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Fastställelseintyg 
 
Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen 
överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2014        
. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. 
 
Lund 2014- 
 
 
Ulf Olsson 
Verkställande direktör 
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Förvaltningsberättelse 
 
Börsnotering 
 
Bolaget börsnoterades i januari 2013 på Aktietorget 
 
Likviditet 
 
Bolaget har under 2013 arbetat intensivt med att stärka likviditeten. Arbetet har bestått i två delar där 
den ena har varit att söka pengar från fonder och organisationer som tilldelar uppstartsbolag med 
intressant potential kapital. Bolaget blev beviljat ett bidrag i juli 2013 om totalt 616 050 € genom EU 
miljöfond, EU Life+. Vidare beviljades företaget ett bidrag från Vinnova på 250 000 SEK. Bolaget har 
enbart fått delar av EU bidraget (40 %) utbetalt och de kommande utbetalningarna kommer betydligt 
senare än vad som krävs för att de skall kunna bidra till finansieringen av slutförandet av anläggningen 
i Jönköping.   
 
Det andra sättet bolaget har arbetat med för att stärka likviditeten är emissioner. Under september 
månad tecknades ett avtal med Global Emerging Markets (GEM). GEM är en professionell och 
internationell amerikansk investerare. Totalt kan denna finansieringslösning tillföra bolaget 22,25 
MSEK. Över tiden har det visat sig att denna lösning inte gav tillgång till de finansiella medel i det tempo 
som krävdes.  
 
Vidare har uppstarten av anläggningen tagit mer tid och likvida medel i anspråk än vad som 
ursprungligen planerats och budgeterats.    
 
Styrelsen satte som konsekvens av ovanstående igång ett arbete med stöd av årsstämmans 
bemyndigande att säkra bolagets kapitalbehov, som ett komplement till finanseringslösningen med 
GEM. Detta arbete resulterade i en riktad nyemission om cirka 8 MSEK i mars 2014, vilket var maximalt 
återstående belopp enligt styrelsens bemyndigande. Beloppet täckte delvis upp bolagets 
finansieringsbehov.    
    
Verksamheten 
 
I anläggningen i Jönköping har vi under året arbetet med intrimning av olika processtegen. Bolaget har 
även arbetat med utvecklingen av det sista processteget. Arbetet har bestått av en mängd tester, 
provkörningar i provanläggning och ett stort antal analyser. I och med detta arbete har företaget fått 
bekräftat att processen och dess processteg klarar vad som är specificerat.     
 
Under året har laboratoriet byggts ut och kompletterats med ytterligare utrustning.  
 
Bolaget har under året renat olika slutprodukter i anläggningen, både använd etylenglykol och använd 
propylenglykol, vilka processades igenom de olika processtegen och slutprodukten blev en produkt 
med en koncentration överstigande 95 procent, vilket är en bekräftelsen av att det som fungerat i 
labbmiljö även fungerar i storskalig industriell produktion.  
 
Under slutet av 2013 certifierades verksamheten i Jönköping enligt ISO 14001 och ISO 9001, ett arbete 
som pågått under hela 2013.  
 
Bolaget har under året i enlighet med miljötillståndet tagit anläggningen i drift och en 
förstagångsbesiktning skall äga rum 12 månader efter idrifttagning.     
 
Marknad 
 
Produkterbjudandet har kompletterats på så sätt att bolaget även kan erbjuda olika koncentrationer av 
renad propylenglykol. Det ursprungliga erbjudandet bestod i att enbart erbjuda renad etylenglykol i olika 
koncentrationer.  
 
