LBG. Dessutom kommer processvatten från det 
intilliggande pappersbruket att användas.

Den totala produktionskapaciteten kommer vid full drift att 
uppgå till 125 gigawattimmar och blir då ett betydande tillskott 
av förnybara drivmedel i landet, där det till övervägande del 
kommer att användas inom busstrafiken.  

Framtidens drivmedel för tung trafik 
Flytande biogas betraktas idag som ett utmärkt framtida driv
medel då det möjliggör såväl långa transporter som att köra helt 
fossilfritt. Den flytande biogasen har dock för de allra flesta inte 
kunnat nyttjas på grund av att producerad volym såväl i Sverige 
som andra länder fortfarande är mycket låg. I framtiden bedöms 
den flytande biogasen bli särskilt attraktivt för åkerier, buss
bolag och tung industri samt sjöfart, på grund av sin kvalitet och 
sin höga utsläppsreduktion.

Den norska biogasanläggningen utanför Trondheim kommer att producera flytande biogas, LBG, baserat på restprodukter från laxindustrin 
samt på processvatten från Skogn pappersbruk.

FISKRENS

PROCESS VATTEN, 
PAPPERSBRUK

SLAKTERIAVFALL
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Svensk driftverksamhet växer
Koncernens produktion av biogas i Sverige sker idag vid biogasanläggningarna i  
Henriksdal och Bromma samt sedan fjärde kvartalet 2015 även i Södertörn. Verksamheten 
drivs genom ett mycket gott samarbete med Stockholm Vatten och SRV återvinning. 

Välskött drift och hög produktion
Anläggningarna i Bromma och Henriksdal har under de senaste 
fyra åren producerat höga volymer vilka i befintliga anlägg
ningar motsvarar full teknisk produktionskapacitet. 

Produktionen 2015 uppgick till 75 gigawattimmar i Henriksdal 
och motsvarande 25 gigawattimmar i Bromma. Trots att rågas
volymen under en period var något lägre uppnåddes samma 
produktionsnivåer och till och med något högre än föregående 
år. Från den ny startade anläggningen i Södertörn som drift
sattes under årets sista kvartal såldes totalt 5 gigawattimmar 
biogas. 

Kapacitetförbättringar  
och ökad produktion i sikte
Verksamheten i Bromma och Henriksdal drivs genom att slam  
från avloppsreningsverken samrötas med fettavskiljare från  
restauranger. Biogasen förädlas sedan till drivmedel vid produk
tionsenheten i Bromma genom Pressure Swing Adsorbtion 
teknik (PSA), medan anläggningen i Henrikdal använder vatten
skrubberteknik (WST) i två parallella linjer, varav en tredje är på 
väg att färdigställas.

Scandinavian Biogas har under de senaste åren genomfört ett 
flertal omfattande effektiviseringsprojekt. Dessa har lett till att 
produktionen har kunnat öka från 60 till 75 gigawattimmar i 
Henriksdal. Då den tredje uppgraderinganläggningen är i full 
drift innebär det att volymerna kan utökas till en kapacitet på 
200 gigawattimmar biogas. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

BIOGASPRODUKTION FRÅN SCANDINAVIAN BIOGAS
ANLÄGGNINGAR I SVERIGE 2015, GWh

 Henriksdal Bromma Södertörn

 75 GWh 25 GWh 5 GWh

I dag säljs en stor del av den biogas som  
produceras till Storstockholms Lokaltrafik (SL),  

samt via återförsäljare till tankstationer och  
genom direktförsäljning till ett transport företag. 
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SYDKOREA

Koncernens industriella biogas
produktion i Ulsan är ett signum 
för kvalitet
För tre år sedan utsågs Scandinavian Biogas anläggning Yongyun i Sydkorea till  
landets mest effektiva. 2015 har den återigen skapat stor uppmärksamhet efter  
att myndig heterna utnämnt den till ”best practice” och den blivit en symbol och  
riktmärke för effektiv biogasproduktion. 

Fortsatt god stabil produktion under 2015
Verksamheten i Sydkorea presterade väl med avseende på vo
lym behandlat matavfall för fjärde året i rad. Intäkter genereras 
genom avgifter för matavfall vilka under året uppgick till 194 ton 
i snitt per dygn, vilket var något lägre än året innan. Ytterligare 
intäkter skapas genom försäljning av rågas som totalt uppgick 
till 66 gigawattimmar 2015. 

Femdubblad produktion
Då Scandinavian Biogas kontrakterades av staden Ulsan 2007 
behandlades i snitt 40 ton matavfall per dygn. 2011 hade  
mängden behandlat matavfall ökat till 156 ton per dygn och 
2012 till 191 ton. En nivå som sedan har kunnat bibehållas och 
vissa år till och med överträffas sedan dess. Detta har åstad
kommits genom koncernens HOLDteknologiTM och innebär att 
mängden behandlat matavfall har kunnat fem dubblas sedan 
Scandinavian Biogas övertog ansvaret för att driva Yongyuns 
biogasanläggning. 

Avtal på 15 år löper till 2026
Produktionen omfattar omhändertagande, förbehandling och 
rötning av stora volymer matavfall från staden Ulsans invåna
re, tillsammans med primärslam från Yongyuns intilliggande 
avloppsreningsverk. Verksamheten i Ulsan bygger på ett nära 
samarbete med miljonstaden och är reglerat av ett konces
sionsavtal som löper till och med 2026. 

Initialt fanns även planer på att bygga en uppgraderingsanlägg
ning, men då priserna på gas i Sydkorea är låga har ledningen 
valt att avvakta tills en sådan investering kan göras mer lönsam. 
Om priserna på uppgraderad biogas skulle stiga kan detta däre
mot komma att bli aktuellt igen. 

Miljö är på den politiska agendan
I Sydkorea pågår ett omfattande arbete för att bli en ledande 
miljönation. Landet genomför ett flertal olika initiativ för att 
utveckla effektiva och hållbara transporter, minska utsläppen av 
växthusgaser samt utför omfattande arbete inom energieffekti
visering. 

På initiativ av presidenten Park GeunHye har landet formulerat 
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 världsledan
de miljömetropol. 
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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 Mana
gement Consulting.

Michael Wallis 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, Handelshög
skolan i Stockholm.

Jörgen Ejlertsson
Vice vd och FoUchef

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

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 fondport
följbolag. Andreas Ahlström sitter i 
nomineringskommittén och kompensa
tionskommittén.

Sara Anderson

Född 1976. Invald 2015. 
M.Sc i kemiteknik från Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm. Mer än tio års 
erfarenhet av att driva utveckling mot 
ökad användning av biogas som fordons
bränsle. Arbetar sedan 2014 som konsult 
och expert inom drivmedel och transpor
ter på 2050 Consulting. Dessförinnan 
ansvarig för strategiska frågor kring driv
medel och energi på Trafikförvaltningen 
i Stockholms Län (SL). Sara Anderson 
sitter i revisionskommittén.

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 Bengts
sons Tidnings Aktiebolag. Investerar i 
bolag inom bland annat förnybar energi 
samt är engagerad i ett flertal bolag ge
nom styrelseuppdrag. Anders Bengtsson 
sitter i kompensationskommittén och 
revisionskommittén.

Göran Persson
styrelseordförande

Född 1949. Styrelseordförande i Scandinavian Biogas sedan 26 november 2009.  
Styrelseordförande i Cambio Health Care AB och Pegroco Invest AB mm. Statsmi
nister 19962006. Finansminister 19941996, riksdagsledamot och viceordförande 
i riksdagens finansutskott 19931994, riksdags ledamot och ordförande i riksdagens 
jordbruksutskott 19911992 samt skolminister 19891991. Ordförande i valberedningen 
och kompensationskommittén. 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 lastbilsfa
brik i Ryssland. Idag verksam som  
direktör inom Scania och styrelsele
damot i Ripasso Energy, Leax Group, 
ATG samt styrelseordförande i Svensk 
Galopp. Hans Hansson sitter i revisions
kommittén.

Peter Lönnblad

Peter Lönnblad. Född 1979.
 Invald 2015. M.SSc. från universitet  
Åbo Akademi,  Åbo. Peter Lönnblad är 
sedan två år vd i det finska moderbolaget 
John Nurminen Oy och har under mer än 
10 år haft ledande positioner inom John 
Nurminenkoncernen. Dessutom sitter 
Peter Lönnblad i ett flertal styrelser  
i koncernföretagen samt i flera av  
koncernens portföljbolag.

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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” De kombinerade påfrestningarna från klimatförändringarna,  
befolkningsökning och den omfattande förstörelsen av naturliga  
ekosystem riskerar att driva jorden mot en oåterkallelig förändring.  
Detta skulle kunna leda till att många, kanske till och med de flesta,  
jordbrukssystem kollapsar. En konsekvens är att vi saboterar  
mänsklighetens förmåga att producera tillräckligt med mat åt alla.” 

 Analys från Anthony Barnosky internationella miljögrupp, University of California, Berkeley.
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Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian  
Biogas Fuels International AB (publ), 5565284733, får  
härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för  
räkenskapsåret 2015.

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 Norden och Sydkorea.

Koncernens strategiska inriktning på forskning och utveckling 
innebär att Scandinavian Biogas lägger stor vikt vid att utveckla 
metoder för allt effektivare biogasproduktion från både etable
rade och nya typer av avfall, restprodukter och övrigt organiskt 
material. Bolagets kunskap och metoder innebär att biogaspro
duktion idag kan utföras mer kostnads och resurseffektivt än 
tidigare.

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

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) har sitt  
säte och huvudkontor i Stockholm. Vid utgången av 2015  
omfattade verksamheten 38 (32) anställda i Sverige och 21 
(20) i Sydkorea.

Tillståndspliktig verksamhet
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljö
balken i tre svenska dotterbolag. Koncernens tillstånds och 
anmälningspliktiga verksamhet påverkar den yttre miljön  
huvudsakligen genom dotterbolagen Scandinavian Biogas 
Stockholm AB (SBSt), Scandinavian Biogas Södertörn AB 
(SBSö) och Scandinavian Biogas Recycling AB (SBR), som  
omfattas av miljötillstånd samt tillstånd att bedriva verksam
het med explosiva och brandfarliga varor. SBSt producerar 
uppgraderad biogas och kan påverka den yttre miljön genom 
utsläpp av metan. SBSö producerar uppgraderad biogas och 
biogödsel, vilket kan påverka den yttre miljön genom utsläpp 
av metan samt läckage av kväverik biogödsel. SBR tar emot och 
förbehandlar organiskt avfall vilket kan påverka den yttre miljön 
i huvudsak genom läckage av förbehandlat organiskt avfall, så 
kallad slurry. Samtliga bolag har ett verksamhetssystem med 

regelbundna kontroller och löpande hantering av eventuella 
incidenter, syftande till att kunna minimera riskerna för yttre 
påverkan av miljön. Uppgraderingsanläggningarna är kopplade 
till metandestruktionsanläggningar i syfte att förbränna alla 
eventuella läckage av metan.

Koncernen 
Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är moder
bolag i Scandinavian Biogaskoncernen som består av ett flertal 
både helägda och delägda bolag registrerade i Sverige och 
Sydkorea. Verksamheten bedrivs i huvudsak i dotterbolagen.

Bolagsstyrning
Styrning, ledning och kontroll av Scandinavian Biogas Fuels 
International AB (publ) sker genom ansvarsfördelning mellan 
aktieägare på årsstämman, styrelsen och verkställande direk
tören enligt den svenska aktiebolagslagen. Bolagets styrning är 
organiserad och följs upp enligt nedanstående illustration. 

ÅRSSTÄMMA

STYRELSEVALBEREDNING
– förslag

REVISORER
– rapportering

VD

Styrelsen består av Göran Persson (ordförande), Anders 
Bengtsson, Andreas Ahlström, Hans Hansson (oberoende), 
Peter Lönnblad, Sara Anderson (oberoende) och Andreas Berg 
(arbetstagarrepresentant). Styrelsemötena schemaläggs för  
12 månader framåt och det ska hållas minst fem möten per år. 
Det brukar dock hållas ungefär 15 möten per år, varav några är 
per telefon. Revisorerna är med på minst ett styrelsemöte per  
år då de rapporterar resultatet från sin revision av koncernen 
och de legala enheterna.

Valberedningen består av Göran Persson, Örjan Björnsson, 
Jonas Bengtsson och Andreas Ahlström och de samman
träder minst en gång per år. Valberedningens uppgift är bland 
annat att till årsstämman föreslå styrelsens sammansättning, 
ersättning för styrelsearbete och kommittéarbete samt val av 
revisorer.

Det finns en kompensationskommitté som består av Göran 
Persson, Anders Bengtsson och Andreas Ahlström. Deras 
uppgift är att besluta om löner och andra ersättningar för verk
ställande direktör och övriga ledande befattningshavare. De be
slutar även om eventuell bonusutbetalning till övriga anställda.

