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Producentansvar Åland Ab

Budget 2020

1 Sammanfattning av budget 2020
Producentansvar Åland Ab (Proans) förväntas utöka andelen medlemmar under 2020, mest
beroende av att tidningar och papper också kommer att falla under producentansvaret från
2021, samt några kommer att falla bort. Intäkterna och kostnaderna gällande producentansvar
för förpackningar det vill säga insamlingen och administrativa tjänster har budgeterats. 2020 års
budget är beräknad till plus/minus noll resultat.

2 Producentansvar
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 att insamlingen av förpackningsavfall på Åland ska
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 kommuner för att
nyttja de kommunala avfallshanteringssystemen för förpackningsinsamling.
Under mars månad 2020 får kommunerna sin slutersättning för 2019. I juni månad betalas
ersättningar för förpackningsintäkter 2020. Ersättningen betalas ut i förhållande till folkmängden i
respektive kommun.

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.

1 januari 2019 trädde en ny avfallslag i kraft. Enligt denna lag kommer också papper,
tidningar/tidskrifter och andra liknande pappersprodukter att omfattas av producentansvaret, från
och med 2021.
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Ägare

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

3 Ekonomisk översikt
Budgeten för 2020 är beräknad till ett plus/minus noll resultat. Intäkter för förpackningsmängder
anses öka marginellt. Intäkterna är budgeterade till 113 480 € och verksamhetens kostnader är
budgeterade till 113 490 €.

4 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING
Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Årsavgifter
Avgifter förpackningsmaterial

Bok 2017

Bok 2018

Budget 2019

Prognos 2019

Budget 2020

29 320,00
116 194,57

26 140 00
83 472,41

29 270,00
84 210,00

26 515,00
94 063,14

25 580,00
92 600,00

145 514 ,57

109 612 ,41

113 480,00

120 578,14

118 180,00

-112 000,00
-17 136,05

-83 816,07
-4749,84

-86 600,00
-5270,00

-101 116,21
-3829,34

-98 695,00
-2200,00

Personalkostnader
Löner och arvoden
Personalbikostnader

-15 012,83
-77,00

-13 604,67
-77,00

-16 800,00
-80,00

-10 711,77
-791,17

-7750,00
-1304,00

Övriga kostnader
Övr.rörelsekostnader
Summa

-4087,80
-148 313,68

-4649,29
-106 896,87

-4740,00
-113 490,00

-3982,22
-120 430,71

-8251,00
-118 200,00

-2799,11

2715,54

-10,00

147,43

-20,00

5,94
0,00
5,94

9,84
-8,00
1,84

10,00
0,00
10,00

26,74
-10,08
16,66

30,00
-11,00
19,00

-2793,17
-2793,17

2717,38
2717,38

0,00
0,00

164,09
164,09

0,00
0,00

Summa
Verksamhetens kostnader
Material och tjänster
Insamlingstjänster
Administrativa tjänster

Verksamhetsbidrag
Finansiella intäkter och
kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa
Årsbidrag
Räkenskapsperiodens resultat
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5 Ekonomiska förklaringar till budgeten
5.1

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.

5.2

Kostnader

Insamlingstjänster är överföring av de avgifter för förpackningsmängder som Proans fått in från
medlemsföretagen. Överföring av ersättningar sker sedan till kommunerna för insamling av
förpackningsmaterial i det kommunala avfallshanteringssystemen.
Administrativa tjänster är tjänster för fakturering, licenser, bokföring, upprättande av
ekonomihanteringsprogram, information och övriga administrativa tjänster.
Personalkostnader är arvoden för VD och styrelse.

5.3

Övriga kostnader

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

4

