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VD-ord

VD Göran Ahlquist kommenterar
2015 har varit ett händelserikt år för Recyctec och vi har tagit
ett antal verksamhetsmässiga kliv framåt. I april uppnådde vi en
viktig milstolpe i Bolagets historia, den första tankbilen lämnade
Recyctecs anläggning med cirka 30 000 liter renad glykol till
befintlig kund. Vi fattade under hösten ett strategiskt beslut att
förädla och sälja vår återvunna och renade glykol i egen regi.
Som i de flesta branscher ligger det ett stort värde i att behärska
hela kedjan ut till slutanvändare. Genom att få kontroll över hela
kedjan kan vi på ett effektivt sätt erbjuda insamling av använd
glykol, på så vis knyts kretsloppet ihop på ett naturligt sätt. Under
första veckan i november släpptes Recyctecs färdiga produkt,
EarthCare Glycol, ut på marknaden. Dock har vi under hösten
tvingats att, på grund av periodvisa driftstörningar i slutsteget
i vår anläggning, flytta fram tidpunkten för break-even, från
2015 till första halvåret 2016. Med anledning av ovan nämnda
drift-störningar har Bolaget intill årsskiftet upptagit lån om 2
MSEK till marknadsmässiga villkor för att täcka upp intäktsbortfallet, vilket även möjliggör inköp av tankar till den nya tankparken, där bottenplatta och invallning är klar. Bolaget har behov av
ytterligare kapitaltillskott för att hantera den temporära likviditetssituationen. Jag hänvisar här till avsnittet finansiell utveckling
nedan.
Vi har under året tecknat ett antal viktiga samarbetsavtal,
däribland med Ragn-Sells, Stena Recycling, Suez Recycling AB
(tidigare SITA) samt Norges Biloppsamleres Forening Servicekontor avseende rening av använd glykol. Genom ovanstående
avtal ska vi tillsammans verka för att så mycket använd glykol
som möjligt kan återställas för återanvändning. Under hösten
tecknade vi även samarbetsavtal med Skellefteå Airport. Samarbetet innebär i korthet att Skellefteå Airport ska ha möjlighet att
leverera använd glykol till oss, vi ska sedan återställa densamma
för återanvändning och kan efter genomförd reningsprocess fritt
sälja den vidare till ny part. Vi har sedan tidigare avtal direkt och
indirekt via avfallsbolagen gällande glykolinsamling för ett flertal
flygplatser. Vi är glada att nu även arbeta med Skellefteå flygplats,
samtidigt som vi tillsammans gör en insats i att begränsa spridningen av tungmetaller.
Under vintern har vi även ingått avtal med Ekokem avseende
rening av använd glykol. Avtalet syftar till att skapa ett långsiktigt
samarbete. Vi har, tillsammans med Ekokem, även intentionen att
gemensamt och i enlighet med intentionerna i EU:s avfallsdirektiv
verka för att så mycket använd glykol som möjligt kan återställas
för återanvändning. Samarbetet med Ekokem ser vi som mycket
positivt. Vi har nu samarbete med Sveriges fyra stora avfallsbolag
som arbetar med miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande

och långsiktig hållbarhet. På sikt innebär det att vi kommer kunna
återanvända mer glykol vilket gagnar vår gemensamma miljö.
Då vi sedan en tid tillbaka haft för avsikt att etablera vår verksamhet i fler länder har vi under året tecknat en avsiktsförklaring
avseende vår reningsprocess med Cyclon Hellas SA i Grekland. Samarbetet ger Cyclon Hellas rätt att köpa Recyctec
anläggningar mot royalty i de länder där Cyclon Hellas bedriver
verksamhet. Södra Europa är en mycket stor marknad för använd
glykol av olika typer. Vi är mycket nöjda med våra besök hos
Cyclon Hellas som under eget varumärke samlar in och renar
använda oljeprodukter så att dessa kan återanvändas. Cyclon
Hellas har stor kompetens inom området och deras produkter
håller hög kvalitet. Cyclon Hellas har även ett välorganiserat
och effektivt partnernätverk i flera länder i södra Europa. Det är
inte enbart olja som samlas in utan även stora mängder använd
glykol, det är här Recyctecs processer kommer till användning.
Idag tar man nämligen inte hand om den använda glykolen så att
den kan återanvändas.
Jag kan avslutningsvis berätta att Recyctec utsågs till vinnare på
Återvinningsgalan 2015 i kategorin årets återvinningsanläggning.
Priset ska uppmärksamma anläggningar som utför en service
och tjänst åt de företag/personer som lämnat sitt avfall där och
som samtidigt bidrar till en bättre miljö genom effektiva återvinnings- och behandlingsmetoder för alla typer av avfall. Juryns
val föll på oss med motiveringen att vi lyckats visa att det är fullt
möjligt, att med en världsunik metod kunna föra avfallet uppåt i
avfallshierarkin och bidra till att ett tidigare ”problem-avfall” som
ansågs vara komplext och svårt att återvinna nu kan återanvändas. Detta samtidigt som tekniken sätter Sverige på kartan som
en global föregångare. Detta är ett fantastiskt fint pris att erhålla
och är ett erkännande för hårt arbete av alla i Recyctec och samarbetspartners i branschen.
Tittar vi fram i nästa år har vi fått godkännande från myndigheten
att vår renade glykol upphör med att vara ett avfall och klassas
därför nu som produkt. En mycket viktig händelse som skapar
förtroende, öppnar dörrar till distributionskanaler gällande våra
produkter och möjlighet till avtal med större aktörer som nu kan
lämna använd glykol till oss. Detta ger oss även en styrka vid
etableringar i andra länder så välkommen med oss in i nästa
verksamhetsår!
Göran Ahlquist
VD, Recyctec Holding AB (publ)
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
”Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag
Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och
propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig
resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden
ägs av Recyctec.
Glykol är en miljöfarlig och i vissa fall giftig (etylenglykol) men
användbar produkt vid framställning av råolja och är således,
precis som råolja, en ändlig resurs. Glykol används i många
olika applikationer, både i koncentrerad och i utspädd form.
Exempel på applikationer är polyesterframställning, frost- och
korrosionsskydd i motordrivna fordon, avisning av flygplan
och kylmedium i kyl- och värmeanläggningar. I brist på andra
alternativ förbränns glykol – den del som inte hamnar i avloppet
– efter användning, trots att den energimängd som erhålls vid
förbränning är väldigt liten. I många fall beror det på att glykolen
är utblandad med vatten. Det miljömässiga förbättringsbehovet
är därför stort inom området.
Med Recyctecs metod kan all glykol efter insamling, renas vid
Bolagets reningsanläggning och därefter kan glykol säljas till
kemiföretag för återanvändning och sedan återföring till marknaden eller i egen regi som återvunnen miljöglykol.
Såvitt styrelsen känner till finns det inga konkurrerande metoder
eller tekniker för rening av använd glykol till kemiskt ren glykol. I
USA används en metod där glykol renas tillsammans med vatten, men den metoden ger inte kemiskt ren glykol och därmed
kan kemiskt ren glykol inte återföras till marknaden. Bolagets
metod möjliggör däremot ett kretslopp av kemiskt ren glykol
och bidrar därmed till minskad negativ miljöpåverkan. Metoden
utesluter dock inte rening tillsammans med vatten. Styrelsens
avsikt är att efterfrågan på marknaden ska styra om ren glykol
eller glykol med vatten ska tillverkas. Recyctecs anläggningar
ska snabbt kunna anpassas och vara flexibla utifrån efterfrågan
rörande kvalitetsparametrar för renad glykol.
Recyctecs affärsidé är att effektivt och med en unik och miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell
produkt.
Recyctec ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen
reningsanläggning generera intäkter såväl genom att ta emot
använd glykol som att sälja tillbaka renad glykol till den svenska
marknaden. Dotterbolaget Recyctec AB innehar försäljningsrätt avseende Norden för att bedriva rening i enlighet med den
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reningsmetod som Recyctec äger. I Norden kan nya anläggningar komma att byggas upp i framtiden. För marknader utanför Norden inkluderar Recyctecs affärsmodell utlicensiering av
rättigheter till Bolagets metod. Överlåtelse- och utlicensieringsförfarandet skall ske i moderbolaget som äger rättigheterna till
reningsmetoden.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter
dess utgång
2015 har varit ett händelserikt år för Recyctec. Bolaget har
fokuserat på marknadsbearbetning för insamling av glykol och
på effektivisering och intrimning av produktionsanläggningen i
Jönköping. Bolaget fattade under hösten ett strategiskt beslut
att förädla och sälja vår återvunna och renade glykol i egen regi.
Som i de flesta branscher ligger det ett stort värde i att behärska
hela kedjan ut till slutanvändare. Genom att få kontroll över hela
kedjan kan vi på ett effektivt sätt erbjuda insamling av använd
glykol, på så vis knyts kretsloppet ihop på ett naturligt sätt.
Under november släpptes Recyctecs färdiga produkt, EarthCare Glycol, ut på marknaden.
Under året har ett antal viktiga samarbetsavtal tecknats,
däribland med Ragn-Sells, Stena Recycling, SITA Sverige AB
samt Norges Biloppsamleres Forening Servicekontor avseende rening av använd glykol. Genom ovanstående avtal ska vi
tillsammans verka för att så mycket använd glykol som möjligt
kan återställas för återanvändning. Under hösten tecknades
även samarbetsavtal med Skellefteå Airport. Samarbetet innebär i korthet att Skellefteå Airport ska ha möjlighet att leverera
använd glykol till anläggningen. Bolaget har sedan tidigare avtal
direkt och indirekt via avfallsbolagen gällande glykolinsamling
för ett flertal flygplatser.
Bolaget har för avsikt att etablera verksamhet internationellt.
Som ett led i detta har under året tecknat en avsiktsförklaring
avseende vår reningsprocess med Cyclon Hellas SA i Grekland. Samarbetet ger Cyclon Hellas rätt att köpa Recyctec-anläggningar mot royalty i de länder där Cyclon Hellas bedriver
verksamhet. Bolaget har sen tidigare också en avsiktsförklaring
med indiska Crystal India för liknande affärsupplägg.
Anläggningen har under hösten haft periodvisa driftstörningar.
Detta har försenat möjligheten att övergå till kontinuerlig drift
med skift-gång löpande. Dessa driftstörningar har medfört
intäktsbortfall och även merkostnader i form av reparationer.