Förvaltningsberättelse
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Från och med 2016 finns även en revisionskommitté som  
består av Anders Bengtsson (ordförande), Hans Hansson  
och Sara Anderson. Deras uppgift är att i) övervaka bolagets 
finansiella rapportering, ii) med avseende på den finansiella 
rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna  
kontroll och riskhantering, iii) hålla sig informerad om  
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen,  
iv) granska och övervaka revisorns opartiskhet och själv
ständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn 
till handahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster och  
v) biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans 
beslut om revisorsval. 

Koncernens ledningsgrupp består av verkställande direktör  
och koncernchef Matti Vikkula, vice verkställande direktör  
och affärsutvecklingschef Michael Wallis Olausson, vice  
verkställande direktör och forsknings och utvecklingschef  
Jörgen Ejlertsson, ekonomichef Lotta Lindstam, teknisk chef 
Jean Collin och driftschef Lars Hammarlo.

Ekonomisk översikt
Koncernen

(KSEK) 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Nettoomsättning 175 891 168 376 145 488 134 266 117 111
Rörelseresultat 16 817 5 281 9 191 15 490 103 127
Balansomslutning 760 652 628 037 428 741 419 777 407 752
Soliditet, % 28,6 30,8 41,9 37,9 13,1

Koncernens nettoomsättning uppgick under räkenskapsåret  
till 175,9 MSEK (168,4 MSEK) vilket motsvarar en ökning med 
4,5 procent jämfört med föregående år. Ökningen kommer till 
stor del från biogasanläggningen i Södertörn som har börjat 
leverera gas till kund och från förbehandlingsanläggningen i 
Södertörn vars verksamhet kom in i koncernen 1 maj 2014 och 
därmed bara rapporterade åtta månader under föregående år. 
De totala intäkterna under 2015 uppgick till 231,9 MSEK  
(185,7 MSEK) vilket innebär en ökning med 25 procent som 
främst beror på ökade intäkter för aktiverat arbete för egen 
räkning avseende utbyggnadsprojektet i Henriksdal.

En omklassificering av Övriga externa kostnader har gjorts 
retroaktivt i december 2015. Justeringen avser verksamhets
relaterade vidarefaktureringar som tidigare redovisats som 
Övriga externa kostnader, men som nu redovisas som Råvaror 
och förnödenheter. Intäkter och kostnader från ej verksamhets
relaterade vidarefaktureringar redovisas som Övriga rörelse
intäkter respektive Övriga externa kostnader. Anledningen till 
justeringen är att ge en mer rättvisande bild över koncernens 
resultat. Jämförelsesiffrorna för 2014 är om räknade enligt den 
nya principen så att beloppen blir jämförbara.

Koncernens EBITDA uppgick till 23,4 MSEK (32,0 MSEK) under 
2015 vilket motsvarar en minskning med 8,6 MSEK jämfört 
med föregående år, men är ändå markant bättre än förväntat. 
Anläggningarna i Södertörn har under räkenskapsåret varit i ett 
uppstartsskede och har därför genererat negativ EBITDA.

Under räkenskapsåret var rörelseresultatet för koncernen  
16,8 MSEK (5,3 MSEK). Detta kommer framförallt från en 
nedskrivning på 13,5 MSEK som, enligt sedvanlig prövning, 
gjorts på anläggningen i Ulsan med anledning av sjunkande 
marknadspris på LNG samt den utestående uppgraderings
frågan, se not 24 Avsättningar.

Resultatet efter skatt för räkenskapsåret uppgick till  
21,4 MSEK (+10,5 MSEK), varav +0,2 MSEK (+13,9 MSEK) 
avser orealiserade valutakursförändringar. Per den sista  
december 2014 hade koncernen en koncernmässig skattevinst 
på 16,6 MSEK (engångspost) som härrörde sig till sale and lease 
basktransaktionen som genomfördes 2014.

Balansomslutningen har ökat med 21,1 procent sedan före
gående år och var vid räkenskapsårets slut 760,7 MSEK  
(628,0 MSEK). Ökningen förklaras främst av investeringar i 
pågående projekt i Södertörn och Henriksdal. Projektet av
seende bio gasanläggningen i Södertörn har tagits i bruk under 
fjärde kvartalet 2015 och därmed flyttats från Pågående ny
anläggningar. Upplåning avseende finansiell leasing med löptid 
på 20 år eller mer, uppgick till 174,6 MSEK (169,5 MSEK).  
Det egna kapitalet har under året förändrats med, förutom årets 
resultat, konverteringen av konvertibler som utfördes i början 
av året.

Per 31 december 2015 var koncernens kassabehållning  
64,9 MSEK (124,9 MSEK) och anledningen till minskningen  
är framförallt investeringar gjorda i den nya biogasanläggningen 
i Södertörn.

Investeringar
Investeringarna i materiella och immateriella tillgångar har  
under räkenskapsåret uppgått till 186 MSEK (201 MSEK),  
varav 0 MSEK (1 MSEK) i Sydkorea. Koncernen har per den  
31 december 2015 åtaganden av göra ytterligare investeringar  
i anläggningen i Södertörn och i utbyggnaden i Henriksdal.

Per 31 december var det bokförda värdet på koncernens  
materiella och immateriella tillgångar 647,5 MSEK  
(466,0 MSEK), varav 248,3 MSEK (143,2 MSEK) avser leasing
objekt som koncernen innehar enligt långsiktiga finansiella 
leasingavtal (över 20 år).

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick under räkenskapsåret till  
1,7 MSEK (1,4 MSEK) vilket motsvarar en ökning med 19 pro
cent jämfört med föregående år. Ökningen beror i sin helhet på 
ökade ej verksamhetsrelaterade vidarefaktureringar. Resultatet 
före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 48,9 MSEK 
(98,1 MSEK) och där ingår en nedskrivning av värdet på aktier 
i dotterbolag med 46,1 MSEK (93,1 MSEK). Denna nedskrivning 
avser värdet på aktierna i dotterbolaget Scandinavian Biogas  
Fuels AB och beror delvis på en försiktigare värdering av fram
tida kassaflöden.

Med anledning av konverteringen av konvertibler som gjordes i 
början av 2015 så har moderbolagets räntekostnader sjunkit  
under räkenskapsåret med 3,5 MSEK och uppgick till 0,4 MSEK 
(3,9 MSEK). Moderbolagets resultat efter skatt 2015 var 48,9 
MSEK (+1,9 MSEK). Under föregående räkenskapsår erhöll 
moderbolaget ett koncernbidrag på 100,0 MSEK.
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Balansomslutningen i moderbolaget har under 2015 sjunkit  
med 15 procent främst till följd av nedskrivningen av aktier  
i dotterbolag. Moderbolagets kassabehållning har sjunkit  
60,0 MSEK och uppgick till 1,5 MSEK (61,5 MSEK) vid årets 
slut. Anledningen är framförallt investeringar gjorda i den  
nya biogasanläggningen i Södertörn.

Ägarförhållanden per balansdagen, i procent %
AC Cleantech Growth Fund 1 Holding AB 32,8%
Bengtssons Tidnings AB och närstående 31,4%
Novator 6,7%
Ajanta OY och närstående  6,1%
Erik Danielsson med familj, inklusive bolag  5,8%
John Nurminen OY  4,4%
Övriga 12,8%

Väsentliga händelser under året

Konvertering av konvertibler
I början av 2015 konverterades samtliga utestående konvertib
ler till aktier och den upplupna räntan betalades till konvertibel
innehavarna.

Utbyggnad i Henriksdal
Arbetet med utbyggnaden av anläggningen i Henriksdal,  
som påbörjades i november 2014 i samarbete med Stockholm 
Vatten AB, har fortsatt under räkenskapsåret. Utbyggnaden 
beräknas kunna öka produktionskapaciteten med cirka  
12,5 miljoner normalkubikmeter (Nm3) när den är i full drift.

Invigning av biogasanläggningen i Södertörn
I början av oktober 2015 invigdes den nya biogasanläggningen 
i Södertörn av energiminister Ibrahim Baylan och Scandinavian 
Biogas styrelseordförande Göran Persson.

Byte av bolagskategori
Moderbolaget bytte bolagskategori i december 2015 och gick 
från att vara ett privat bolag till att bli publikt.

Nedskrivning av koncessionsrättighet
Det koreanska dotterbolaget i Ulsan har gjort bedömningen att 
biogasanläggningen som innehas som en koncessions rättighet 
inte kommer att generera de kassaflöden som tidigare beräk
nats, och därför har värdet på rättigheten skrivits ned med 13,5 
MSEK. Anledningen till det försämrade kassaflödet är delvis det 
lägre marknadspriset för LNG som ligger till grund för dotter
bolagets gasförsäljningsintäkter samt den utestående frågan 
om uppgradering och eventuell straffavgift.

Produktion
Bromma och Henriksdal 
Anläggningen i Henriksdal har producerat och sålt 7,5 miljoner 
Nm3 (7,5 MNm3) motsvarande cirka 75 GWh biogas under 
räkenskapsåret. Motsvarande mängd för anläggningen i  
Bromma är 2,5 miljoner Nm3 (2,3 MNm3) motsvarande cirka 
25 GWh. Trots ett visst driftsstopp i Henriksdal och en minskad 
mängd tillgänglig rågas i Bromma under början av året så är 
mängderna i samma nivå som förra året, och till med något 
högre. Kunderna är i huvudsak Storstockholms Lokaltrafik AB 
och ett antal privata aktörer.

Ulsan, Sydkorea
Anläggningen i Sydkorea har i snitt mottagit 194 ton  
(203 ton) matavfall per dag under räkenskapsåret. Försälj
ningen av rågas har under samma period uppgått till totalt  
9,7 miljoner Nm3 (9,8 MNm3), vilket motsvarar cirka 66 GWh 
(67 GWh). Totalt producerades 10,4 miljoner Nm3  
(10,7 MNm3) rågas.

Förbehandlingsanläggningen i Södertörn
Förbehandlingsanläggningen i Södertörn mottog totalt  
28 089 ton (17 446 ton) matavfall under 2015 vilket mot svarar 
77 ton (71 ton) i snitt per dag. Då verksamheten startade 1 maj 
2014 är jämförelsesiffrorna för föregående år endast för åtta 
månader. Anläggningen byggdes ut under sommaren 2015 för 
att möjliggöra hanterandet av större mängder avfall. Vid fullt 
kapacitetsutnyttjande beräknas anläggningen att kunna ta emot 
50 000 ton matavfall och förbehandla det till biogasproduktion.

Biogasanläggningen i Södertörn
Produktionen av uppgraderad biogas i anläggningen i Södertörn  
startade under fjärde kvartalet 2015 och uppgick till 0,6 miljoner  
Nm3, motsvarande 6 GWh. Försäljningen av uppgraderad 
biogas uppgick till 0,5 miljoner Nm3 motsvarande 5 GWh under 
samma period. Anläggningen beräknas vid full drift ha en årlig 
produktionskapacitet på drygt 8 miljoner Nm3 biogas, mot
svarande cirka 80 GWh. Det förekommer vissa utmaningar i 
driftsättningen och justeringar av anläggningen pågår därför. 
Detta försenar planerad ökning av produktionen med tre till sex 
månader.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer

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

Konkurrens och bibehållet försprång
Scandinavian Biogas verksamhet är till stor del beroende av 
efterfrågan på biogas, framförallt i Sverige. Idag utgör bio gasen 
en av de miljömässigt mest attraktiva energibärarna och i takt 
med att marknaden mognar väntas fler bolag etableras. Kon
kurrensen om det organiska material som används vid biogas
produktion väntas öka både från andra biogas producenter 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 bio gasutbytet av det 
organiska 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 finns en risk med intäktsnivån för 
koncernens eventuella framtida projekt om marknadspriset för 
fossil energi fortsätter vara på den nivå som vi sett de senaste 
12 månaderna. 
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Politiska risker
Av stor betydelse för koncernens verksamhet är det politiska 
läget i de områden som Scandinavian Biogas verkar. Sam
arbetspartners, kunder och leverantörer 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 som sträcker sig över tidshorisonter på 15 år eller mer. 
Osäkerheten 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 närvarande som begränsad.

Beroendet av myndighetsbeslut och tillstånd
Scandinavian Biogas verksamhet är beroende av att myndig
heter ger tillstånd enligt miljöbalken och godkänner ansök
ningar. Handläggningstiden kan i vissa fall vara ett år eller längre 
och medför en risk att vissa projekt stoppas upp och försenas. 
Samtliga av koncernens 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 kultu
rell förståelse. Dessa faktorer utgör en risk som kan begränsas 
genom väl genomarbetade marknadsstudier, personal med lokal 
kännedom och goda relationer samt erfarenheter från att lyckas 
med liknande projekt.

Olyckor och miljörisker
En miljörisk vid biogasproduktion är att det kan ske större 
läckage av metan. Även olyckor kan inträffa och 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 risker för olyckor och miljörisker. 

