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1. Sammanfattning av budget 2019
Producentansvar Åland Ab (Proans) förväntas utöka andelen medlemmar under 2019, mest
beroende av att tidningar och papper också kommer att falla under producentansvaret från
hösten 2019, samt några kommer att falla bort. Intäkterna och kostnaderna gällande
producentansvar för förpackningar det vill säga insamlingen och administrativa tjänster har
budgeterats.
2019 års budget är beräknad till plus/minus noll resultat.

2. Producentansvar Åland Ab 2019
Sedan 1 januari 2019 finns på Åland lagstiftning om producentansvar för förpackningsavfall.
Producentansvaret innebär i korthet att de företag som tillverkar eller importerar förpackade
produkter till Åland är skyldiga att ta tillbaka produkternas förpackningar efter det att produkten
har konsumerats. Producentansvaret inräknar även samtliga kostnader för detta. Dessa åtgärder
kan varje företag göra enskilt eller genom att ansluta sig till en producentorganisation som sköter
denna uppgift gemensamt för samtliga anslutna företag.
Proans syfte är att överta producentansvar från producenter och på så sätt erbjuda företag på
Åland en lösning på sitt lagstadgade ansvar. 2009 började Proans överta producentansvaret
från företagen. Det är Proans målsättning har varit att insamlingen av förpackningsavfall på
Åland skall vara fullständigt integrerat med det kommunala insamlingssystemet. Kommunerna
ska stå för planering och drift av insamlingssystemet medan Proans står för producenternas del
av finansieringen. För att uppnå detta har Proans avtal med samtliga åländska
renhållningsmyndigheter (kommuner och kommunalförbund) för att nyttja de kommunala
renhållningssystemen för förpackningsinsamling.
Under mars samt juni 2019 kommer de anslutna kommunerna erhålla sin del av ersättningen för
förpackningsmaterial, i förhållande till folkmängden.

Företag

Proans

Förpackningar
får jag lämna
gratis!

Hushåll

Kommuner

Insamlingsplatser för
förpackningsmaterial

Figur 1. Företagen betalar till Proans. Proans betalar till kommunerna som i sin tur ordnar
insamlingsplatser där hushåll och företag kan lämna förpackningsmaterial avgiftsfritt.
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1 januari 2019 trädde den nya avfallslagen i kraft. Enligt denna lag kommer också papper,
tidningar/tidskrifter och andra liknande pappersprodukter att omfattas av
producentansvaret, efter en övergångsperiod.

2.1 Ägare
Producentansvar Åland Ab ägs till 100 % av kommunalförbundet Ålands Miljöservice(Mise).
Mises stämma har beslutat att Proans skall säljas, men idag finns ingen köpare. Den naturliga
ägaren för Proans bör vara näringslivet.

3. Ekonomisk översikt
Budgeten för 2019 är beräknad till ett plus/minus noll resultat. Intäkter för förpackningsmängder
anses öka marginellt. Intäkterna är budgeterade till 119 000 € och verksamhetens kostnader är
budgeterade till 102060 €.

4. Resultaträkning
RESULTATRÄKNING
Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Årsavgifter
Avgifter
förpackningsmaterial

Bok 2016

Bok 2017

Budget 2018 Prognos 2018

Budget 2019

29 730,00 €

29 130,00 €

31 000,00 €

28 785,00 €

29 270,00 €

82 375,89 €

88 186,96 €

93 000,00 €

83 637,00 €

84 210,00 €

106 814,11 €

117 316,96 €

124 000,00 €

112 422,00 €

113 480,00 €

Insamlingstjänster not 1 - 85 205,00 €
Administrativa tjänster - 5 506,27 €

- 98 889,84 €
- 6 000,00 €

100 000,00 €
- 6 000,00 €

- 86 074,00 €
- 4 806,00 €

13 934,26€
75,00 €

- 14 278,10 €
76,00 €

- 14 200,00 € 80,00 € -

7 306,82€
- 112 027,35 €

- 4 077,63 €
- 117 321,57 €

- 3 700,00 € 4 105,00 €
-123 980,00 € - 111 842,00 €

78,54 €

4,61 €

579,00 €

Verksamhetens
kostnader
Material och tjänster

Personalkostnader
Löner och arvoden
Personalbikostnader
Övriga kostnader
Övr. rörelsekostnader

Verksamhetsbidrag

-

16 780,00 €
77,00 €

-

86 600,00 €
5 270,00 €

-

16 800,00 €
80,00 €

4 740,00 €
- 113 490,00 €
-

10,00 €
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Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
29,33 €
Räntekostnader
€
11,13 €

17,00 €
0,03 €
16,97 €

Årsbidrag

12,36 €

107,87 €

Extraordinära poster

-

Räkenskapsperiodens
resultat

-

-

-

20,00 €
10,00 €
10,00 €

-

8,00 €
0,00 €
8,00 €

-

10,00 €
00,00 €
10,00 €

- €

587,00 €

€

- €

- €

€

- €

- €

107,87 €

461,55 €

- €

-

-

Not 1. Utbetalat till kommunerna

5. Ekonomiska förklaringar till budgeten
Intäkter
Årsavgifter är grundavgifter för producenter som betalar en frivillig årsavgift, producenter som
betalar en schablonmässig avgift om producenten har en omsättning över en miljon euro, men
släpper ut högst 100 kg förpackningar samt producenter som betalar efter förpackningsmängd.
Avgifter förpackningsmaterial är de avgifter som betalas in baserat på de förpackningsmängder
som producenter som betalar enligt förpackningsmängd de rapporterar in.

Kostnader
Insamlingstjänster är överföring av de avgifter för förpackningsmängder som Proans fått in.
Överföringen sker till kommunala insamlingssystem.
Administrativa tjänster är tjänster för fakturering, licenser, bokföring, upprättande av
ekonomihanteringsprogram, information och övriga administrativa tjänster.
Personalkostnader är arvoden för VD och styrelse.

Övriga kostnader
Övriga kostnader är bland annat kontorshyra, bankavgifter, datatjänster, möteskostnader och
ersättningar till Svinryggen för mottagning av specialförpackningsmaterial.
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