Förvaltningsberättels

Bolaget har under året tillförts totalt 11,3 MSEK i nyemissioner.
Under hösten har också huvudägarna tillsammans med ALMI
lånat in medel för att täcka upp intäktsbortfallet efter driftstörningarna.

teknikutveckling och marknadssatsningar kan konkurrera
med Recyctyec. Vidare kan aktörer som verkar i angränsande
verksamhetsområden välja att vidga sina affärer och försöka
etablerat sig inom bolagets verksamhetsområde.

Recyctec utsågs till vinnare på Återvinningsgalan 2015 i kategorin årets återvinningsanläggning. Priset ska uppmärksamma
anläggningar som utför en service och tjänst åt de företag/personer som lämnat sitt avfall där och som samtidigt bidrar till en
bättre miljö genom effektiva återvinnings- och behandlingsmetoder för alla typer av avfall. Motiveringen var att bolaget lyckats
visa att det är fullt möjligt, att med en världsunik metod kunna
föra avfallet uppåt i avfallshierarkin och bidra till att ett tidigare
”problem-avfall” som ansågs vara svårt att återvinna nu kan
återanvändas. Detta samtidigt som tekniken sätter Sverige på
kartan som en global föregångare.

Styrelsen bevakar noga det som har identifierats som risker
med betydande påverkan för bolaget.
Bolaget har som strategi för avsikt att etablera sig utomlands.
Som ett led i denna strategi bildades under 2013 Recyctec Asia
Ltd, tillsammans med bolagets kinesiska huvudägare, med säte
i Hong Kong. Recyctec Asia Ltd är menat att vara en bas för
framtida verksamhet i Sydostasien. Recyctec Asia Ltd har inte
bedrivit någon verksamhet under 2015.

Forskning och utveckling
Förväntad framtida utveckling samt risker och
osäkerhetsfaktorer
Bolaget bedömer förutsättningarna som goda att nå full kapacitet i reningsanläggningen under 2016. Med denna uppskalning
av kapaciteten bedöms bolaget nå break-even under första
halvåret 2016. Målet avser att under en enskild månad generera
ett positivt kassaflöde för koncernen Recyctec. Intäkterna avser
i huvudsak den svenska marknaden och baserat på driften av
anläggningen i Jönköping.
Finansiell risk. Recyctecs snabba expansion och offensiva
marknadssatsningar har belastat resultatet. En långsammare
uppskalning av produktionen med senarelagda intäkter innebär
en finansiell risk. Det kan leda till ytterligare behov av externt
kapital.

Koncernen arbetar kontinuerligt med utveckling av teknik och
metoder kring rening av glykol. Arbetet sker i egen produktionsanläggning och i eget laboratorium. Koncernen bedriver även
utveckling i samarbete med större kemikalieföretag. Då året
2015 till stor del präglats av intrimning av produktionsanläggningen har inte kostnaden för utvecklingsarbetet särredovisats.

Användandet av finansiella instrument
Koncernen har inte ingått några kontrakt kring finansiella instrument. Koncernen har långfristiga lån från bank och från Almi om
sammanlagt 6 381 tkr per den 31 december 2015. Samtliga lån
löper med rörlig ränta. Krediterna är tagna för del av finansieringen av produktionsanläggningen i Jönköping.