Uppgradering i Ulsan
Då de ekonomiska förutsättningarna för en uppgraderings
anläggning i Ulsan i nuvarande marknadsläge har konstaterats 
vara ofördelaktiga, har en bedömning av konsekvenserna gjorts. 
Med anledning av detta började koncernen i tredje kvartalet att 
reservera för en potentiell straffavgift och det finns en risk med 
den bedömda nivån på avgiften, se not 24 Avsättningar.

 
Förväntningar avseende den  
framtida utvecklingen

Efterfrågan ökar
Behovet av förnyelsebar energi som kan ersätta fossila bränslen 
som kol och olja till rimliga priser är stort. I olika utvärderingar 
av förnyelsebara alternativ som går att massproducera har in
tresset för biogas ökat och därmed även efterfrågan 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 koncernen räknar med att få avsättning för 
all den biogas som kommer att produceras under de närmaste 
åren.

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 produktion, 
i synnerhet inom storstadsregionerna. Scandinavian Biogas 
har genom underkoncernen Scandinavian Biogas Sweden AB 
en mycket bra grund för fortsatt expansion inom Stockholms
regionen. 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. 

I och med den nya biogasanläggningen i Södertörn, utbygg
naden av anläggningen i Henriksdal och investeringen i Norge 
så beräknas koncernens totala produktion i Norden att kunna 
fyrdubblas från räkenskapsårets cirka 10 miljoner Nm³ till  
cirka 40 miljoner Nm³ uppgraderad biogas, motsvarande cirka 
400 GWh.

Finansiering

Verksamheten är finansierad med eget kapital, lån från externa 
kreditgivare och finansiell leasing. Uppgraderingsanläggning
arna i Bromma och Henriksdal leasas av Stockholm Vatten AB 
och förbehandlingsanläggningen i Södertörn leasas från SRV 
Återvinning AB. Hyresavtalen är på 25 år.

Amorteringar av räntebärande lån har under året skett enligt 
fasta amorteringsplaner och har uppgått till 56 MSEK, vilket 
inkluderar amorteringar på finansiell leasing samt konvertering 
av konvertibellån till aktier. Finansiell leasing för förbehandlings
anläggningen i Södertörn har under året ökat med 11 MSEK och 
avser framförallt en investering i utökad mottagningskapacitet 
för matavfall.

Under räkenskapsåret har ytterligare lån tagits upp från extern 
kreditgivare på 25 MSEK för den omfattande investeringen i den 
nya biogasanläggningen i Södertörn.

Dotterbolaget i Ulsan har under året kunnat amortera ytter
ligare på lån från moderbolaget Scandinavian Biogas Fuels AB. 
Detta har varit möjligt på grund av den förbättrade lönsam heten 
samt den refinansiering som genomfördes under hösten 2013. 
Finansieringen av eventuella nya stora projekt och investeringar 
kommer dock innebära behov av olika typer av finansieringar 
och samarbeten.
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Bolaget bedriver löpande ett aktivt finansieringsarbete för att 
säkerställa att nya investeringsprojekt ska gå att genomföra. 
Koncernen räknar med att finansieringen av stora framtida 
projekt kommer att kräva olika typer av finansieringar och sam
arbeten beroende på projektets struktur och placering. 

Aktien
Per den 31 december 2015 hade bolaget 90 092 662  
(78 414 661) aktier till ett kvotvärde om 0,20 SEK per aktie. 
Varje aktie berättigar till en röst. Samtliga utestående aktier är 
stamaktier och medför därmed lika rätt till andel i Scandinavian 
Biogas Fuels Internationals tillgångar och resultat. Antalet aktier 
har under räkenskapsåret ökat med 11 678 001 aktier till följd av 
konverteringen av konvertibellån som genomfördes under bör
jan av året, se not 23 Aktiekapital och övrigt till skjutet kapital.

Utestående konvertibler
På balansdagen fanns inga (11 678 001) utestående konver
tibler, då samtliga utestående konvertibler konverterades till 
aktier i början av 2015.

Teckningsoptioner
Under 2014 gavs totalt 565 000 teckningsoptioner ut veder
lagsfritt till personalen i Scandinavian Biogas Fuels AB, se not 
33 Aktierelaterade ersättningar. Under räkenskapsåret har inga 
ytterligare optioner getts ut.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Koncernen förvärvade majoriteten av aktierna i Biokraft  
Holding AS i början av 2016. Förvärvet innebär att  
Scandinavian Biogas etablerar sig även på den norska mark
naden. Biokraft AS, som är ett helägt dotterbolag till Biokraft 
Holding AS, kommer att uppföra en biogasanläggning i  
anslutning till Norske Skogs pappersmassabruk i Skogn  
utanför Trondheim. Anläggningen kommer att producera 
flytande biogas och substratet kommer till största delen komma 
från avfall från fiskindustrin. När anläggningen är uppe i full pro
duktionskapacitet beräknas den kunna leverera cirka 12 miljoner 
Nm³, motsvarande 120 GWh, flytande biogas. Anläggningen 
beräknas tas i drift under andra halvåret 2017.

Moderbolaget emitterade i början av 2016 en företagsobligation 
på 200 MSEK med en löptid på 4 år. Medlen har använts till 
förvärvet av Biokraft Holding AS och till att återbetala del av 
externt lån. Medlen kommer också bland annat att  
an vändas till förbättringsinvesteringar i anläggningen i  
Södertörn. Företagsobligationen planeras bli noterad på  
NASDAQ Stockholm i april 2016.

Utbyggnaden av anläggningen i Henriksdal har färdigställts en
ligt plan och biogas från den nya linjen började gå ut till kunder 
på Stockholms gasnät i slutet av januari 2016.

Förslag till disposition beträffande  
bolagets vinst

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogan
de stående medel, SEK 275 654 500, disponeras enligt följande:

Belopp i SEK

Balanserat resultat 227 528 227
Överkursfond 552 124 089
Årets vinst 48 941 361
Totalt 275 654 500

 
Balanseras i ny räkning 275 654 500
Summa 275 654 500
 

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 2015 2014

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 5 175 891 168 376
Aktiverat arbete för egen räkning 7 52 379 13 462
Övriga rörelseintäkter 10 3 622 3 856
Summa 231 892 185 694

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 132 843 93 328
Övriga externa kostnader 8 27 989 19 951
Personalkostnader 9 47 702 40 457
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 39 329 35 703
Övriga rörelsekostnader 10 846 1 536
Summa rörelsekostnader -248 709 -190 975
Rörelseresultat -16 817 -5 281
 
Finansiella intäkter 12 724 17 562
Finansiella kostnader 16 807 18 339
Finansiella poster – netto 11 -4 083 -777
Resultat före skatt -20 900 -6 058

Inkomstskatt 12 462 16 583
Årets resultat -21 362  10 525

Övrigt totalresultat
Aktuariellt resultat på ersättningar efter avslutad anställning 2.17 227 102
Valutakursdifferenser 13 957 1 356
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 1 184 -1 458
Summa totalresultat för året -20 178 9 067

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

Årets resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 16 181 13 056
Innehav utan bestämmande inflytande 5 181 2 531

-21 362 10 525
Summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 15 203 11 680
Innehav utan bestämmande inflytande 4 975 2 613

-20 178 9 067

 
Jämförelsesiffrorna för 2014 har räknats om enligt den nya principen för redovisning av vidarefaktureringar. En mindre justering har även gjorts i resultat
räkningen för 2014 då 0,1 MSEK har flyttats från Personalkostnader till Aktuariellt resultat på ersättningar efter avslutad anställning i Övrigt totalresultat.

Noterna på sidorna 37 till 54 utgör en integrerad del av denna års och koncernredovisning.

Koncernens rapport över totalresultat
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Belopp i KSEK Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 14

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 7 239 5 051
Koncessioner och liknande rättigheter 108 819 133 781
Patent och licenser 166 9
Summa immateriella tillgångar 116 224 138 841

Materiella anläggningstillgångar 15

Byggnader och mark 157 009 76 316
Maskiner och andra tekniska anläggningar 246 121 78 932
Inventarier, verktyg och installationer 4 111 4 250
Pågående nyanläggningar 124 033 167 611
Summa materiella anläggningstillgångar 531 274 327 109

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 7 858 7 860
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 858 7 860

Övriga anläggningstillgångar

Långfristiga upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 17 3 111 
Summa övriga anläggningstillgångar 3 111 -
Summa anläggningstillgångar 658 467 473 810

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 584 665
Summa varulager 584 665

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 20 25 870 20 294
Övriga fordringar 5 611 4 541
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 5 241 3 838
Likvida medel 22 64 879 124 889
Summa kortfristiga fordringar 101 601 153 562
Summa omsättningstillgångar 102 185 154 227
SUMMA TILLGÅNGAR 760 652 628 037

Noterna på sidorna 37 till 54 utgör en integrerad del av denna års och koncernredovisning.

Koncernens balansräkning
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Belopp i KSEK Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL 
Eget kapital som kan hänföras till Moderföretagets aktieägare

Aktiekapital 23 18 019 15 683
Övrigt tillskjutet kapital 693 305 654 884
Reserver 1 008 1 801
Balanserad vinst inklusive årets totalresultat 494 489 478 493

215 827 190 273
Innehav utan bestämmande inflytande 1 987 2 962
Summa eget kapital 217 814 193 235

SKULDER
Avsättningar

Övriga avsättningar 24 7 097 
Summa avsättningar 7 097 -

Långfristiga skulder
Upplåning 25 266 643 295 477
Konvertibla skuldebrev 25  40 592
Uppskjutna skatteskulder 26 1 564 1 102
Summa långfristiga skulder 268 207 337 171

Kortfristiga skulder
Upplåning 25 68 563 18 952

Lån från aktieägare 25 19 19
Leverantörsskulder 61 555 33 493
Övriga skulder 27 20 852 3 658
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 116 545 41 509
Summa kortfristiga skulder 267 534 97 631
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 760 652 628 037

Noterna på sidorna 37 till 54 utgör en integrerad del av denna års och koncernredovisning.

Koncernens balansräkning, forts.
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Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

Belopp i KSEK Not
Aktie-

kapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital Reserver
Balanserat 

resultat Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Summa  
eget  

kapital

Ingående balans per 1 januari 2014 15 683 654 348 -510 -491 466 178 055 1 575 179 630
Årets resultat 13 056 13 056 2 531 10 525

Övrigt totalresultat
Aktuariellt resultat på ersättningar  
efter avslutad anställning 84 -84 18 -102
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 - 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
Ingående balans per 1 januari 2015 15 683 654 884 -1 801 -478 493 190 273 2 962 193 235
Årets resultat 16 181 -16 181 5 181 -21 362

Övrigt totalresultat
Aktuariellt resultat på ersättningar  
efter avslutad anställning 187 187 40 227
Valutakursdifferenser 793 2 791 166 957
Summa totalresultat 793 -15 996 -15 203 -4 975 -20 178
Emissionskostnader1 116 -116 -116
Konvertering av konvertibla skuldebrev 23 2 336 38 537 40 873 40 873
Aktieägartillskott från innehav utan  
bestämmande inflytande - 4 000 4 000
Summa tillskott från och  
värdeöverföringar till aktieägare,  
redovisade direkt i eget kapital

2 336 38 421 - - 40 757 4 000 44 757

Utgående balans per 31 december 2015 18 019 693 305 -1 008 -494 489 215 827 1 987 217 814

Noterna på sidorna 37 till 54 utgör en integrerad del av denna års och koncernredovisning.
1) Skatteeffekt på emissionskostnader redovisade över eget kapital uppgår till 26 KSEK (0 KSEK). 

Koncernens rapport  
över förändringar i eget kapital
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Belopp i KSEK Not 2015 2014

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 16 817 5 281
Avskrivningar 39 329 20 510
Övriga ej likviditetspåverkande poster 32 7 276 4 558

Erhållen ränta 161 270
Betald ränta 25 426 16 573
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet 4 523 3 484

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital   
Ökning/minskning av varulager 81 665
Ökning/minskning av rörelsefordringar 8 049 3 939
Ökning/minskning av rörelseskulder 16 627 37 005
Summa förändring av rörelsekapital 8 659 32 401
Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 182 35 885

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Köp av immateriella tillgångar 14 2 768 3 564
Köp av materiella anläggningstillgångar 15 94 941 158 316
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 600 87 183
Köp av finansiella anläggningstillgångar 3 116 6 441
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 9 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -91 216 -81 138

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Upptagna lån 28 428 176 404
Amortering av lån 14 407 59 314
Tillskott till/från minoritet 4 000 4 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 021 121 090

Årets totala kassaflöde -60 013 75 837

Minskning/ökning av likvida medel

Likvida medel vid årets början 22 124 889 47 893
Kursdifferenser i likvida medel 3 1 159
Likvida medel vid årets slut 22 64 879 124 889

Noterna på sidorna 37 till 54 utgör en integrerad del av denna års och koncernredovisning.