Insamlingen av propylenglykol sker på samma sätt som för etylenglykol. Dock med en väsentlig 
skillnad, innebärande att det förutom ett stort antal mindre användare finns några användarsegment, 
vilka hanterar en stor mängd volymer använd propylenglykol. 
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Vad gäller insamlingen av använd glykol har detta på grund av den milda och snöfattiga vintern inte 
utfallit i kvantiteter som varit planerat. En rad avtal om leveranser av använd glykol är tecknade både 
med kommuner, insamlingsbolag och industrier och det är ett arbete som fortgår kontinuerligt. Vissa 
avtalsprocesser tar längre tid än vad bolaget förutsåg när de inleddes. 
    
Avsättningen av renad produkt har säkerställs genom att överenskommelser och avtal med några 
företag är etablerade.   
 
Recyctec Asia Ltd 
 
Bolaget har som strategi haft för avsikt att etablera sin verksamhet utomlands. Som ett led i detta arbete 
bildades under året Recyctec Asia Ltd., tillsammans med bolagets kinesiska huvudägare, med säte i 
Hong Kong. Recyctec Asia Ltd. är menat att vara en sammahållande länk för framtida etableringar i 
Sydostasien. Recyctec Asia Ltd har under 2013 inte bedrivit någon verksamhet och ingår därför inte i 
koncernredovisningen.  
 
Händelser efter balansdagen 
 
Under inledningen av kvartal ett har bolaget fortsatt att genomföra emissioner mot GEM avtal med litet 
utfall. GEM har inte heller utnyttjat sin option om maximalt 12,25 MSEK. 
Med anledning därav inledde styrelsen ett arbete med stöd av årsstämmans bemyndigande, för att 
säkra bolagets kapitalbehov, som ett komplement till finanseringslösningen med GEM. Detta arbete 
resulterade i en riktad nyemission om cirka 8 MSEK i mars 2014, vilket var det maximala beloppet som 
styrelsen hade bemyndigande till. 
 
Framtiden 
 
Bolaget har genom avtal säkerställt att all producerad renad glykol kan avsättas på marknaden.   
 
Bolaget förhandlar med ett flertal leverantörer om inleveranser av använd glykol och bedömer att volym 
för att fylla anläggningens produktionskapacitet kan säkerställas.  
 
Med bakgrund av att bolagets finansiella ställning fortfarande är ansträngd har styrelsen inför 
stundande årsstämma begärt bemyndiganden att tillföra bolaget ytterligare 12 MSEK. Dessa likvida 
medel skall användas till dels investeringar i anläggningen, rörelsekapital, utlandetableringar samt 
utökningen av produktsortimentet med propylenglykol.  
 
Den del av emissionsutrymmet med GEM, 8 MSEK, som bolaget själv kan styra över beräknas mot 
bakgrund av att det numera är större handel i Recyctecs Holdings aktie, kunna utnyttjas inom det 
nämnda bemyndigandet. 
 
 
Verksamhet inom forskning och utveckling 
Koncernen kvalitetssäkrar renad glykol genom eget laboratorium samt i samverkan med större 
kemikalieföretag. 
 
Miljöinformation 
Länsstyrelsen i Jönköping konstaterar 2013-01-30 att dotterbolaget Recyctec AB har tagit tillståndet i 
anspråk och att anläggningen tagits i drift. Dotterbolaget har därmed fullgjort sin skyldighet enligt 
gällande villkor. Förstagångsundersökning av anläggningen ska utföras senast ett år efter det att 
anläggningen tagits i drift enligt gällande föreskrift. 
 
Emissioner 
Det har under räkenskapsåret genomförts en nyemission, vilken har registrerats av Bolagsverket under 
början av 2014. 
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Ekonomisk översikt 
 
 
 
      

Koncern      
  2013-12-31 2012-12-31       

      
Nettoomsättning(Tkr) 278 29       
Resultat efter finansiella 
poster(Tkr) 

-4 606 991       

Balansomslutning(Tkr) 15 559 14 441       
Soliditet 27 55       
Antal anställda 4 3       

      
      

Moderföretag      
  2013-12-31 2012-12-31       

      
Nettoomsättning(Tkr) 113 -       
Resultat efter finansiella 
poster(Tkr) 