Möjligheterna till fortsatt drift
Operativ risk. Recyctecs affärsidé bygger på att bolaget tar
emot använd glykol. Detta kräver avtal och samarbete med
leverantörer för att säkra tillräckliga volymer. Vidare bygger
affärsidén på att renad glykol säljs till grossist. Denna avsättning är inte heller garanterad, även om efterfrågan är stor.
Under operationella risker kan också nämnas att reningen är
en teknisk process. Det kan inte garanteras att reningen i full
industriell skala ger samma utbyte och resultat. Ytterligare en
operationell risk är bolagets beroende av nyckelpersoner, både
för marknadsbearbetning och försäljning som för produktionen.
Strategisk risk. Även om metoden är unik så finns multinationella företag med stora ekonomiska resurser som genom

Koncernen har tecknat avsiktsförklaringar och samarbetsavtal med några aktörer som kommer att leverera glykol till
anläggningen. Volymerna är dock inte garanterade i dagsläget.
Produktionen är i drift och det finns avsättning för ren glykol.
Anläggningen har under hösten haft periodvisa driftstörningar.
Detta har försenat möjligheten att övergå till kontinuerlig drift
med skiftgång löpande. Dessa driftstörningar har medfört
intäktsbortfall och även merkostnader i form av reparationer.
Den av styrelsen fastlagda prognosen och likviditetsbudgeten
för året visar att bolaget är i behov av extern finansiering i form
av lån eller eget kapital under året 2016 för att säkra en tillräcklig
likviditet. Styrelsen bedömer att utifrån fastlagd prognos, vari
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Förvaltningsberättels

det ingår att externt kapital tillskjuts, att det finns tillräcklig
likviditet för de kommande 12 månaderna och en god grund för
fortlevnad för koncernen.
För att tillföra likviditet enligt ovan och för att stärka kapitalbasen kommer styrelsen också att begära ett bemyndigande om
nyemission om 20 miljoner kronor på årsstämman. Syftet med
bemyndigandet är att styrelsen vid behov ska kunna tillföra
bolaget kapital för investeringar i verksamheten samt för en
internationalisering av bolaget. Sedan tidigare finns ett avtal
med Global Emerging Markets (GEM) om att påkalla en nyemission om ytterligare ca 3,5 miljoner kronor (ingår i bemyndigandet på 20 miljoner kronor.)

Miljöpåverkan
Verksamheten är certifierad enligt miljöstandarden ISO 14001.
Det innebär att miljöarbetet sker på kontrollerat sätt samt
genomgår systematiskt ständiga förbättringar.
Verksamhetens dominerande miljöpåverkan är den positiva
påverkan verksamheten i sig medför då den innebär att en
värdefull resurs kan tas till vara i stället för att gå förlorad via
förbränningen eller annan behandlingsmetod.
I produktionen uppkommer utsläpp till spillvattennätet, samt
avfall. Avfallet skickas, med undantag av vissa små volymer
som kan återvinnas, till förbränning. Övrig miljöpåverkan består
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i förbrukning av vatten, kemikalier, el och fjärrvärme. Miljötillståndet som togs i bruk 2013 reglerar dessa med provisoriska
villkor som ska fastställas efter kontinuerlig drift. Redovisning
efter det första processåret har skett i april månad 2016 till
Mark- och Miljödomstolen i Växjö.
Bolaget arbetar efter en av Länsstyrelsen godkänd egenkontrollplan, med tillhörande handlingsplan. Handlingsplanen rör
gränser för spillvatten, rutin för provtagning, dokumentation
enligt avfallsförordningen, kompletterande invallningar, lagring
och märkning, stängt avlopp förutom spillvattnet, utredningsmål, intervall för riskanalyser, upprättande av kemikalielista och
kompletteringar av kontrollprogrammet.
Under 2015 har de sista reningsstegen tagits i bruk vilket innebär att alla fem reningsstegen nu är i bruk.
Dotterbolaget, Recyctec AB, har under året även erhållit beslut
från Länsstyrelsen rörande utökad lagringskapacitet. Denna
komplettering innebär nu att bolaget får lagra 1 900 m3 mot
tidigare 650 m3.
Dotterbolaget har i sitt miljötillstånd ett åtagande om återställning av marken under förutsättning att förorening kan påvisas.
Recyctec AB har fått en indikation från byggherren och bedömer det till en möjlig kostnad för återställning, som kan uppstå
vid en nedläggning, till ca 3 miljoner kronor.

Förvaltningsberättels

Ägarförhållanden
Nedan redovisas ägare som innehar mer än 10 % av det totala
antalet andelar eller röster per den 31 december 2015. Under
2015 har nyemissioner om totalt 831 408 B-aktier registrerats.