Koncernens rapport över kassaflöden
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Belopp i KSEK Not 2015 2014

Rörelsens intäkter   

Nettoomsättning 5, 6 1 200 1 200
Övriga rörelseintäkter 10 455 185
Summa rörelsens intäkter 1 655 1 385

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 8 3 857 1 909
Personalkostnader 9 311 578
Övriga rörelsekostnader 10  2
Summa rörelsens kostnader -4 168 -2 489
Rörelseresultat -2 513 -1 104

Resultat från andelar i koncernföretag 46 083 93 113
Ränteintäkter 45 
Räntekostnader 390 3 879
Finansiella poster netto 11 -46 428 -96 992
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -48 941 -98 096

Bokslutsdispositioner
Erhållna/lämnade koncernbidrag  100 000
Summa bokslutsdispositioner - 100 000
Resultat före skatt -48 941 1 904

Inkomstskatt 12  
Årets resultat -48 941 1 904

Jämförelsesiffrorna för 2014 har räknats om enligt den nya principen för redovisning av vidarefaktureringar. 

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

Noterna på sidorna 37 till 54 utgör en integrerad del av denna års och koncernredovisning.

Moderföretagets resultaträkning 
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Belopp i KSEK Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 16 129 391 163 474
Fordringar hos koncernföretag 98 326 107 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 227 717 270 474
Summa anläggningstillgångar 227 717 270 474

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 69 645 21 000
Övriga fordringar 115 114
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 72 109 
Summa kortfristiga fordringar 69 832 21 223

Kassa och Bank 22 1 544 61 471
Summa omsättningstillgångar 71 376 82 694
SUMMA TILLGÅNGAR 299 093 353 168

Noterna på sidorna 37 till 54 utgör en integrerad del av denna års och koncernredovisning.

Moderföretagets balansräkning 
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Belopp i KSEK Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital 23   
Bundet eget kapital

Aktiekapital  18 019 15 683
Reservfond 2 043 2 043
Summa bundet eget kapital 20 062 17 726

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 227 528 229 433
Överkursfond 552 124 513 702
Årets resultat 48 941 1 904
Summa fritt eget kapital 275 655 286 173
Summa eget kapital 295 717 303 899

Långfristiga skulder

Konvertibellån 25  40 592
Summa långfristiga skulder - 40 592

Kortfristiga skulder

Upplåning 25 19 19
Leverantörsskulder 971 565
Skulder till koncernföretag 1 800 1 800
Övriga skulder 27  30
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 586 6 263
Summa kortfristiga skulder 3 376 8 677
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  299 093 353 168

Ställda säkerheter 29 171 624 117 050
Ansvarsförbindelser 30 37 500 52 422

Noterna på sidorna 37 till 54 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 Not Aktiekapital Reservfond
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat
Summa  

eget kapital

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
Ingående balans per 1 januari 2015 15 683 2 043 513 702 -227 529 303 899

Totalresultat

Årets totalresultat 48 941 -48 941
Summa totalresultat -48 941 -48 941

Transaktioner med aktieägare
Emissionskostnader1 116 -116

Konvertibla skuldebrev – konverterade 23 2 336 38 538 40 874
Utgående balans per 31 december 2015 18 019 2 043 552 124 -276 469 295 717

Noterna på sidorna 37 till 54 utgör en integrerad del av denna års och koncernredovisning.
1) Skatteeffekt på emissionskostnader redovisade över eget kapital uppgår till 26 KSEK (0 KSEK). 

Moderföretagets  
förändringar i eget kapital
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Belopp i KSEK Not 2015 2014

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 2 513 1 104
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 32  
Erhållen ränta 45 
Betald ränta 5 880 823
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  -8 348 -1 927

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital   
Ökning/minskning av rörelsefordringar 48 609 19 752
Ökning/minskning av rörelseskulder  189  48
Summa förändring av rörelsekapital -48 420 -19 704

Kassaflöde från den löpande verksamheten -56 768 -21 631

Investeringsverksamheten

Investeringar i dotterföretag 12 000 6 000
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar  9 175
Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar 8 674 
Erhållna/lämnade koncernbidrag  100 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 326 84 825

Finansieringsverksamheten

Nyemission 167 
Upptagna lån  1 229
Amortering av lån  4 962
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 167 -3 733

Årets kassaflöde -59 927 59 461

Likvida medel vid årets början 22 61 471 2 010

Likvida medel vid årets slut 22 1 544 61 471

Noterna på sidorna 37 till 54 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 24 mars 2016 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 kon
cernredovisning 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 
koncernen har upprättats i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU, 
RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt Årsredo
visningslagen. Denna årsredovisning är Scandinavian Biogas Fuels Inter
national ABs fjärde finansiella rapport som upprättas i enlighet med IFRS 
(International Financial Reporting Standards). 

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden.  
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncern
redovisning 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 Redo
visning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. I de fall moder
företaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta 
separat i slutet av denna not. 

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

Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar

2.1.1  Nya standarder, ändringar och tolkningar  
som tillämpas av koncernen

Det finns inga nya eller ändrade standarder vilka tillämpas för första 
gången för räkenskapsår som börjar 1 januari 2015 och som har 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 2015 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 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar hur redovisning 
av intäkter ska ske. De principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare 
av finansiella rapporter mer användbar information om företagets intäkter. 
Den utökade upplysningsskyldigheten innebär att information om intäkts
slag, 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 tillåten. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av 
införandet av standarden.

I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att 
ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC15 
och SIC27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla 
leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna 
redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att  
använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldig
het att betala för denna rättighet. Redovisningen för leasegivaren kommer 
i allt väsentligt att vara oförändrad. Standarden är tillämplig för räken
skapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Förtida tillämpning 
är tillåten. EU har ännu inte antagit standarden. Koncernen har ännu inte 
utvärderat effekterna av IFRS 16. 

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

2.1.2 Ändrad redovisningsprincip
Koncernen har ändrat princip för redovisning av vidarefaktureringar under 
fjärde kvartalet 2015. Intäkter för ej verksamhetsrelaterade vidarefaktu
reringar redovisas numera som Övriga rörelseintäkter. De låg tidigare i 
nettoomsättningen. Kostnader för verksamhetsrelaterade vidarefakture
ringar redovisas numera som Råvaror och förnödenheter. De låg tidigare 
som Övriga externa kostnader.

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 exklu
deras ur koncernredovisningen 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. Förvärvsre
laterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis 
till verkliga värden på förvärvsdagen. 

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

Noter med redovisningsprinciper  
och bokslutskommentarer 
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Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster 
och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovis
ningsprinciperna 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 koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är moderföre
tagets funktionella 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 balans
dagens kurs, redovisas 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 rapport
valuta. 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. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valuta
omräkning 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 Biogaskoncernen bedriver både forsknings och utvecklings
arbete. Utgifter för forskning kostnadsförs löpande i takt med att forsk
nings utgifterna 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 till
verkas 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. Anskaffningsvärdet 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 uppfyller kriterierna för att redovisas som 
en tillgång enligt IAS 38 p 57. Tillkommande utgifter som uppstår i sam
band 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 510 år.
Avskrivning på internt upparbetade immateriella tillgångar görs linjärt på 
510 år.

Koncessioner och liknande rättigheter 
Dotterbolaget i Ulsan 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 2.19 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 sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med 
tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaff
ningsvärde 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 anskaffnings
värde skrivs av separat. Inga avskrivningar görs på mark eller pågående ny
anläggningar. Avskrivningar på övriga tillgångar, görs linjärt enligt följande:

Byggnader 30 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 1030 år
Inventarier, verktyg och installationer 35 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapport
periods 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 fast
ställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade 
värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekost
nader i resultaträkningen. 

2.6  Nedskrivningar av ickefinansiella  
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 återvinnings
värde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde mins
kat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av 
nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns 
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). 

2.7 Varulager

Varulagret består av reservdelar och är upptaget till det lägsta av 
 anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk 
beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in först ut principen. 
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att 
bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

2.8 Finansiella instrument – generellt

Finansiella instrument finns i många olika balansposter och finns beskrivna 
under 2.9–2.13. I avsnitt 2.8 finns generella regler som gäller för finansiella 
instrument.

2.8.1 Klassificering
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande 
kategorier: finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt 
värde över totalresultatet, lånefordringar och kundfordringar samt övriga 
finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den 
finansiella tillgången eller skulden förvärvades. 
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Finansiella tillgångar och skulder värderade  
till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultat
räkningen är finansiella instrument som innehas för handel. Derivat
instrument klassificeras som att de innehas för handel om de inte är 
identifierade som säkringar. Koncernen klassificerar derivatinstrument 
(ränteswap) i denna kategori.
 
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde  
via övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser för ickemonetära finansiella tillgångar och skulder 
värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat. Exempel på icke 
monetära finansiella tillgångar och skulder är den i Korea obligatoriska 
reserveringen av avgångsvederlag, så kallad Severance Liability, som enligt 
IAS 19 omvärderas till verkligt värde via övrigt totalresultat.

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 anläggningstillgångar. Koncernens ”lånefordringar  
och kundfordringar” utgörs av kundfordringar, likvida medel (se not 2.10 
och 2.11) samt de finansiella instrument som redovisas bland övriga 
fordringar. 

Övriga finansiella skulder
Koncernens upplåning, lån från aktieägare, konvertibla skuldebrev,  
leverantörsskulder och den del av övriga kortfristiga skulder som avser 
finansiella instrument klassificeras som övriga finansiella skulder.

2.8.2  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 transaktions
kostnader, 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 resultaträkning
en. 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 för
pliktelsen 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. 
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via övrigt 
totalresultat redovisas med tillämpning av så kallad ”projected unit credit 
method”. Lånefordringar 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 
resultaträkningen, resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår  
i finansnettot eftersom det härrör till finansieringsverksamheten.

2.8.3 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 sam
tidigt realisera tillgången och reglera skulden.

2.8.4 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 redo
visade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens 
resultaträkning inom ”övriga externa kostnader” eller inom finansnettot 
beroende på vilken finansiell tillgång som skrivs ner. Om nedskrivnings
behovet minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt kan 
hänföras till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen redo
visades, 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.

2.9 Derivatinstrument

Derivatinstrument är finansiella instrument som redovisas i balans
räkningen på affärsdagen och värderas till verkligt värde, både initialt och 
vid efterföljande omvärderingar. Den vinst eller förlust som uppkommer  
vid omvärdering redovisas i resultaträkningen då kraven för säkringsredo
visning inte uppfylls. 

Det verkliga värdet på ett derivatinstrument klassificeras som anläggnings
tillgång 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 
omsättningstillgångar. Om inte, redovisas de som anläggningstillgångar. 

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

2.11 Likvida medel

Likvida medel är finansiellt instrument och innefattar, i såväl balansräkning
en 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 verksam
heten från leverantörer. 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  
leverantörsskulder 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 redo
visas 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 låne
perioden, 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.
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2.14 Låneutgifter

Allmänna och särskilda låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, 
uppförande eller produktion av kvalificerade tillgångar, vilket är tillgångar 
som det med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att färdigställa 
för avsedd användning eller försäljning, redovisas som en del av dessa 
tillgångars anskaffningsvärde. 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 Statliga stöd

Statliga stöd relaterade till investeringar i anläggningar, maskiner och 
inventarier redovisas som en skuld till dess att motsvarande investerings
kostnad uppstått för bolaget och minskar sedan anskaffningsvärdet för 
aktuell tillgång.

Statliga stöd som avser kostnadstäckning periodiseras och intäktsredo
visas i resultaträkningen över samma perioder som de kostnader bidragen 
är avsedda att täcka.

2.16 Aktuell och uppskjuten skatt 

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Den  
aktu ella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på 
balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moder
företaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar skatte
pliktiga intäkter.

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla tempo
rära 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 omfatt
ning 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 
kvittnings rätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder, de uppskjutna 
skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av 
en och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt 
eller olika skattesubjekt och det finns en avsikt att reglera saldona genom 
nettobetalningar.

2.17 Ersättningar till anställda

Pensionsförpliktelser
Koncernen har både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner

I Sverige är koncernens väsentliga avgiftsbestämda plan ITP1planen, 
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 ersätt
ningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring 
under innevarande 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 
betalnings förpliktelser 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.

Inom koncernen finns det förmånsbestämda pensionsplaner i Korea där de 
anställda har rätt till ersättning efter avslutad anställning baserat på slutlön 
och tjänstgöringstid.