-1 016 -344       

Balansomslutning(Tkr) 7 349 6 813       
Soliditet, % 88 98       

      
 

Förslag till disposition beträffande bolagets resultat 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 5 901 651, disponeras enligt följande: 
 
 
  Belopp i SEK 
  
Balanseras i ny räkning 5 901 651 
  
Summa 5 901 651 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       
Vad beträffar företagets och koncernens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 
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Resultaträkning - koncernen 
 
Belopp i SEK Not 2013-01-01- 2012-04-04- 
 2013-12-31 2012-12-31 
 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 278 426 29 415 
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga  
varor och pågående arbete för annans räkning 600 000 - 
Övriga rörelseintäkter 1 290 896 3 241 722 
 1 169 322 3 271 137 
 
Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -71 861 -1 575 
Övriga externa kostnader 2 -4 073 396 -1 019 423 
Personalkostnader 3 -1 107 981 -924 818 
Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar -8 489 -2 638 
Övriga rörelsekostnader - -100 000 
Rörelseresultat -4 092 405 1 222 683 
 
Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 1 076 14 
Räntekostnader och liknande resultatposter -514 294 -231 251 
Resultat efter finansiella poster -4 605 623 991 446 
 
Resultat före skatt -4 605 623 991 446 
 
Årets resultat -4 605 623 991 446 
 
 
 
 



Recyctec Holding AB (publ)   6 
556890-0111 

Balansräkning - koncernen 
 
Belopp i SEK Not 2013-12-31 2012-12-31 
 

TILLGÅNGAR   

 
Anläggningstillgångar   

 
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten 5 177 700 100 200 
 177 700 100 200 
 
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark 6 8 393 429 - 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 940 000 - 
Inventarier, verktyg och installationer 8 1 347 080 1 471 252 
Pågående nyanläggning och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar 9 1 663 987 8 541 597 
 12 344 496 10 012 849 
 
 
Summa anläggningstillgångar 12 522 196 10 113 049 
 

 
Omsättningstillgångar   

 
Varulager m m   
Råvaror och förnödenheter 711 784 50 925 
 711 784 50 925 
 
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 38 044 - 
Skattefordringar 33 421 - 
Övriga fordringar 639 785 292 944 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 445 228 164 646 
 2 156 478 457 590 
 
Kassa och bank 168 749 3 820 138 
 
Summa omsättningstillgångar 3 037 011 4 328 653 
 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 15 559 207 14 441 702 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   
Aktiekapital 547 731 547 731 
Tecknat ej registrerat aktiekapital 3 025 - 
 
Fria reserver 8 253 131 6 450 429 
Årets resultat -4 605 623 991 446 
Summa eget kapital 4 198 264 7 989 606 
 
Långfristiga skulder 14   
Skulder till kreditinstitut 5 783 442 4 242 540 
 5 783 442 4 242 540 
 
Kortfristiga skulder   
Checkräkningskredit 420 493 - 
Skulder till kreditinstitut 1 074 122 363 160 
Leverantörsskulder 1 467 616 1 401 780 
Skatteskulder 23 522 8 502 
Övriga kortfristiga skulder 37 494 96 392 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 554 254 339 722 
 5 577 501 2 209 556 
 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 559 207 14 441 702 
 

 
 
 
 
 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
     
      2013-12-31 2012-12-31 
     
Ställda säkerheter för egna 
skulder och avsättningar 

        

Fastighetsinteckningar     6 500 000 4 900 000 
Företagsinteckningar     1 000 000 1 000 000 
Bokförda tillgångar med 
äganderättsförbehåll 

    940 000 - 

Spärrat bankkonto     - 1 176 900 
     
Summa     8 440 000 7 076 900 
     
     
          
     
Ansvarsförbindelser     Inga Inga 
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Kassaflödesanalys - koncern   
   