Huvudägarna har inte deltagit i dessa nyemissioner. Det totala
antalet aktier uppgår per den 31 december 2015 till 14 489 735
stycken, varav 600 000 A-aktier. Bolaget eller något bolag i
koncernen har inget innehav av egna aktier.

A-aktier

B-aktier

Totalt aktier

Totalt röster

Röster (%)

Kapital (%)

Richy Ocean International Ltd*

294 000

4 116 000

4 410 000

7 056 000

35,5%

30,4%

Roland Magnusson

153 000

1 428 000

1 581 000

2 958 000

14,9%

10,9%

Göran Ahlquist

153 000

1 333 000

1 486 000

2 863 000

14,4%

10,3%

2012

* Richy Ocean International Ltd ägs till 50 % av Shing Lee, styrelseledamot i Recyctec Holding AB (publ).
Resterande 50 % ägs av Sau Suen Tse, styrelseledamot Recyctec Holding AB (publ).

Flerårsöversikt koncernen*

2015

2014

2013

Nettoomsättning (tkr)

1 166

402

278

29

-18 194

-9 745

-4 484

991

Rörelsemarginal (%)

neg

neg

neg

neg

Avkastning på eget kapital (%)

neg

neg

neg

neg

Balansomslutning (tkr)

29 307

32 633

17 389

14 441

Soliditet (%)

49,5%

65,4%

24,8%

55,0%

7

5

4

3

Resultat efter finansiella poster (tkr)

Antal anställda

* Jämförelsetalen för år 2012 har inte räknats om vid övergången till BFNAR 2012:1 (K3), någon skillnad mellan regelverken har inte identifierats för 2012.
2012 innehåller cirka 9 månader, räkenskapsåret omfattar perioden 2012-04-04 - 2012-12-31.

Flerårsöversikt Moderföretaget**

2015

2014

2013

0

30

113

0

-7 106

-2 122

-1 016

-344

Rörelsemarginal (%)

neg

neg

neg

neg

Avkastning på eget kapital (%)

neg

neg

neg

neg

39 386

31 846

7 349

6 813

89,7%

97,7%

87,8%

98,0%

2

0

0

0

Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)

Balansomslutning (tkr)
Soliditet (%)
Antal anställda

2012

* Inga skillnader har identifierats till följd av övergång till K3 för moderbolaget. Jämförelsetal har därför inte räknats om.
2012 innehåller cirka 9 månader, räkenskapsåret omfattar perioden 2012-04-04 - 2012-12-31.
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Koncernredovisning

Koncernens resultaträkning
Nettoomsättning

Not

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

1

1 165 720

402 048

-256 802

-108 894

Förändring av lager av varor under tillverkning, färdiga varor och pågående arbete för
annans räkning
Övriga rörelseintäkter

116 945

510 030

1 025 863

803 184

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-474 925

-67 840

2,3

-10 784 757

-4 760 906

4

-5 225 564

-4 706 509

Avskrivningar av materiella och
Immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

5

-2 340 687

-347 224

-18 825 933

-9 882 479

-17 800 070

-9 079 295

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

4 185

2 928

Räntekostnader och liknande resultatposter

7

-398 557

-528 545

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

8

-394 372

-525 617

-18 194 442

-9 604 912

0

-140 891

-18 194 442

-9 745 803

-18 194 442

-9 745 803

0

0

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse

8

Koncernredovisning

Koncernens balansräkning
Not

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

264 411

334 923

264 411

334 923
1 979 049

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

10

10 722 577

Maskiner och andra tekniska anläggningar

11

10 081 590

0

Pågående nyanläggning, byggnader maskiner och andra tekniska anläggningar

12

2 644 186

19 326 566

Inventarier, verktyg och installationer

13

Summa anläggningstillgångar

2 910 958

2 851 567

26 359 311

24 157 182

26 623 722

24 492 105

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

346 088

602 890

346 088

602 890

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

18

19

5 938

21 438

50 358

22 890

616 936

794 015

1 479 848

484 671

2 153 080

1 323 014

184 221

6 214 549

2 683 389

8 140 453

29 307 111

32 632 558
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Koncernredovisning

Koncernens balansräkning,
Not

fortsättning

2015-12-31

2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (600.000 A-aktier, 13.889.354 B-aktier).
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse

Avsättningar

724 487

682 916

45 205 927

33 911 501

-31 433 387

-13 238 943

14 497 027

21 355 474

0

0

14 497 027

21 355 474

175 030

175 030

20

Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar

22 800

24 750

197 830

199 780

Skulder till kreditinstitut

4 127 779

5 480 816

Övriga skulder

1 000 000

0

5 127 779

5 480 816

Långfristiga skulder

21

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

2 253 249

928 120

Leverantörsskulder

4 425 401

1 892 217

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

431 046

69 354

2 374 779

2 706 797

9 484 475

5 596 488

29 307 111

32 632 558

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter

23

Fastighetsinteckningar

6 500 000

6 500 000

Företagsinteckningar

1 000 000

1 000 000

Bokförda tillgångar med äganderättsförbehåll
Summa
Ansvarsförbindelser

10

24

-

-

7 500 000

7 500 000

2 141 315

2 141 315

Koncernredovisning

Rapport över förändringar i
koncernens egna kapital
Ingående balans 2014-01-01

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget
kapitel inkl.
årets resultat

Minoritetsintresse

Totalt

547 731

7 264 710

-3 493 140

0

4 319 301

132 160

25 302 316

0

0

25 434 476

3 025

-3 025

0

0

0

0

1 347 500

0

0

1 347 500

Transaktioner med ägare:
Nyemission
Registrerad nyemission
Nyemission under registrering
Årets resultat
Utgående balans 2014-12-31

0

0

-9 745 803

0

-9 745 803

682 916

33 911 501

-13 238 943

0

21 355 474

36 071

11 299 926

0

0

11 335 997

5 500

1 342 000

0

0

1 347 500

0

-1 347 500

0

0

-1 347 500

Transaktioner med ägare:
Nyemission
Registrerad nyemission
Nyemission under registrering
Årets resultat
Utgående balans 2015-12-31

0

0

-18 194 442

0

-18 194 442

724 487

45 205 927

-31 433 385

0

14 497 029

Årets nyemisioner har ej reducerats med emissionskostnader mot eget kapital (f.g. år 217.802 kr)
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Koncernredovisning

Koncernens kassaflödesanalys
Not

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

-17 800 068

-9 079 295

2 349 100

456 118

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar
Avsättning för destruktion

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-1 950

24 750

-15 452 918

-8 598 427

4 185

2 928

-398 557

-528 545

-27 468

0

-15 874 758

-9 124 044

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

256 802

0

-802 603

-325 508

2 312 858

585 482

-14 107 701

-8 864 070

Investeringsverksamheten
0

-174 851

Investering i materiella anläggningstillgångar

Investering i immateriella anläggningstillgångar

-4 480 717

-9 153 221

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 480 717

-9 328 072

11 335 998

26 781 977

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån

2 750 000

0

Amortering av skuld

-1 527 908

-2 544 034

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12 558 090

24 237 943

Årets kassaflöde

-6 030 328

6 045 801

6 214 549

168 748

Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

12

0

0

184 221

6 214 549

Moderbolagsredovisning

Moderföretagets resultaträkning
Nettoomsättning

Not

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

1

0

30 240

0

30 240

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

0

-21 292

2,3

-6 560 920

-2 248 983

4

-1 448 295

-327 808

Övriga rörelsekostnader

0

0

-8 009 215

-2 598 083

5

-8 009 215

-2 567 843

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

930 787

450 507

Räntekostnader och liknande resultatposter

7

-27 089

-4 254

903 698

446 253

-7 105 517

-2 121 590

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

0

0

-7 105 517

-2 121 590

0

0

-7 105 517

-2 121 590
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Moderbolagsredovisning

Moderföretagets balansräkning
Not

2015-12-31

2014-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
14,15

21 850 000

11 850 000

Fordringar hos koncernföretag

16

15 424 354

12 923 787

Andelar i intresseföretag

17

0

0

37 274 354

24 773 787

37 274 354

24 773 787

0

0

Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

14

18

19

175 360

147 341

1 922 193

856 513

2 097 553

1 003 854

14 433

6 068 843

2 111 986

7 072 697

39 386 340

31 846 484

Moderbolagsredovisning

Moderföretagets balansräkning,
Not

fortsättning

2015-12-31

2014-12-31

724 487

682 916

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (600.000 A-aktier, 13.889.735 B-aktier)
Tecknat ej registrerat aktiekapital

0

5 500

724 487

688 416

41 724 305

32 545 968

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Långfristiga skulder

-7 105 517

-2 121 590

34 618 788

30 424 378

35 343 275

31 112 794

21

Övriga skulder

1 000 000

0

1 000 000

0

1 760 609

311 121

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

367 474

0

914 982

422 569

3 043 065

733 690

39 386 340

31 846 484

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter

23

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

24

5 372 846

2 625 500

15

Moderbolagsredovisning

Rapport över förändringar i
moderföretagets egna kapital
Bundet eget kapital
Tecknat men ej
Aktiekapital
reg. kapital
Ingående balans 2014-01-01
Omföring resultat föregående år