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Förpliktelser i balansräkningen för:
Pensionsförmåner förmånsbestämda 2 704 1 828

Redovisning i resultaträkningen avseende:
Kostnader för förmånsbestämda pensionsplaner 1 186 581

Belopp som redovisats i övrigt totalresultat 227 102

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Nuvärdet av fonderade förpliktelser  
Oredovisade aktuariella vinster  
Verkligt värde på förvaltningstillgångar  
Nettoskuld avseende fonderade förpliktelser - -

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser 2 704 1 828
Oredovisade aktuariella förluster  
Nettoskuld i balansräkningen -2 704 -1 828

Förändringen i den förmånsbestämda förpliktelsen under året är följande:

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Vid årets början 1 671 1 043
Kostnader för tjänstgöring under innevarande år 802 538
Räntekostnader 55 42
Aktuariella förluster(+)/vinster() 227 102
Kostnader för tjänstgöring under tidigare år 329 
Valutakursdifferenser 247 99
Utbetalda ersättningar 50 153
Vid årets slut 2 827 1 671

De belopp som redovisas i resultaträkningen avseende förmånsbestämda 
planer är följande:

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Kostnader för tjänstgöring under innevarande år 802 538
Kostnader för tjänstgöring under tidigare år 329 
Räntekostnader 55 42
Summa 1 186 581

De viktigaste aktuariella antaganden som användes var följande:

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Diskonteringsränta 2,35% 2,76%
Framtida löneökningar 3% 5%
 
Förvaltningstillgångarna består av följande:

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Aktier  
Räntebärande värdepapper  
Egendom  
Övrigt  
Summa - -

Nuvärdet av förmånsbestämd förpliktelse 2 704 1 828
Verkligt värde på förvaltningstillgångar   
Underskott -2 704 -1 828
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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.

2.18 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 för
knippade 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 förknippade med försäljningen av enheterna tillfaller 
koncernen. 

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

2.19 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 efter
som 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. 

2.20 Leasing

Koncernen innehar operationella leasingavtal avseende mark, kontors
lokaler, 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 anläggnings
tillgångar, 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 finan
siella 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 redovisnings
period 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.

2.21 Kassaflödesanalys

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

2.22 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.

2.23 Aktierelaterade ersättningar

Koncernen har ett aktierelaterat ersättningsprogram (optioner) där  
regleringen görs med aktier och där företaget erhåller tjänster från 
anställda som vederlag för koncernens egetkapitalinstrument (optioner). 
Verkligt värde på den tjänstgöring 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  
kostnaden vid tilldelningstidpunkten. När optionerna utnyttjas, emitterar 
företaget nya aktier. Mottagna betalningar, efter avdrag för eventuella 
direkt hänförbara transaktionskostnader, krediteras aktiekapitalet  
(kvotvärde) och övrigt tillskjutet kapital. De sociala avgifter som upp
kommer genom programmet har på motsvarande sätt belastat resultatet 
vid tilldelningstidpunkten.

2.24 Moderbolagets redovisningsprinciper 

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

Uppställningsformer
Resultat och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställnings
form. Resultaträkningen benämns dock rapport över totalresultat och  
övrigt totalresultat 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 
eventuella 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, 
klassificeras 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 dotter
företag. 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 ansvars
förbindelse. När moderföretaget bedömer att det sannolikt kommer att 
krävas en betalning för att reglera ett åtagande, görs en avsättning.
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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 ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. 

a) Marknadsrisk

(i) Valutarisk
Scandinavian Biogas utsätts för valutarisk då de har transaktioner i ut ländsk 
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 ingen väsentlig valutarisk då den inte har några 
väsentliga transaktioner i utländsk valuta.

Omräkningsrisk
Koncernen har en risk vid omräkning av utländska dotterbolags netto
tillgångar 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 2015 uppgick valutakursdifferenser som redovisats i koncernens 
resultaträkning till 318 KSEK (14 491 KSEK). 

Koncernen har analyserat dess känslighet mot förändringar i valutakurser. 
Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 1 procent i för
hållande till KRW, med alla andra variabler konstanta, skulle årets resultat 
ha varit 209 KSEK (313 KSEK) högre/lägre.

(ii) Ränterisk
Koncernen har räntebärande finansiella tillgångar och skulder vars för
ändringar 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 2015 och 2014 bestod koncernens upplåning till rörlig ränta 
av svenska kronor.

Koncernen hanterade till och med 30 december 2015 till viss del ränte
risken avseende kassaflödet genom att använda ränteswappar med den 
ekonomiska innebörden att konvertera upplåning från rörlig till fast ränta 
för viss del av upplåningen. Ränteswapparna innebar att koncernen kom 
överens med andra parter att, med angivna intervaller, utväxla skillnaden 
mellan räntebelopp enligt fast kontraktsränta och det rörliga räntebelop
pet, beräknade på kontrakterade nominella belopp. 

Av koncernens totala räntebärande skuld på 335 MSEK (357 MSEK) är  
21 151 KSEK (111 943 KSEK) till fast ränta och resterande till rörlig.  
Koncernen är därmed exponerad för viss ränterisk. 

Scandinavian Biogas har likvida medel som uppgår till 64 879 KSEK  
(124 889 KSEK) till rörlig ränta. Koncernens ränteintäkt påverkas av för
ändringar i det allmänna ränteläget.

Skulder till rörlig ränta uppgick per balansdagen till 314 074 KSEK (244 
773 KSEK) och bolagets likvida medel till 64 879 KSEK (124 889 KSEK).  
En förändring av ränteläget med +/ 1 procent skulle innebära en påverkan 
på räntenettot med +/ 3,1 MSEK (2,4 MSEK). 

b) Kreditrisk
Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en finansiell trans
aktion 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 kreditvärdig
het (kreditbetyg AA), samt Daegu Bank, (kreditbetyg A) vars utlåning till 
koncernen är högre än inlåningen. Scandinavian Biogas bedömer att risken 
för kundförluster är låg då försäljningen 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 kommersi
ella åtaganden. 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 
Scandinavian Biogas 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 lösas med eget kapital och med den företagsobligation  
moderbolaget emitterade under februari 2016. Den nya verksamheten i 
Norge kommer även finansieras med ny extern finansiering.

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 kapital
tillskott genom emissioner av konvertibler och/eller aktier. 

Per den 31 december 2015 uppgick koncernens likvida medel till  
64 879 KSEK (124 889 KSEK). Koncernen har inga outnyttjade kredit  
 f aciliteter. Framtida likviditetsbelastning i övrigt avser betalning av leveran
törsskulder och övriga kortfristiga skulder samt amortering av lån. Tabellen 
nedan visar de avtalsenliga odiskonterade kassaflödena från koncernens 
finansiella skulder som utgör finansiella skulder, uppdelade efter den tid 
som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen.  
I tabellen nedan för 2015 ingår framtida finansiell leasing med totalt  
129,6 MSEK som per balansdagen inte ingår i balansräkningen. Anledning
en är att leaseperioden inte kommer att starta förrän under 2016.

Per 31 december 2015
(KSEK)

Mindre  
än 1 år 

Mellan  
1 och 2 år

Mellan  
2 och 5 år

Mer än  
5 år

Upplåning 72 692 25 141 86 217 
Skulder avseende  
finansiell leasing 17 106 21 426 66 656 260 276
Lån från aktieägare  19  
Leverantörsskulder 61 555   
Övriga kortfristiga skulder 76   

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   

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.
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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 upplåning i koncernens balansräkning) med avdrag för 
lik vida medel. Eget kapital beräknas som eget kapital i koncernens balans
räkning. Totalt kapital beräknas som nettoskuld plus eget kapital.

2015-12-31 2014-12-31

Total upplåning (not 25) 335 225 355 040
Avgår: likvida medel (not 22) 64 879 124 889
Nettoskuld 270 346 230 151
Eget kapital 217 814 193 235
Summa kapital 488 160 423 386

Skuldsättningsgrad 55,4% 54,4%

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 värdehierarkin, d v s. det finns observerbara data för tillgången 
eller skulden antingen direkt genom t ex prisnoteringar eller indirekt genom 
t ex härledda prisnoteringar 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 upp
skattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, 
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskatt
ningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga juste
ringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande 
räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

Värdering av underskottsavdrag
Koncernen undersöker årligen ifall det är tillämpligt att aktivera upp
skjutna 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 
immateriell 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 erhålla. Vid bedömning  
av de förväntade framtida kassaflödena krävs att ledningen gör uppskatt
ningar och bedömningar om framtiden. 

Avsättning för straffavgift
En bedömning av nivån på straffavgift till Ulsan City med anledning av 
uppgraderingsfrågan i anläggningen i Sydkorea har gjorts efter utlåtande 
från ledande koreansk advokatfirma, se not 24 Avsättningar.

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 test
ning 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 förväntningar 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 procent 
av aktierna och beror på styrelserepresentationen och avtalsvillkor. 
Investe   ringen har därför klassificerats som ett dotterbolag och konsoli
derats.

Fordringar på dotterföretag i Korea
I den svenska delen av koncernen finns fordringar på dotterföretaget  
Scandinavian Biogas Korea Co., Ltd. Fordran är i USD och i KRW. Valuta
kursförändringarna under 2015 har medfört en orealiserad valutakurs
differens om 0,3 MSEK (14 MSEK). Koncernen har mot bakgrund av att 
fordran amorteras enligt en fastställd plan och beräknas vara färdiga
morterad senast år 2025 bedömt att denna fordran inte ska ses som en 
nettoinvestering i det Koreanska bolaget. Detta innebär att valutakurs
förändringen redovisas i finansnettot och inte som annars skulle varit fallet 
i övrigt totalresultat. 

Not 5  Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på typ av intäkter enligt följande:

Koncernen 2015 2014

Försäljning av varor, Sydkorea 25 102 21 248
Försäljning av varor, Sverige 99 929 99 758
Försäljning av tjänster, Sydkorea 35 364 32 138
Försäljning av tjänster, Sverige 13 612 9 300
Verksamhetsrelaterad vidarefakturering, Sverige 1 884 5 932
Koncernen totalt 175 891 168 376

Moderbolaget 2015 2014

Försäljning av tjänster 1 200 1 200
Moderbolaget totalt 1 200 1 200

Jämförelsesiffrorna för 2014 ovan är justerade för förändringen i redo
visningsprinciper för vidarefaktureringar.

Not 6  Moderföretagets försäljning till och inköp 
från koncernföretag

Moderföretaget har under året fakturerat dotterföretagen 1 654 KSEK  
(1 385 KSEK) för koncerngemensamma tjänster. Moderföretaget har köpt 
tjänster från koncernföretag uppgående till 52 KSEK (91 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.
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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 2015 2014

PWC

  Revisionsuppdraget 889 711
  Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 39 52
  Skatterådgivning 123 231
  Övriga tjänster 58 109
Summa 1 109 1 103

Övriga revisorer
  Revisionsuppdraget 9 8
  Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0
  Skatterådgivning 7 16
  Övriga tjänster 26 16
Summa 42 40
Koncernen totalt 1 151 1 143

Moderbolaget 2015 2014

PwC
  Revisionsuppdraget 392 272
  Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 28 6
  Skatterådgivning 36 192
  Övriga tjänster 51 109
Summa 507 579

Övriga revisorer 
  Revisionsuppdraget 0 0
  Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0
  Skatterådgivning 0 0
  Övriga tjänster 0 0
Summa 0 0
Moderbolaget totalt 507 579

Not 9 Ersättningar till anställda mm.
Koncernen 2015 2014

Löner och andra ersättningar 34 395 29 571
Sociala avgifter 7 614 6 060
Aktieoptioner som tilldelats styrelseledamöter 
och anställda  537
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 3 256 2 765
Pensionskostnader – förmånsbestämda planer 1 186 581
Koncernen totalt 46 451 39 514

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

2015 2015 2014 2014

Löner och  
andra  

ersättningar 
(varav tantiem)

Sociala  
avgifter  

(varav  
pensions- 

kostnader)

Löner och 
andra  

ersättningar 
(varav tantiem)

Sociala  
avgifter  

(varav  
pensions- 

kostnader)

Styrelseledamöter,  
verkställande direktörer 
och andra ledande  
befattningshavare

8 915
(717)

3 604
 (1 741)

9 139
(901)

3 111
 (1 458)

Övriga anställda 25 480
(1 034)

8 452
 (2 701)

20 432
(1 799)

6 295
 (1 888)

Koncernen totalt 34 395
(1 751)

12 056
 (4 442)

29 571
(2 700)

9 406
 (3 346)

Aktieoptioner som tilldelats styrelseledamöter och anställda

2015 2015 2014 2014

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 0 KSEK (586 KSEK). För 
ytter ligare information om optionerna se not 33 Aktierelaterade ersättningar.