Belopp i SEK 2013-12-31 2012-12-31 
   
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster -4 605 623 991 446 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 8 489 102 638 
Upplösning av negativ goodwill - -3 241 722 
   
  -4 597 134 -2 147 638 
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före -4 597 134 -2 147 638 
förändringar av rörelsekapital     
      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -660 859 - 
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -1 698 889 -508 514 
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 2 236 490 2 209 555 
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 720 392 -446 597 
      
Investeringsverksamheten     
Förvärv av dotterföretag - 3 491 722 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -77 500 -100 200 
Förvärv av materiella anläggningstillångar -2 340 135 -10 015 487 
   
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 417 635 -6 623 965 
      
Finansieringsverksamheten     
Pågående nyemission 814 281 6 548 160 
Inbetalt aktiekapital - 100 000 
Nya lån 2 938 829 4 406 576 
Amortering av låneskulder -686 965 -164 036 
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 066 145 10 890 700 
      
   
Årets kassaflöde -4 071 882 3 820 138 
Likvida medel vid årets början 3 820 138 - 
   
Likvida medel vid årets slut -251 744 3 820 138 
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncern 
   
      
   
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m     
Av- och nedskrivningar av tillgångar 8 489 102 638 
Upplösning av negativ Goodwill - -3 241 722 
   
  8 489 -3 139 084 
   
   
      
   
Likvida medel     
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:     
Övertrasserat bankkonto/Kassa och bank -251 744 3 820 138 
   
  -251 744 3 820 138 
   
Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: 
-      De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. 
-      De kan lätt omvandlas till kassamedel. 
-      De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. 
 
Förvärv av dotterbolags effekt på kassaflödet 
När Recyctec Holding AB (publ) förvärvade samtliga aktier i Recyctec AB övertogs kassapåverkande 
poster som bidrog positivt till koncernens kassaflöde med 3 491 722 kronor under 2012. 
 
 
 



Recyctec Holding AB (publ)   10 
556890-0111 

Resultaträkning - moderföretag 
 
Belopp i SEK Not 2013-01-01- 2012-04-04- 
 2013-12-31 2012-12-31 
 
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 113 196 -3 
 113 196 -3 
 
Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -109 447 - 
Övriga externa kostnader 2 -1 226 731 -383 002 
Personalkostnader 3 -640 -2 477 
Övriga rörelsekostnader - - 
Rörelseresultat -1 223 622 -385 482 
 
Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 242 972 41 507 
Räntekostnader och liknande resultatposter -35 102 -307 
Resultat efter finansiella poster -1 015 752 -344 282 
 
Resultat före skatt -1 015 752 -344 282 
 
Årets resultat -1 015 752 -344 282 
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Balansräkning - moderföretag 
 
Belopp i SEK Not 2013-12-31 2012-12-31 
 

TILLGÅNGAR   

 
Anläggningstillgångar   

 
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag 10 3 350 000 350 000 
Fordringar hos koncernföretag 11 3 441 724 3 913 849 
Andelar i intresseföretag 12 - - 
 6 791 724 4 263 849 
 
 
Summa anläggningstillgångar 6 791 724 4 263 849 
 

 
Omsättningstillgångar   

 
Kortfristiga fordringar   
Övriga fordringar 99 996 159 111 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 337 157 78 998 
 437 153 238 109 
 
Kassa och bank 120 180 2 311 485 
 
Summa omsättningstillgångar 557 333 2 549 594 
 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 7 349 057 6 813 443 
 

 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

 
Eget kapital 13 

 

Bundet eget kapital   
Aktiekapital (600000 A-aktier, 10354620 B-aktier) 547 731 547 731 
Tecknat ej registrerat aktiekapital 3 025 - 
 550 756 547 731 
 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 6 917 403 6 450 429 
Årets resultat -1 015 752 -344 282 
 5 901 651 6 106 147 
 