Fritt eget kapital
Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

547 731

3 025

0

6 917 403

-1 015 752

6 452 407

0

0

0

-1 015 752

1 015 752

0

0

Transaktioner med ägare:
Nyemission
Registrerad nyemission
Nyemission under registrering
Årets resultat
Utgående balans 2014-12-31
Omföring resultat föregående år

132 160

0

0

25 302 317

0

3 025

-3 025

0

0

0

25 434 477
0

0

5 500

0

1 342 000

0

1 347 500

0

0

0

0

-2 121 590

-2 121 590

682 916

5 500

0

32 545 968

-2 121 590

31 112 794

0

0

0

-2 121 590

2 121 590

0
11 335 997

Transaktioner med ägare:
Nyemission
Registrerad nyemission
Nyemission under registrering
Årets resultat
Utgående balans 2015-12-31

36 071

0

0

11 299 926

0

5 500

0

0

1 342 000

0

1 347 500

0

-5 500

0

-1 342 000

0

-1 347 500

0

0

0

0

-7 105 517

-7 105 517

724 487

0

0

41 724 304

-7 105 517

35 343 274

Totalt antal aktier: 14 489 735
Fördelat på aktieslag:
A-aktier 600 000

Röstvärde/A-aktie 10

B-aktier 13 889 735

Röstvärde/B-aktie 1

Årets nyemisioner har ej reducerats med emissionskostnader mot eget kapital (f.g. år 217.802 kr)
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Moderbolagsredovisning

Moderföretagets kassaflödesanalys
Not

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

-8 009 215

-2 567 843

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

0

0

-8 009 215

-2 567 843

Erhållen ränta

930 787

450 507

Erlagd ränta

-27 089

-4 254

-7 105 517

-2 121 590

-1 093 699

-566 701

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 059 375

-162 960

-6 139 841

-2 851 251

-10 000 000

-8 500 000

-2 500 567

-9 482 063

Investeringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott
Lämnade lån till dotterföretag
Återbetalning av lån från dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

-12 500 567

-17 982 063

11 335 998

26 781 977

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån

1 250 000

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12 585 998

26 781 977

Årets kassaflöde

-6 054 410

5 948 663

6 068 843

120 180

Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

0

0

14 433

6 068 843
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Tilläggsupplysningar

Tilläggsupplysningar
REDOVISNINGSPRINCIPER M.M.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats
enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

företagen från den dagen koncernen erhåller bestämmande
inflytande tills den dag det inte längre föreligger. Dotterföretagens redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens
redovisningsprinciper i övrigt.

Bedömningar och uppskattningar

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag
för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan
uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Följande av styrelsens bedömningar har en betydande effekt
på redovisade belopp i årsredovisningen och koncernredovisningen:

Intäktsredovisning

Styrelsen har bedömt att det inte föreligger något nedskrivningsbehov, varken av fordran mot dotterbolaget Recyctec AB
eller av det bokförda värdet av aktierna i dotterbolaget. Beslutet
grundar sig på bedömningen att Recyctec AB:s framtida intjäningsförmåga.
Följande antaganden om framtiden och andra väsentliga
källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen skulle
kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering
av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa
räkenskapsår.
Värderingen av anläggningen i dotterbolaget Recyctec AB
förutsätter mottagning och avsättning av glykol. Minskar dessa
volymer kraftigt i förhållande till styrelsens prognos så kan nedskrivningsbehov föreligga.

Försäljning av varor. Intäkten redovisas till verkligt värde av vad
som erhållits eller kommer att erhållas. Det innebär att intäkten
redovisas till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättning
erhålls i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för
lämnade rabatter.
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt
när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med
ägandet av varan har överförts till köparen.
Ränta, royalty och utdelning. Ersättning i form av ränta, royalty
eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att de
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen
har tillförts koncernen samt när inkomsten kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.

Offentliga bidrag
Ändrade uppskattningar och bedömningar
Koncernen eller moderbolaget har inte ändrat uppfattning av
väsentlig art i någon fråga som påverkar bedömningen av värden som påverkar resultat- eller balansräkningen.

REDOVISNINGSPRINCIPER - KONCERNEN

Offentliga bidrag redovisas som intäkt då den framtida prestation som krävs för att erhålla bidraget utförs. I de fall bidraget
erhålls innan prestationen utförts, redovisas bidraget som skuld
i balansräkningen. Offentliga bidrag värderas till det verkliga
värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
De offentliga bidrag som erhållits för förvärv av anläggningstillgångar har minskat tillgångens anskaffningsvärde motsvarande
erhållet bidrag.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden.
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess
dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande.
I normalfallet avser detta företag där moderföretaget innehar
mer än 50 % av rösterna. I koncernredovisningen ingår dotter-
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Låneutgifter
Låneutgifter för lånat kapital kostnadsförs i resultaträkningen i
den period de uppstår.