Könsfördelning i koncernen (inklusive dotterföretag) för styrelseledamöter 
och övriga ledande befattningshavare

2015 2015 2014 2014

Antal på  
balansdagen

Varav  
kvinnor

Antal på  
balansdagen

Varav  
kvinnor

Styrelseledamöter 7 1 7 0
Verkställande direktör 
och övriga ledande 
befattningshavare 6 1 6 1
Koncernen totalt 13 2 13 1

Moderbolaget 2015 2014

Löner och andra ersättningar 738 637
Sociala avgifter 78 51
Aktieoptioner som tilldelats 
styrelse ledamöter och anställda  
Pensionskostnader –  
avgiftsbestämda planer  
Moderbolaget totalt 815 586

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

2015 2015 2014 2014

Löner och  
andra  

ersättningar 
(varav tantiem)

Sociala  
avgifter  

(varav  
pensions- 

kostnader)

Löner och 
andra  

ersättningar 
(varav tantiem)

Sociala  
avgifter  

(varav  
pensions- 

kostnader)

Styrelseledamöter, 
verkställande direktörer 
och andra ledande 
befattningshavare

738 
()

78 
()

637 
()

51 
()

Övriga anställda    
Moderbolaget totalt 738

(-)
78 
(-)

637 
(-)

-51
 (-)

Medelantal anställda med geografisk fördelning per land

2015 2015 2014 2014

Medelantal 
anställda

Varav  
kvinnor

Medelantal 
anställda

Varav  
kvinnor

Sverige    
Summa moderbolag - - - -

Dotterbolag

Sverige 36 10 31 9
Sydkorea 22 1 21 1
Summa dotterföretag 58 11 52 10
Koncernen totalt 58 11 52 10

Könsfördelning för styrelse och övriga ledande befattningshavare  
i moderbolaget

2015 2015 2014 2014

Antal på 
balansdagen Varav män

Antal på 
balansdagen Varav män

Styrelseledamöter 7 6 7 7
Verkställande direktör 
och övriga ledande 
befattningshavare 1 1 1 1
Moderbolaget totalt 8 7 8 8
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Not 10  Övriga rörelseintäkter och övriga  
rörelsekostnader

Koncernen Moderbolaget

Övriga rörelseintäkter 2015 2014 2015 2014

Valutakursvinster 347 652 1 
Vinst vid försäljning  
av mark  3 177  
Ej verksamhetsrelaterade 
vidarefaktureringar 431 27 454 185
Övrigt 2 844   
Summa övriga  
rörelseintäkter 3 622 3 856 455 185

Koncernen Moderbolaget

Övriga rörelsekostnader 2015 2014 2015 2014

Valutakursförluster 846 109  2
Förlust vid försäljning av 
materiella anläggnings
tillgångar  4  
Övrigt  1 423  
Summa övriga  
rörelsekostnader 846 1 536 - 2

I tabellen ovan för Övriga rörelseintäkter har jämförelsesiffrorna för 2014 
justerats i enlighet med koncernens ändrade princip för redovisning av 
vidarefaktureringar.

Not 11  Finansiella intäkter och kostnader/ 
Ränteintäkter och räntekostnader 

Finansiella intäkter/ 
Ränteintäkter

Koncernen Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Ränteintäkter på  
banktillgodohavanden

150 138 38 

Resultat från  
koncernföretag

 107 7 

Valutakursvinster 12 563 17 292  
Övriga finansiella intäkter 11 25  
Summa finansiella  
intäkter/ränteintäkter

12 724 17 562 45 -

Finansiella kostnader/ 
Räntekostnader

Koncernen Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Nedskrivning av andelar  
i koncernföretag   46 083 93 113
Räntekostnader  
på upplåning 2 880 13 849 109 3 670
Valutakursförluster 12 382 3 344  
Övriga finansiella  
kostnader 1 545 1 146 281 209
Summa finansiella  
kostnader/Räntekostnader

16 807 18 339 46 473 96 992

Summa finansiella poster 
– netto

-4 083 -777 -46 428 -96 992

Not 12 Inkomstskatt/Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

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 462 16 583  
Summa uppskjuten skatt -462 16 583 - -
Inkomstskatt -462 16 583 - -

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

2015 2014 2015 2014

Resultat före skatt 20 900 6 058 48 941 1 904
Inkomstskatt beräknad  
enligt nationella skatte
satser gällande före  
resultat i respektive land 3 772 1 523 10 767 419
Skatteeffekter av:
 Ej skattepliktiga intäkter 1 2 728  
 Ej avdragsgilla  

kostnader 425 3 381 10 305 20 485
 Skattemässiga underskott 

för vilka ingen uppskjuten 
skattefordran redovisats 3 810 15 713 462 20 904

Skatteintäkt/-kostnad -462 16 583 - -

Vägd genomsnittlig skattesats för Koncernen är 18,0% (25,1%) och  
Moderföretaget är 22,0% (22,0%). 

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

Koncernen Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Aktuell skatt:
 Emissionskostnader 25 3 25 3
Uppskjuten skatt:
 Emissionskostnader    
Summa inkomstskatt 
redovisad i eget kapital 25 3 25 3

Not 13 Valutakursdifferenser

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:

Koncernen Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Valutakursdifferenser 
inom rörelseresultatet 499 543 1 2
Finansiella poster netto 181 13 948  
Summa valutakurs- 
differenser i  
resultaträkningen -318 14 491 1 -2
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Not 14 Immateriella tillgångar

Koncernen 

Balanserade 
utgifter för 
utveckling

Koncessioner 
och liknande 

rättigheter
Patent och 

licenser Summa

Per 1 januari 2014  
Anskaffningsvärde 4 436 161 050 4 534 170 020
Ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar 1 484 32 964 4 523 -38 971
Ingående 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 avskrivningar 
och nedskrivningar 1 755 53 333 4 525 -59 613
Utgående  
redovisat värde 5 051 133 781 9 138 841

 
Räkenskapsåret 2015

Ingående redovisat värde 5 051 133 781 9 138 841
Inköp/upparbetning 2 330 247 190 2 767
Omräkningsdifferenser  1 101  1 101
Avskrivningar 142 12 792 33 -12 967
Nedskrivningar  13 518  -13 518
Utgående redovisat värde 7 239 108 819 166 116 224

Per 31 december 2015

Anskaffningsvärde 9 136 187 406 4 724 201 266
Ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar 1 897 78 587 4 558 -85 042
Utgående  
redovisat värde 7 239 108 819 166 116 224

Det totala beloppet för forskning och utveckling som kostnadsförts under 
perioden uppgår till 2 080 KSEK (1 760 KSEK).

Årets nedskrivning avser anläggningen i Ulsan. Prövning om nedskrivnings
behov har gjorts genom värdering av nyttjandevärdet och med användan
det av en kalkylränta på 11 procent. Främsta anledningen till nedskrivningen 
är det sjunkande marknadspriset på LNG som gasförsäljningen baseras på 
samt den utestående frågan om uppgradering, se även not 24 Avsättningar.

Not 15 Materiella anläggningstillgångar

Koncernen 
Byggnader 

och mark

Maskiner 
och andra 

tekniska  
anlägg-

ningar

Inven- 
tarier, 

verktyg och 
installa-

tioner

Pågående 
ny- 

anlägg-
ningar Summa

Per 1 januari 2014    
Anskaffningsvärde 105 420 72 589 12 019 105 491 295 519
Ackumulerade  
avskrivningar 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 15 532 204 993 414 713
Ackumulerade 
avskrivningar och 
nedskrivningar 15 222 23 718 11 282 37 382 -87 604
Redovisat värde 76 316 78 932 4 250 167 611 327 109
 
Räkenskapsåret 2015
Ingående  
redovisat värde 76 316 78 932 4 250 167 611 327 109
Inköp  11 051 929 171 550 183 530
Aktiveringar 84 481 164 033  248 514 -
Utbetalda förskott    26 720 26 720
Aktiverad ränta    16 266 16 266
Försäljning och  
utrangeringar    9 600 -9 600
Omräkningsdifferenser   5  5
Avskrivningar 3 788 7 895 1 073  -12 756
Utgående redovisat 
värde 157 009 246 121 4 111 124 033 531 274
 
Per 31 december 2015
Anskaffningsvärde 176 019 277 734 16 461 161 415 631 629
Ackumulerade  
avskrivningar och 
nedskrivningar 19 010 31 613 12 350 37 382 -100 355
Redovisat värde 157 009 246 121 4 111 124 033 531 274

Pågående nyanläggningar per 31 december 2015 består huvudsakligen av 
investeringar i utbyggnaden av Henriksdal och anläggningen i Södertörn.

Under året har koncernen aktiverat låneutgifter på 16 266 KSEK  
(4 634 KSEK) på kvalificerade tillgångar i form av pågående nyanläggningar. 

Under räkenskapsåret har delar av pågående nyanläggning i Varberg sålts 
till bokfört värde.

Förra årets nedskrivningar avser anläggningen i Varberg och återföring av 
nedskrivning av anläggningen i Loudden. 

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

2015 2014

Byggnader och mark 72 862 76 316
Maskiner och andra tekniska anläggningar 83 844 78 933
Inventarier, verktyg och installationer 3 146 4 035
Pågående nyanläggningar 88 402 25 201
Redovisat värde 248 254 184 485
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Not 16 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget 2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 520 885 514 348
Lämnade aktieägartillskott 12 000 6 000
Aktierelaterade ersättningar  537

532 885 520 885
Ackumulerade nedskrivningar

Ingående nedskrivningar 357 411 264 298
Årets nedskrivningar 46 083 93 113

-403 494 -357 411
Utgående redovisat värde vid årets slut 129 391 163 474

Moderbolaget innehar andelar i följande dotterbolag:

Namn Organisationsnummer Säte Kapitalandel Antal aktier Redovisat värde 
2015-12-31 2014-12-31

Direkta innehav
Scandinavian Biogas Fuels AB 5566919196 Stockholm 100 % 166 667 27 341 67 424
Scandinavian Biogas Sweden AB 5568072986 Stockholm 100 % 50 000 102 050 96 050

Indirekta innehav
Biogas Uppland AB 5566360227 Uppsala 50 % 1 000  
Scandinavian Biogas Södertörn AB 5567121735 Stockholm 100 % 100 000  
Scandinavian Biogas Fuels i Varberg AB 5567488357 Varberg 100 % 100 000  
Scandinavian Biogas Korea Co., Ltd. 6108400961 Ulsan (Sydkorea) 82 % 81 000  
Scandinavian Biogas Korea Co., Ltd. 2850110174239 Seoul (Sydkorea) 90 % 1 008  
Scandinavian Biogas Stockholm AB 5564897899 Stockholm 100 % 1 000  
Scandinavian Biogas Recycling AB 5569344384 Stockholm 60 % 300  
Summa 129 391 163 474

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

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.

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

Scandinavian Biogas Södertörn AB (SBSö) och Scandinavian Biogas 
Recycling AB (SBR) har ett mycket nära samarbete och deras samlade 
verksamhet omfattar hela biogasproduktionen. SBR ansvarar för för
behandlingen och SBSö för rötning, uppgradering och rötresthantering.

Samtliga dotterföretag konsolideras i koncernen. Rösträttsandelen i de 
dotterföretag 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. Föregående år avvecklades dotter
bolaget Scandinavian Biogaz Polska Sp.z o o.o.

Biogas Uppland AB konsolideras då Scandinavian Biogas Fuels AB har 
rätt att utse styrelseordförande vilken innehar utslagsröst. Detta innebär 
att Scandinavian Biogas Fuels bedöms ha bestämmande inflytande över 
Biogas Uppland. Det totala ägandet för innehavare utan bestämmande 
inflytande uppgår för perioden till 5 058 KSEK (3 475 KSEK) av vilka  
561 KSEK (1 342 KSEK) härrör från Scandinavian Biogas Korea Co., Ltd. och 
3 435 KSEK (1 266 KSEK) härrör från Scandinavian Biogas Recycling AB. 
Innehavet utan bestämmande inflytande i resterande dotterbolag  
med minoritetsägare är inte väsentligt.

Betydande begränsningar
Vissa begränsningar finns i att fritt flytta kapital från dotterbolagen både i 
Sverige 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 elimine
ringar.