 
Summa eget kapital 6 452 407 6 653 878 
 
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 428 405 64 566 
Övriga kortfristiga skulder 11 737 - 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 456 508 95 000 
 896 650 159 566 
 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 349 057 6 813 444 
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
     
      2013-12-31 2012-12-31 
     
Ställda panter och säkerheter     Inga Inga 
     
     
          
     
Övriga ställda panter och 
säkerheter 

    Inga Inga 

     
     
          
     
Ansvarsförbindelser     3 605 322 Inga 
Borgen för dotterbolags skuld         
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Kassaflödesanalys - moderföretag   
   
Belopp i SEK 2013-12-31 2012-12-31 
   
Den löpande verksamheten     
Resultat efter finansiella poster -1 015 751 -344 282 
   
  -1 015 751 -344 282 
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före -1 015 751 -344 282 
förändringar av rörelsekapital     
      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -199 043 -238 109 
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 737 083 159 565 
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten -477 711 -422 826 
      
Investeringsverksamheten     
Lämnade aktieägartillskott -3 000 000 - 
Förvärv av dotterföretag - -350 000 
Lån till dotterföretag - -3 913 849 
Återbetalning lån från dotterföretag 472 125 - 
   
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 527 875 -4 263 849 
      
Finansieringsverksamheten     
Inbetalt aktiekapital - 100 000 
Nyemission under reg 814 281   
Nyemission - 6 898 160 
   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 814 281 6 998 160 
      
   
Årets kassaflöde -2 191 305 2 311 485 
Likvida medel vid årets början 2 311 485   
   
Likvida medel vid årets slut 120 180 2 311 485 
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
 
Belopp i SEK om inget annat anges. 
 
 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Företaget tillämpar inte BFNAR 2012:1(K3). 
 
 
 

Värderingsprinciper mm 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
 
 

Immateriella och Materiella tillgångar 
 
 
Immateriella och Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på 
basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med 
innehavet tillfaller koncernen/företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. 
 
 
 

Tillkommande utgifter 
 
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i 
förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter 
redovisas som kostnad i den period de uppkommer. 
 
 
 

Avskrivningsprinciper för immateriella och materiella anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande period. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
 
    Moder- 
  Koncern  företag  
  år år 
   
Immateriella & Materiella anläggningstillgångar:     
-Byggnader & Mark Kommer att 

fastställas under 
2014 

- 

-Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Kommer att 
fastställas under 

2014 

- 

-Maskiner och andra tekniska anläggningar Kommer att 
fastställas under 

2014 

- 

-Inventarier, verktyg och installationer 5 år - 
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Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
 
 

Definition av nyckeltal 
  
 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
  
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. 
  
Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 
  
Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (enligt gällande skattesats) i 
förhållande till 
balansomslutningen. 
 
 

Redovisning av (övriga) intäkter 
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. 
 
Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
 
 

Fordringar 
                                                                                               
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat  med eventuell nedskrivning. 
 
 

Koncernredovisning 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR1:00. 
 
 

Dotterföretag 
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet 
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen. 
Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv 
av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar 
dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i 
koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och 
skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 
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Negativ goodwill 
När Recyctec Holding AB (publ) förvärvade samtliga aktier i Recyctec AB uppstod negativ goodwill då 
förvärvet gjordes till ett pris som understeg bokfört eget kapital i Recyctec AB. Då det inte finns några 
framtida kostnader eller andra förpliktelser kopplade till den negativa goodwillen har den lösts upp i sin 
helhet under räkenskapsåret 2012-04-04 - 2012-12-31. Upplösning av den negativa goodwillen är en 
engångspost som har påverkat koncernens resultat positivt med 3 241 722 kronor. 
 
 

Koncernuppgifter 
Recyctec Holding AB (publ) är moderföretag i en koncern där Recyctec AB, org nr 556750-7628 med 
säte i Lund är dotterbolag.  
 
