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FASTSTÄLLELSEINTYG 

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen 
inklusive revisionsberättelsen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och 
balansräkningen för företaget har fastställas på årsstämma den 2017. 
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. 

Österåker den 2017 

Bengt Sandell 
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Österåkers Återvinningscentral AB 
556973-2505 

ÅRSREDOVISNING 
FÖR ÖSTERÅKERS ÅTERVINNINGSCENTRAL AB 

Styrelsen och verkställande direktören för Österåkers Återvinningscentral AB avger härmed årsredovisning för 
räkenskapsåret 2016-01 -01 -2016-12-31. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Verksamhetens art och inriktning 
Österåkers Återvinningscentral AB ingår i Ragn-Sellskoncernen och bolagets verksamhet är att äga och förvalta 
egendom och tomträtter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

Bolaget har inga anställda. 

Ägarförhållanden 
Österåkers Återvinningscentral AB med säte i Österåkers kommun, är helägt dotterbolag till Brännbacken 
Återvinning AB, med organisationsnummer 556238-2753. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Bolaget har erhållit ett koncernbidrag om 25 tkr från moderbolaget Brännbacken Återvinning AB. 

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat 

(Tkr) 2016 2015 2014 
Nettoomsättning 0 0 0 
Rörelseresultat 0 -25 0 
Resultat e. finansiella poster 0 -25 0 
Balansomslutning 318 341 50 
Soliditet01 15,7% 7,3% 100,0% 

(1) Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för 
uppskjuten skatteskuld. 
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Österåkers Återvinningscentral AB 
556973-2505 

Förslag till vinstdisposition (kronor) 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 
Balanserat resultat -25 000 
Årets resultat 25 000 

0 

Styrelsen föreslår att 
i ny räkning balanseras 0 

0 

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, 
rapporter över förändringar i eget kapital samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat 
anges. 
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RESULTATRAKNING 
(Tkr) 

Nettoomsättning 

Bruttoresultat 

Administrationskostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella investeringar 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 
Erhållet koncernbidrag 

Resultat före skatt 

Skatt på årets resultat 

Not 2016-01-01 
2016-12-31 

1,2 

25 

25 

0 

2015-01-01 
2015-12-31 

0 

0 

-25 

-25 

-25 

-25 

0 

ÅRETS RESULTAT 25 -25 
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BALANSRÄKNING 
(Tkr) 

Not 2016-12-31 2015-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 5 318 318 

318 318 

Summa anläggningstillgångar 318 318 

Omsättningstillgångar 

Kassa och bank 0 23 

Summa omsättningstillgångar 0 23 

SUMMA TILLGÅNGAR 318 341 

BALANSRÄKNING Not 2016-12-31 2015-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

Aktiekapital 50 50 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst 
Årets resultat 

50 

-25 
25 

50 

0 
-25 

0 -25 
1 

Summa eget kapital 50 25 

Kortfristiga skulder 
Skulder till koncernföretag 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 

268 
0 

309 
7 

268 316 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 318 341 
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Österåkers Återvinningscentral AB 
556973-2505 

RAPPORT ÖVER 
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 
m 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital 
Uppskriv Fond för Balanserad Summa 

Aktie nings Reserv Överkurs verkligt vinst eller Årets eget 
Not kapital fond fond fond värde förlust resultat kapital 

Ingående balans per 1 januari 2016 50 0 0 0 0 0 -25 25 
Disposition av föregående års resultat -25 25 0 

Arets resultat 25 25 
Utgående balans per 31 december 2016 50 0 0 0 0 -25 25 50 

Aktiekapital 500 aktier å kvotvärde 100 kronor. 
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Österåkers Återvinningscentral AB 
556973-2505 

NOTER 

Not 1 Allmän information 

Österåkers Återvinningscentral AB med organisationsnummer 556973-2505 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte 
i Österåkers kommun. Adressen till huvudkontoret är Box 952,191 29 Sollentuna. Bolagets verksamhet är att äga och 
förvalta fast egendom och tomträtter. 