Sammandragen information från balansräkningen

Scandinavian Biogas Korea Co., Ltd. (Ulsan) 2015 2014

Anläggningstillgångar 113 795 123 969
Omsättningstillgångar 19 719 14 457
Summa tillgångar 133 514 138 426
Långfristiga skulder 72 508 75 500
Kortfristiga skulder 57 862 55 402
Summa skulder 130 370 130 902
Nettotillgångar 3 144 7 524

Sammandragen information om resultat och totalresultat

Scandinavian Biogas Korea Co., Ltd. (Ulsan) 2015 2014

Intäkter 60 466 53 386
Årets resultat 19 534 858
Summa totalresultat för året -18 632 1 357
Summa totalresultat hänförligt till  
innehav utan bestämmande inflytande -3 322 242
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Kassaflödesanalys i sammandrag

Scandinavian Biogas Korea Co., Ltd. (Ulsan) 2015 2014

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från rörelsen 20 804 17 839
Betald ränta 2 092 2 876
Summa förändring av rörelsekapital 2 930 6 138
Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 642 21 101
Kassaflöde från investeringsverksamheten 326 4 493
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16 045 14 448
Minskning/ökning av likvida medel 5 271 2 160
Likvida medel vid årets början 10 493 7 222
Kursdifferens i likvida medel 3 1 111
Likvida medel vid årets slut 15 767 10 493

Sammandragen information från balansräkningen

Scandinavian Biogas Recycling AB 2015 2014

Anläggningstillgångar 497 
Omsättningstillgångar 10 647 7 430
Summa tillgångar 11 144 7 430
Långfristiga skulder  
Kortfristiga skulder 2 780 4 265
Summa skulder 2 780 4 265
Nettotillgångar 8 364 3 165

Sammandragen information om resultat och totalresultat

Scandinavian Biogas Recycling AB 2015 2014

Intäkter 13 914 7 796
Årets resultat 4 364 8 003
Summa totalresultat för året -4 364 -8 003
Summa totalresultat hänförligt till innehav utan 
bestämmande inflytande

-1 746 -3 201

Kassaflödesanalys i sammandrag

Scandinavian Biogas Recycling AB 2015 2014

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från rörelsen 4 296 7 955
Betald ränta 12 48
Summa förändring av rörelsekapital 1 229 2 195
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 537 10 198
Kassaflöde från investeringsverksamheten 553 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 563 10 000
Minskning/ökning av likvida medel 3 473 -198
Likvida medel vid årets början 26 224
Likvida medel vid årets slut 3 499 26

Not 17 Övriga anläggningstillgångar 

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

 Vid årets början  
  Tillkommande långfristiga förutbetalda 
 kostnader

4 000 

 Avgående del 889 
Redovisat värde vid årets slut 3 111 -

Långfristiga förutbetalda kostnader avser en omförhandlingsavgift som 
periodiserats över avtalets löptid (9 år).

Not 18 Finansiella instrument per kategori

Tillgångar i balansräkningen

Koncernen

Tillgångar 
värderade till 

verkligt värde 
via resultat-

räkningen

Tillgångar 
värderade till 

verkligt värde 
via övrigt  

totalresultat

Lånefordringar 
och kund-
fordringar Summa

31 december 2015

Kundfordringar   25 870 25 870

Övriga fordringar   9 884 9 884

Likvida medel   64 879 64 879
Summa - - 100 633 100 633

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

Skulder i balansräkningen

Koncernen

Skulder 
värderade till 

verkligt värde 
via resultat-

räkningen

Skulder  
värderade till 

verkligt värde 
via övrigt  

totalresultat

Övriga  
finansiella 

skulder Summa

31 december 2015

Upplåning   335 206 335 206

Lån från aktieägare   19 19

Leverantörsskulder   61 555 61 555

Upplupna kostnader  2 704  2 704

Övriga skulder   76 76
Summa - 2 704 396 856 399 560

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

Upplupna kostnader  1 828  1 828

Övriga skulder   600 600
Summa 763 1 828 389 133 391 724

Not 19 Derivatinstrument 

2015-12-31 2014-12-31
Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

Ränteswappar    763
Kortfristig del    763
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Not 20 Kundfordringar

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Kundfordringar 26 162 20 567
Minus: reservering för osäkra fordringar 292 273
Kundfordringar – netto 25 870 20 294

Per den 31 december 2015 uppgick fullgoda kundfordringar till  
25 870 KSEK (20 294 KSEK).
 
Per den 31 december 2015 var kundfordringar uppgående till 3 892 KSEK 
(2 827 KSEK) förfallna men utan att något nedskrivningsbehov ansågs 
föreligga. 

Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:

 2015-12-31 2014-12-31

130 dagar 3 892 2 827
3160 dagar  
> 61 dagar  
Summa förfallna kundfordringar 3 892 2 827

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer:

 2015-12-31 2014-12-31

Per 1 januari

Reservering för osäkra fordringar 273 228
Kursdifferenser 19 45
Per 31 december -292 -273

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kund
fordringar ingår 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 2015-12-31 2014-12-31

Upplupna intäkter 520 105
Förutbetalda försäkringspremier 1 610 1 426
Förutbetalda hyror 2 194 1 427
Lånekreditavgift 13 51
Övriga poster 904 829
Koncernen totalt 5 241 3 838

Moderbolaget  2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda försäkringspremier 35 74
Övriga poster 37 35
Moderbolaget totalt 72 109

Not 22 Likvida medel/Kassa och bank

I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår följande poster:

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Kassa och bank 64 879 124 889
Koncernen totalt 64 879 124 889

Moderbolaget 2015-12-31 2014-12-31

Kassa och bank 1 544 61 471
Moderbolaget totalt 1 544 61 471

I likvida medel ingår inga likvida medel med restriktioner.

Not 23  Aktiekapital och övrigt tillskjutet  
kapital

Antal aktier 
(tusental) Aktiekapital

Övrigt till-
skjutet kapital Summa

Per 31 december 2014 78 415 15 683 654 884 670 567
Emissionskostnader   116 -116
Konvertering av  
konvertibla skuldebrev 11 678 2 336 38 537 40 873
Per 31 december 2015 90 093 18 019 693 305 711 327

Aktiekapitalet består av 90 092 662 aktier. Aktierna har ett röstvärde på 
1 röst per aktie. Alla aktier som emitterats av moderbolaget är till fullo 
betalda.

Konvertibler
Under 2014 genomförde moderbolaget en konvertibelemission om  
totalt 300 000 konvertibler. Bolaget påkallade konvertering av samtliga 
konvertibler i januari 2015 och konverteringskursen var 3,50 SEK.

Under 2013 genomförde moderbolaget tre konvertibelemissioner om  
totalt 11 378 001 konvertibler. Bolaget påkallade konvertering av samtliga 
konvertibler i januari 2015 och konverteringskursen var 3,50 SEK.

Per 31 december 2015 finns inga utestående konvertibler.

Teckningsoptioner
Med bemyndigande från årsstämman 2013, emitterade moderbolaget 
under 2014 2 500 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Scandinavian 
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 Avsättningar

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Avsättning för risk till straffavgift 7 097 
Koncernen totalt 7 097 -

Det finns en risk att dotterbolaget Scandinavian Biogas Korea Co., Ltd. i 
Ulsan behöver betala en straffavgift till Ulsan City för ej uppgraderad gas. 
Enligt avtal ska en investering i en uppgraderingsanläggning göras i Ulsan 
senast i december 2017. Om bolaget väljer att inte göra investeringen så 
har Ulsan City rätt att ta ut en straffavgift som motsvarar en del av gas
försäljningen. Denna straffavgift ska gälla retroaktivt från november 2012 
(bolaget har redan betalat till och med oktober 2012). Då det idag inte 
finns något intresse i Sydkorea för uppgraderad gas anser bolaget att  
kravet i avtalet är orimligt. Bolaget anser också att nivån på straffavgiften  
i avtalet är orimlig. Koncernen har anlitat en ledande advokatfirma i 
Sydkorea som i sitt utlåtande hävdar att en väsentlig lägre straffavgift är 
rimligare.

Med anledning av den osäkerhet som råder i frågan har bolaget under 
räkenskapsåret valt att göra en avsättning motsvarande 10 procent av gas
försäljningen för perioden november 2012 till december 2015. Skillnaden 
mellan avsatt och avtalat belopp redovisas som en eventualförpliktelse,  
se not 30 Ansvarsförbindelser. 

Moderbolaget har inga avsättningar.

Not 25 Upplåning

Koncern 2015-12-31 2014-12-31

Långfristig

Lån från kreditinstitut 98 654 131 771
Konvertibla skuldebrev  40 592
Skulder avseende finansiell leasing 167 989 163 706
Summa långfristig upplåning 266 643 336 069

Kortfristig

Lån från kreditinstitut 61 980 13 123
Lån från aktieägare 19 19
Skulder avseende finansiell leasing 6 583 5 829
Summa kortfristig upplåning 68 582 18 971
Summa upplåning 335 225 355 040

Moderbolaget 2015-12-31 2014-12-31

Långfristig

Konvertibla skuldebrev  40 592
Summa långfristig upplåning - 40 592

Kortfristig

Lån från aktieägare 19 19
Summa kortfristig upplåning 19 19
Summa upplåning 19 40 611

Lån från kreditinstitut
Lånen från kreditinstitut förfaller fram till 2020 och finansiell leasing löper 
fram till 2039. Räntebärande lån löper med en genomsnittlig ränta på  
5,5 procent per år (6,8 procent). Koncernens upplåning är i SEK och KRW. 
 
I summa upplåning ingår banklån och annan upplåning mot säkerhet  
225 663 KSEK (265 646 KSEK). Säkerhet för lån från kreditinstitut utgörs 
av företagsinteckningar samt pantsatta internlån och aktier i dotterbolag. 

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

Redovisat värde Verkligt värde
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Lån från kreditinstitut 98 654 131 771 98 654 131 771
Konvertibelt skuldebrev  40 592  40 592
Skulder avseende  
finansiell leasing 167 989 163 706 167 989 163 706

Verkligt värde på långfristiga finansiella skulder beräknas på framtida kas
saflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterade till aktuell marknadsränta 
på balansdagen

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. Samtliga skuldebrev 
konverterades till aktier, efter påkallande av moderföretaget, i början av 
2015. Värdet på skulddelen respektive egetkapitaldelen (konverterings
rätten) bestämdes vid utgivandet. Då egetkapitaldelen inte är väsentlig  
så har Scandinavian Biogas Fuels International valt att redovisa det kon  
vertibla skuldebrevet som en skuld i sin helhet. Räntan på de konvertibla 
skuldebreven löpte med en fast ränta om 8 procent. 

Konvertibla skuldebrev redovisas i balansräkningen enligt följande:

 2014 2013

Nominellt värde på konvertibla skuldebrev  
utgivna 2013 (Skuld) 39 823 39 823
Nominellt värde på konvertibla skuldebrev  
utgivna 2014 (Skuld) 1 050 1 050
Konverterats 40 873 
Upplupen ränta 5 490 5 490
Utbetald ränta 5 490 
Skuld per 31 december - 46 363

Not 26 Uppskjuten skatt

Koncernen Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Uppskjuten skatte
kostnad avseende 
temporära skillnader 513 493  
Uppskjuten skatteintäkt 
avseende temporära 
skillnader 51 17 076  
Summa uppskjuten skatt 
i Resultaträkningen -462 16 583 - -

Uppskjutna skattefordringar och skulder fördelas enligt följande:

Uppskjutna skattefordringar 2015-12-31 2014-12-31

Uppskjutna skattefordringar som ska utnyttjas 
efter mer än 12 månader

 

 Uppskjutna skattefordringar som ska utnyttjas 
inom 12 månader

 

Summa uppskjutna skattefordringar - -

Uppskjutna skatteskulder

Uppskjutna skatteskulder som ska utnyttjas efter 
mer än 12 månader

1 564 1 102

 Uppskjutna skatteskulder som ska utnyttjas 
inom 12 månader.

 

Summa uppskjutna skatteskulder 1 564 1 102
Uppskjutna skatteskulder/fordringar (netto) -1 564 -1 102
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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 2015-12-31 2014-12-31

Per 1 januari 1 102 18 191
Överavskrivningar  8 255
Utvecklingskostnader 513 493
Återföring uppskrivning av mark  9 086
Transaktionskostnader lån 51 241
Per 31 december 1 564 1 102

Uppskjutna skattefordringar 2015-12-31 2014-12-31

Per 1 januari - 506
Komponentavskrivning  288
Derivatinstrument  218
Per 31 december - -

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskotts
avdrag 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. 

Not 27 Övriga skulder

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Momsskuld 1 101 1 656
Källskatt 765 639
Derivat  763
Offentliga stöd 18 910 553
Övrigt 76 47
Koncernen totalt 20 852 3 658

Moderbolaget 2015-12-31 2014-12-31

Källskatt  30
Moderbolaget totalt - 30

Not 28  Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Upplupen ränta 829 5 563
Upplupna lönerelaterade kostnader 8 803 7 053
Upplupna kostnader inköp gas och el 7 207 3 997
Upplupna styrelsearvoden 235 457
Pågående nyanläggningar 94 021 18 100
Övriga poster 5 450 6 339
Koncernen totalt 116 545 41 509

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Upplupen ränta 73 5 563
Upplupna styrelsearvoden 235 457
Övriga poster 278 243
Moderbolaget totalt 586 6 263

Not 29 Ställda säkerheter 

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Företagsinteckningar 103 622 149 606
Aktier i Scandinavian Biogas Stockholm AB 51 391 49 417
Aktier i Scandinavian Biogas Korea Co., Ltd. 2 583 6 182
Aktier i Scandinavian Biogas Sweden AB 44 124 54 359
Aktier i Scandinavian Biogas Södertörn AB 23 863 6 001
Aktier i Scandinavian Biogas Fuels i Varberg AB 80 81
Koncernen totalt 225 663 265 646

Moderbolaget 2015-12-31 2014-12-31

Aktier i Scandinavian Biogas Sweden AB 102 050 96 050
Pantsatta internlån till  
Scandinavian Biogas Sweden AB

69 574 21 000

Moderbolaget totalt 171 624 117 050

Not 30 Ansvarsförbindelser

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Eventualförpliktelse 28 386 
Koncernen totalt 28 386 -

Moderföretaget 2015-12-31 2014-12-31

Ansvarsförbindelse för dotterbolags lån  
från kreditinstitut 37 500 40 000
Ansvarsförbindelse för dotterbolags  
betalningsgaranti till leverantör  12 422
Moderföretaget totalt 37 500 52 422

Ansvarsförbindelser för dotterbolags lån från kreditinstitut avser generella 
borgensåtaganden.