Recyctec Asia Ltd bildades under slutet av 2013 och ägs till 50 % av Recyctec Holding AB(publ) och är 
därmed ett intresseföretag till detta bolag. Recyctec Asia Ltd har inte bedrivit någon verksamhet under 
2013 och ingår därför inte i koncernredovisningen.  
 
Ränteintäkter för lån till dotterbolaget uppgår till 242.933 kronor(41.498). 
 
Närstående transaktioner 
I koncernen har inköp gjorts från annat bolag inom närståendekresten till ett värde av 0 kronor(135.456) 
. 
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Noter 
 
Not 1  Övriga rörelseintäkter 
Den övriga rörelseintäkten under 2012 avser upplösning av negativ goodwill. När Recyctec Holding AB 
(publ) förvärvade samtliga aktier i Recyctec AB uppstod negativ goodwill då förvärvet gjordes till ett pris 
som understeg bokfört eget kapital i Recyctec AB. Då det inte finns några framtida kostnader eller andra 
förpliktelser kopplade till den negativa goodwillen har den lösts upp i sin helhet under räkenskapsåret 
2012-04-04 - 2012-12-31. Upplösning av den negativa goodwillen är en engångspost som har påverkat 
koncernens resultat positivt med 3 241 722 kronor. Den övriga rörelseintäkten under 2013 avser 
EU-bidrag. 
 
 

Not 2  Leasingavgifter avseende operationell 
leasing 

  

  2013-01-01- 2012-04-04- 
  2013-12-31 2012-12-31 
   
Koncern     
      
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror   20 tkr 
Avtalade framtida leasingavgifter     
2014 804 tkr   
2015 eller senare 1367 tkr   
      
Moderföretag     
      
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror - - 
Avtalade framtida leasingavgifter - - 
   
 

Not 3   Anställda och personalkostnader 
     
Medelantalet anställda     
  2013-01-01-   2012-04-04-   
  2013-12-31 Varav män 2012-12-31 Varav män 
     
Moderföretag         
     
Totalt moderföretaget - - - - 
          
Dotterföretag         
Sverige 4 3 3 2 
     
Totalt dotterföretag 4 3 3 2 
     
Koncernen totalt 4 3 3 2 
     
   

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   
  2013-01-01- 2012-04-04- 
  2013-12-31 2012-12-31 
   
Moderföretag     
Styrelse och VD - - 
   
Summa - - 
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Dotterföretag     
Styrelse och VD 40 000 240 000 
Övriga anställda 787 787 483 850 
   
Summa 827 787 723 850 
Sociala kostnader 229 263 190 053 
(varav pensionskostnader till Övriga anställda) 51 094 17 710 
(varav pensionskostnader till Styrelse och VD) - - 
Koncern     
Styrelse och VD 40 000 240 000 
Övriga anställda 787 787 483 850 
   
Summa 827 787 723 850 
Sociala kostnader 229 263 190 053 
(varav pensionskostnader) 51 094 17 710 
(varav pensionskostnader till Styrelse och VD) - - 
   
 
Styrelseledamöterna har för särskilda uppdrag fakturerat följande arvoden genom bolag:  
 
Gunilla Dirnberger 100.000 kronor 
 
 
 

Not 4  Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

  

  2013-01-01- 2012-04-04- 
  2013-12-31 2012-12-31 
   
Koncern     
Ränteintäkter, övriga 1 076 14 
   
  1 076 14 
      
Moderföretag     
Ränteintäkter, koncernföretag 242 933 41 498 
Ränteintäkter, övriga 39 9 
   
  242 972 41 507 
   
 

Not 5  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 

  

  Koncern Moderföretag 
   
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 100 200 - 
-Nyanskaffningar 77 500 - 
   
  177 700 - 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:     
   