Moderföretaget i den största koncernen som Österåkers Återvinningscentral AB är dotterföretag till är Ragn-Sellsföretagen 
AB, org. nr. 556791-7355, med säte i Sollentuna. Moderföretaget i den minsta koncernen som Ragn-Österåkers 
Återvinningscentral AB är dotterföretag till är Brännbacken Återvinning AB, org. nr. 556238-2753, med säte i Österåkers 
kommun. 

Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper 
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). 

Intäkter 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för 
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag. 

Försäljning av tjänster 
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material 
levereras eller förbrukas. 

Utdelning och ränteintäkter 
Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla betalning har fastställts. 

Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör 
att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran. 

Utländsk valuta 
Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK). 

Omräkning av poster i utländsk valuta 
Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk valuta om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster, som 
värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om. Valutakursdifferenser redovisas i 
rörelseresultatet eller som finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen, i den period de uppstår, med undantag 
för transaktioner som utgör säkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av 
nettoinvesteringar. 
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Österåkers Återvinnlngscentral AB 
556973-2505 

Låneutgifter 
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer. 

Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. 

Inkomstskatter 
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 

Aktuell skatt 
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter 
och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser 
som gäller per balansdagen. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella 
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära 
skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det 
är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Obeskattade reserver redovisas inklusive 
uppskjuten skatteskuld. 

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte längre är 
sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den 
uppskjutna skattefordran. 

Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas 
baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före balansdagen. 

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden 
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till 
transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital. 

Likvida medel 
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra 
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för 
värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för 
förvärvet. 

Ansvarsförbindelser 
En ansvarsförbindelse är en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att 
bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, 
eller en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det 
inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan 
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Ansvarsförbindelser redovisas inom linjen i balansräkningen. 
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Österåkers Återvinningscentral AB 
556973-2505 

Not 3 Upplysning om ersättning till revisorn 

• 2016 2015 

Deloitte AB 
revisionsuppdrag 0 25 

Summa 0 25 

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av 
årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning 
som lämnats i samband med revisionsuppdraget. 

Not 4 Skatt på årets resultat 

2016 2015 
Aktuell skatt 
Skatt på årets resultat 

Avstämning årets skattekostnad 

2016 2015 
Redovisat resultat före skatt 25 -25 

Skatt beräknad med skattesats 22 % 6 -6 
Skatteeffekt av avdragsgilla temporära skillnader -6 6 
Summa 0 0 
Justeringar som redovisats innevarande år avseende 
tidigare års aktuella skatt 0 0 

Årets redovisade skattekostnad 0 0 

Per 2015-12-31 uppgick bolagets skattemässiga resultat till ett underskott om 25 tkr. Detta underskott utnyttjas 

nu under 2016 i sin helhet varvid ingen skatt behöver betalas. 

Not 5 Byggnader och mark 

2016-12-31 2015-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 318 0 
Inköp 0 318 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 318 318^ 
Utgående planenligt restvärde 318 318 

Varav anskaffningsvärde för mark 318 0 

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2016-12-31 2015-12-31 
Övriga upplupna kostnader 0_ 
Summa 0 
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Österåkers Återvinningscentral AB 
556973-2505 

Not 7 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter 2016-12-31 2015-12-31 
Företagsinteckningar 0 0 

Summa 0 0 

Eventualförpliktelser 
Borgen- och garantiförbindelser* 0 0 
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 

Summa 

Not 8 Disposition avföretagets vinst 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel, 0 kr. 
Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 0 kr. 

Österåker d 

Sture Olsson 
Stypelsens oräförande 

Beng^Sandell 
Verkställande Direktör 

Göran Bergander 
Styrelseledamot 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 

Deloitte AB 

20, 2017 

an Palmqvist 
Auktoriserad revisor 