Koncernen har per sista december 2015 en eventualförpliktelse uppgående 
till 28,4 MSEK avseende skillnaden mellan avsatt och avtalat belopp för 
straffavgift härrörande till uppgraderingen i Ulsan, Sydkorea.

Not 31 Leasingavtal 

Operationell leasing
Koncernens operationella leasing avser i huvudsak kontorslokaler, mark, 
bilar, kaffemaskiner och kopiatorer. Vidareuthyrning förekommer ej. Lea
sing av bilar sker på 3årsavtal efter vilket i) objektet lämnas tillbaka utan 
kostnad ii) objektet kan fortsätta leasas på ett års basis eller iii) objektet 
kan köpas till avtalat restvärde. Leasing av kopiatorer sker på 3årsavtal 
efter vilket objektet lämnas tillbaka eller leasingavtalet förlängs med ett år 
i taget. Marken i Henriksdal och Södertörn hyrs under 25 år och marken i 
Bromma tills Stockholm Vattens reningsverk i Bromma läggs ner, vilket är 
beräknat till 2020.

Dotterbolaget Scandinavian Biogas Sweden AB har under räkenskaps
året tecknat ett hyresavtal för en lagringstank. Avtalet löper på fem år 
från 1 april 2016 med möjlighet till förlängning på ytterligare fem år på 
leasetagarens begäran. Om avtalet inte sägs upp eller förlängs med fem år, 
så förlängs det automatiskt med två år i taget. Vid leasingperiodens slut 
svarar lesetagaren endast för att tanken är väl rengjord.

Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella 
leasingavtal gällande vid rapportperiodens slut förfaller till betalning enligt 
följande: 

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Inom 1 år 5 451 4 724
Mellan 1 och 5 år 22 145 17 817
Mellan 6 och 10 år 14 306 17 682
Mer än 10 år 29 950 33 878
Koncernen totalt 71 852 74 101
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Kostnader för operationell leasing i koncernen har under räkenskapsåret 
uppgått till 5 542 KSEK (3 442 KSEK).

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

I september 2014 sålde koncernbolaget Scandinavian Biogas Stockholm 
AB sina anläggningstillgångar till Stockholm Vatten AB. Samtidigt teckna
des 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 2årig statsobligation plus 2,85 procentenheter. Hyran 
för marken och anläggningen i Bromma 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 prelimi
när tidpunkt för detta är under år 2020.

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 anläggnings
tillgångar 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 anlägg
ningar 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 anskaffningsvärde 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: 2015-12-31 2014-12-31

Inom 1 år 11 435 12 129
Mellan 1 och 5 år 58 504 56 553
Mellan 6 och 10 år 72 534 60 076
Mer än 10 år 134 097 97 249
Totalt 276 570 226 007

 Nuvärde på skulder avseende finansiell leasing: 2015-12-31 2014-12-31

Inom 1 år 10 622 11 304
Mellan 1 och 5 år 55 506 53 445
Mellan 6 och 10 år 69 580 56 933
Mer än 10 år 131 031 93 669
Totalt 266 739 215 351

I ovanstående tabeller ingår även framtida minimileaseavgifter avseende 
avtalad leasing som per 31 december 2015 inte ingår i balansräkningen.

Kostnader för finansiell leasing i koncernen har under räkenskapsåret 
uppgått till 11 463 KSEK (4 087 KSEK).

Moderbolaget har inga leasingavtal.

Not 32 Övriga ej likviditetspåverkande poster

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Vinst vid avyttring av materiella  
anläggningstillgångar  3 177
Nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar  2 955
Övriga avsättningar 7 097 
Förmånsvärde optionsprogram  537
Aktuariellt resultat på ersättning  
efter avslutad anställning 227 102
Övrigt 48 4 345
Koncernen totalt 7 276 4 558

Moderbolaget 2015-12-31 2014-12-31

Övrigt  
Moderbolaget totalt - -

Not 33 Aktierelaterade ersättningar

Teckningsoptionsprogram 2014
Moderbolaget har, med bemyndigande från årsstämman 2013, under 2014 
emitterat 2 500 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Scandinavian 
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 2015-12-31 2014-12-31

Verkställande direktör 400 000 400 000
Övriga ledande befattningshavare 110 000 110 000
Övriga anställda 55 000 55 000
Koncernen totalt 565 000 565 000

Not 34 Transaktioner med närstående 

AC Cleantech Growthfund 1 Holding AB äger 32,8 procent och Bengtssons 
Tidnings AB (och närstående) äger 31,4 procent av aktierna i Scandinavian 
Biogas Fuels International AB (publ) och bedöms ha betydande inflytande 
över koncernen. För resterande 35,8 procent av aktierna äger ingen enskild 
ägare mer än 10 procent 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 2015 2014

Försäljning av varor:
 Ingen försäljning av varor har skett till  

närstående utanför koncernen
 

Försäljning av tjänster:
 Ingen försäljning av tjänster har skett till  

närstående utanför koncernen
 

Summa - -
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(b) Köp av varor och tjänster 2014 2013

Köp av tjänster:
 Nyckelpersoner i ledande ställning  

(konsulttjänster)
112 140

 Andra närstående (konsulttjänster) 216 252
Summa 328 392

Varor och tjänster köps och säljs till dotterföretag på normala kommersi
ella villkor. 

Tjänsterna köps av närstående på normala kommersiella villkor på affärs
mässig grund.

(c) Ersättning till ledande befattningshavare
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshava
re utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt finansiella in
strument m.m. Med andra ledande befattningshavare avses de 5 personer 
som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. 
För koncernledningens sammansättning, se Bolagsstyrning i Förvaltnings
berättelsen.

Om bolaget väljer att avsluta den verkställande direktörens anställning så 
har denne rätt till 12 månadslöner i avgångsvederlag. Det finns inga andra 
avtal om avgångsvederlag.

Ledande befattningshavare har erhållit följande ersättningar (not 9 Ersätt
ningar till anställda mm.):

Ersättningar och övriga förmåner 2015
Grundlön/

Styrelsearvode
Rörlig

ersättning
Övriga

förmåner
Pensions-

kostnad
Aktierelaterade

ersättningar
Övrig

ersättning Summa

Styrelseordförande Göran Persson 350      350
Styrelseledamot Anders Bengtsson 50      50
Styrelseledamot Andreas Ahlström 50      50
Styrelseledamot Phil Metcalfe (15011504) 17      17
Styrelseledamot Jan Lönnblad (15011504) 17      17
Styrelseledamot Hans Hansson 50      50
Styrelseledamot Sara Anderson (15051512) 33      33
Styrelseledamot Peter Lönnblad (15051512) 33      33
Styrelseledamot Andreas Berg 50      50
VD Matti Vikkula 3 037 333 110 660   4 140
Andra ledande befattningshavare (5 personer) 4 433 384 91 893   5 801
Summa 8 121 717 201 1 553 - - 10 592

Ersättningar och övriga förmåner 2014
Grundlön/

Styrelsearvode
Rörlig

ersättning
Övriga

förmåner
Pensions-

kostnad
Aktierelaterade

ersättningar
Övrig

ersättning Summa

Styrelseordförande Göran Persson 350     140 490
Styrelseledamot Anders Bengtsson 50      50
Styrelseledamot Andreas Ahlström 50      50
Styrelseledamot Phil Metcalfe 50      50
Styrelseledamot Jan Lönnblad 50      50
Styrelseledamot Hans Hansson 50      50
Styrelseledamot Andreas Berg 50      50
VD Matti Vikkula 3 322 500 113 561 380  4 876
Andra ledande befattningshavare (5 personer) 4 279 401 86 743 105  5 614
Summa 8 251 901 199 1 304 485 140 11 279

Löner och andra kortfristiga ersättningar i tabellen ovan inkluderar för 
räkenskapsåret kostnadsförd bonus till vd och ledande befattningshavare 
om 717 KSEK (901 KSEK).

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolags
stämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete.  
Av moderbolagets löner och ersättningar avser 738 KSEK (637 KSEK) 
 styrelsen och av dotterföretagens övriga externa kostnader avser 0 KSEK 
(140 KSEK) konsultarvode till styrelsens ordförande och 112 KSEK  
(0 KSEK) konsultarvode till en styrelsemedlems arbetsgivare.

(d) Lån från företag med betydande inflytande  
över företaget: 2015 2014

Vid årets början 26 235 29 582
Lån som återbetalats under året  4 962
Konverterade belopp 23 018 
Räntekostnader  1 615
Utbetald ränta 3 217 

 Vid årets slut - 26 235
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Not 35 Händelser efter balansdagen

Rörelseförvärv
Den 11 februari 2016 förvärvade koncernen 50,03 procent av aktierna i 
Biokraft Holding AS, ett bolag registrerat i Norge som i sin tur äger samt
liga aktier i Biokraft AS. Köpeskillingen uppgick till totalt 57 999 147:66 
NOK. En mindre del av förvärvet gjordes direkt från ägarna och den största 
delen i samband med en nyemission. Preliminärt övervärde för förvärvet 
beräknas till cirka 7,4 MNOK. Förvärvskostnaderna för bland annat jurister 
estimeras till 2,2 MSEK.

Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill (KSEK):

Vid förvärvstillfället

Köpeskilling:
 – kontant betalt via direktförvärv 2 981
 – kontant betalt via nyemission 54 670
Sammanlagd köpeskilling 57 651
Verkligt värde på förvärvade tillgångar (se nedan) 50 290
Övervärde/Goodwill 7 361

De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är, enligt en preliminär 
bedömning, följande (KSEK):

Verkligt värde

Likvida medel 9 940
Materiella anläggningstillgångar 100 567
Leverantörsskulder och andra skulder 47
Upplåning 9 940
Förvärvade identifierbara tillgångar 100 520
Innehav utan bestämmande inflytande 50 230
Övervärde/Goodwill 7 361
Förvärvade nettotillgångar 57 651

Förvärvsanalysen är preliminär och övervärdet klassificeras preliminärt 
som goodwill.

Verkligt värde på innehavet utan bestämmande inflytande i Biokraft 
Holding AS, som är ett onoterat företag, beräknades genom att använda 
innehavet utan bestämmande inflytande (49,97 procent) multiplicerat med 
värdet av förvärvade identifierbara tillgångar.

Företagsobligation
Moderbolaget emitterade i början av 2016 en företagsobligation till ett 
värde av 200 MSEK som planeras bli noterad på Nasdaq Stockholm i april 
2016. Löptiden är fyra år. För de fullständiga villkoren för obligationen, se 
www.scandinavianbiogas.com. Medlen har dels använts till investeringen i 
det norska bolaget Biokraft Holding AS och till att återbetala del av lån från 
extern kreditgivare. Medlen kommer också att användas till bland annat 
förbättringsinvesteringar i anläggningen i Södertörn.

Koncernens resultat och balansräkningar kommer att föreläggas årsstäm
man den 28 april 2016 för fastställelse.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisning
en 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 rättvisan
de översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksam
het, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets
faktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 24 mars 2016

Göran Persson
Styrelseordförande

Matti Vikkula
Verkställande direktör

Anders Bengtsson
Styrelseledamot

Andreas Ahlström
Styrelseledamot

Hans Hansson
Styrelseledamot

Peter Lönnblad
Styrelseledamot

Sara Anderson
Styrelseledamot

Andreas Berg
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 mars 2016
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun
Auktoriserad revisor, Huvudansvarig revisor

Karl Klintstedt
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr 5565284733

Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) 
för år 2015. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning in
går i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 2254.

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 2015 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 2015 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 (publ) för år 2015.

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.

Stockholm den 24 mars 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun
Auktoriserad revisor, Huvudansvarig revisor

Karl Klintstedt
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, 
svavelföreningar och partiklar. Gasen kan sedan förädlas ytter
ligare genom att metan och koldioxid separeras. Biogas som 
fordonsbränsle måste innehålla 97±1% metan. 

Metan är en luktfri gas med ett högt energiinnehåll (~10 kWh 
per normalkubikmeter). Metan (CH4) är den enklaste kol väte
föreningen 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 att hålla kvar den 
IRstrålning 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