  - - 
   
Redovisat värde vid årets slut 177 700 - 
   
Tillgången avser pågående balanserat utvecklingsarbeten av varumärke, hemsideprofil och liknande 
som har gjorts i dotterbolaget Recyctec AB. Avskrivningar på det balanserade utvecklingsarbetet har ej 
påbörjats då arbetet är pågående. Avskrivning beräknas påbörjas under 2014. 
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Not 6  Byggnader och mark   
  Koncern Moderföretag 
   
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början - - 
-Omklassificeringar från pågående nyanläggningar 8 393 429 - 
   
  8 393 429 - 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:     
-Vid årets början - - 
-Årets avskrivning enligt plan - - 
   
  - - 
   
Redovisat värde vid årets slut 8 393 429 - 
      
Taxeringsvärde byggnader: - - 
Taxeringsvärde mark: 1 009 000 - 
   
  1 009 000 - 
   
Avskrivningar på Flahult 74:3, Jönköping har ej påbörjats då anläggningen är under uppförande. 
Avskrivning beräknas påbörjas under 2014. 
 
 
   
Varav mark Koncern Moderföretag 
   
Ackumulerade anskaffningsvärden 498 000 - 
   
Redovisat värde vid periodens utgång 498 000 - 
   
 

Not 7  Maskiner och andra tekniska anläggningar   
  Koncern Moderföretag 
   
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början -   
-Nyanskaffningar 940 000   
   
  940 000 - 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:     
   
  - - 
      
   
Redovisat värde vid årets slut 940 000 - 
      
      
   
Avskrivningar på maskiner till anläggningen Flahult 74:3, Jönköping har ej påbörjats då anläggningen är 
under uppförande. Avskrivning beräknas påbörjas under 2014. 
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Not 8  Inventarier, verktyg och installationer   
  Koncern Moderföretag 
   
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 1 516 942 - 
-Nyanskaffningar 26 066 - 
-Omklassificeringar till pågående nyanläggningar -141 751   
   
  1 401 257 - 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:     
-Vid årets början -45 689   
-Årets avskrivning enligt plan -8 489   
   
  -54 178 - 
      
      
   
Redovisat värde vid årets slut 1 347 079 - 
      
      
      
   
Avskrivningar på inventarierna till anläggningen Flahult 74:3, Jönköping har ej påbörjats då 
anläggningen är under uppförande. Avskrivning beräknas påbörjas under 2014. 
 
 
 

Not 9  Pågående nyanläggningar och förskott 
materiella  
             anläggningstillgångar 

  

  Koncern Moderföretag 
   
Vid årets början 8 541 597 - 
Omklassificeringar till inventarier 141 751 - 
Omklassificeringar till byggnader och mark -8 393 429   
Investeringar 1 374 068   
   
Redovisat värde vid årets slut 1 663 987 - 
   
Avskrivningar har ej påbörjats då anläggningen är under uppförande. Avskrivning beräknas påbörjas 
under 2014. 
 
 
 

Not 10  Andelar i koncernföretag   
  2013-12-31 2012-12-31 
   
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början 350 000 - 
-Inköp - 350 000 
-Lämnade aktieägaretillskott 3 000 000 - 
   
Redovisat värde vid årets slut 3 350 000 350 000 
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Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag 
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal 
aktier. 
 
  Antal   Redovisat 
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde 
    
Recyctec AB, 556750-7628, Lund 1 000 000 100 3 350 000 
    
      3 350 000 
        
    Årets resultat Eget kapital 
Recyctec AB, 556750-7628, Lund   -3 589 872 1 095 856 
    
 

Not 11  Fordringar hos koncernföretag   
  Koncern Moderföretag 
   
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början - 3 913 849 
-Tillkommande fordringar - 2 527 875 
-Lämnade aktieägaretillskott - -3 000 000 
   
Redovisat värde vid årets slut - 3 441 724 
   
 
   

Not 12  Andelar i intresseföretag   
  Koncern Moderföretag 
   
Ackumulerade anskaffningsvärden:     
-Vid årets början - - 
-Inköp - - 
   
Redovisat värde vid årets slut - - 
   
 

Specifikation av företagets innehav av aktier och andelar i intresseföretag 
Recyctec Asia Ltd bildades under slutet av 2013 och ägs till 50 % av Recyctec Holding AB(publ) och är 
därmed ett intresseföretag till detta bolag. Recyctec Holding AB (publ) har inte betalat något för aktierna 
och Recyctec Asia Ltd har inte bedrivit någon verksamhet under 2013 och ingår därför inte i 
koncernredovisningen.  
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Not 13  Eget kapital 
    
  Aktie- Tecknat ej Fria 
  kapital reg. aktiekapital reserver 
    
Koncern       
        
Vid årets början 547 731   7 441 875 
Nyemission under reg.   3 025 811 256 
Årets resultat     -4 605 623 
    
Vid årets slut 547 731 3 025 3 647 508 
    
     
  Aktie- Tecknat ej   Balanserad Årets 
  kapital reg. aktiekapital vinst resultat 
     
Moderföretag         
Vid årets början 547 731   6 450 429 -344 282 
Nyemission under reg.   3 025 811 256   
Enligt årsstämma     -344 282 344 282 
Årets resultat       -1 015 752 
     
Vid årets slut 547 731 3 025 6 917 403 -1 015 752 
     
Totalt antal aktier: 10.954.620 
 
Fördelat på aktieslag: 
A-aktier 600.000       Röstvärde/A-aktie 10 
B-aktier 10.354.620  Röstvärde/B-aktie 1 
 
 

Not 14  Långfristiga räntebärande skulder   
  Koncern Moderföretag 
   
Skulder till kreditinstitut 5 783 442 - 
   
Redovisat värde vid årets slut 5 783 442 - 
      
      
Belopp varmed skuldposten förväntas amorteras     
mellan 1-5 år. 4 296 488 - 
Belopp varmed skuldposten förväntas amorteras     
efter mer än fem år från balansdagen 1 486 954 - 
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Underskrifter 
 
Lund den 17 april 2014 
 
 
    
  
    
    
Bengt Andersson Ulf Olsson 
Styrelseordförande Verkställande direktör 
    
    
    
Gunilla Dirnberger Michael Hermansson 
Styrelseledamot Styrelseledamot 
    
    
    
Shing Lee Sau Suen Tse 
Styrelseledamot Styrelseledamot 
    
    
    
Roland Magnusson Lars-Erik Skjutare 
Styrelseledamot Styrelseledamot 
    
    
    
Min revisionsberättelse avviker från 
standardutformningen och har lämnats den 17 april 
2014 

  

    
    
    
Göran Carlsson   
Auktoriserad revisor   
    
  
 
 
 
 



Revisionsberättelse
Till årsstämman i Recyctec Holding AB (publ), org.nr 556890-0111

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Recyctec Holding AB (publ) för
räkenskapsåret 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed  i  Sverige.  Dessa  standarder  kräver  att  jag  följer
yrkesetiska  krav  samt  planerar  och  utför  revisionen  för  att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncern-
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis  om  belopp  och  annan  information  i  års-
redovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, 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 årsredovisningen och koncernredovisningen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga 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
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningen och koncern-
redovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den
31 december 2013 och av dess finansiella resultat och
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

Upplysning av särskild betydelse

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa
uppmärksamheten  på  avsnitten  om  likviditet  och  framtid  i
förvaltningsberättelsen, av vilka framgår att koncernen har
likviditetsproblem. Detta förhållande tyder på att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till tvivel om
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Recyctec Holding AB (publ) för 2013.

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

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen  på  grundval  av  min  revision.  Jag  har  utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som  underlag  för  mitt  uttalande  om  ansvarsfrihet  har  jag
utöver min revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden  i  bolaget  för  att  kunna  bedöma  om  någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättnings-
skyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

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

Lund den 17 april 2014

Göran Carlsson
Auktoriserad revisor
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