Tilläggsupplysningar

Leasingavtal
Koncernen som leasetagare. Tillgångar som leasas genom ett
finansiellt leasingavtal redovisas som en materiell anläggningstillgång samtidigt som framtida leasingavgifter redovisas som
skuld. Vid det första redovisningstillfället redovisas tillgången
och skulden till nuvärdet av framtida minimileaseavgifter och
eventuellt restvärde. Vid beräkningen av nuvärdet av minimileaseavgifterna används avtalets implicita ränta.
Se vidare not 3.
Koncernen är leastagare genom så kallade operationella leasingavtal då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till koncernen. Leasingavgifterna, inklusive en eventuell första förhöjd hyra, redovisas
som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som
koncernen lämnar till de anställda. Koncernens ersättningar
innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro,
bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till
anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser,
vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare,
utöver dessa avgifter.
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under
den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för
förpliktelsen.

Omräkning av poster i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar
och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder
redovisas som finansiella poster.

tion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt. Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande
räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån
per den skattesats som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser
framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga
skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna
skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att
den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran
redovisas som finansiella anläggningstillgång och uppskjuten
skatteskuld som avsättning.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande
komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivningstiden för de olika komponenterna har
fastställts under 2015. Anläggningen togs i drift under februari
månad 2015.
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat
med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning
sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter
redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transak-

Immateriella anläggningstillgångar
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Tilläggsupplysningar

Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten

5 år

REDOVISNINGSPRINCIPER - MODERFÖRETAGET
Samma redovisningsprinciper tillämpas i moderföretaget som i
koncernen.

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader

15-20 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5-15 år

Inventarier, verktyg och installationer

3-10 år

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med
nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris, minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har
beaktats.	

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till
det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga
skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till
de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
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Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar redovisas
som intäkt, även om utdelningen avser ackumulerade vinster
innan förvärvstidpunkten. Utdelningen redovisas i normalfallet
när behörigt organ fattat beslut om den och den kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.
Andelar i intresseföretag och joint venture. Andelar i intresseföretag och joint venture redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar redovisas
som intäkt, även om utdelningen avser ackumulerade vinster
innan förvärvstidpunkten.

Noter

Noter
Not 1 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen fördelar sig på
verksamhetsgrenar enligt följande:
Intäkter för mottagning av glykol
Försäljning av renad glykol

Nettoomsättningen fördelar sig på
geografiska marknader enligt följande:
Norden

Koncernen

Moderföretaget

2015

2014

2015

2014

284 648

393 844

0

30 240

881 072

8 204

0

0

1 165 720

402 048

0

30 240

Koncernen

Moderföretaget

2015

2014

2015

2014

1 165 720

402 048

0

30 240

1 165 720

402 048

0

30 240

Not 2 Arvode till revisorer
Koncernen

Moderföretaget

2015

2014

2015

2014

Revisionsuppdraget

364 250

236 500

264 250

226 500

Rådgivning

113 600

100 000

75 000

50 000

477 850

336 500

339 250

276 500

EY

Not 3 Leasingavtal – leasetagare
Koncernen
Operationell leasing

Moderföretaget

2015

2014

2015

2014

506 199

547 981

279 510

169 825

Ska betalas inom 1 år

144 252

273 929

46 585

28 304

Ska betalas inom 1-5 år

258 044

217 685

0

0

0

0

0

0

355 711

633 281

0

0

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara
operationella leasingavtal:

Ska betalas senare än 5 år

Koncernen och moderföretaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal:
1 styck truck och 3 styck bilar samt hyra för moderbolagets kontor i Lund.
Finansiella leasingavtal
Koncernen och moderföretaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som finansiella leasingavtal:
Avtal med Danske Bank om finansiell leasing av Reningsanläggning av glykol/Filterpress med 36 månaders löptid. Avtalet är ingånget 2013-0901 och löper ut 2016-09-30. Anskaffningskostnaden uppgick till 3 065 704 kronor.

Tillgångar från finansiella leasingavtal ingår i balansräkningen
enligt nedan:
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen

Moderföretaget

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2 375 926

2 682 491

0

0
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Not 4 Anställda och personalkostnader

Löner och andra ersättningar
Moderföretaget

Löner och
andra
ersättningar
977 193

2015

2014

Sociala
kostnader
(varav
pensionskostnader)

Löner och
andra
ersättningar

Sociala
kostnader
(varav
pensionskostnader)

593 226

262 000

103 686

2 023 753

1 220 576

2 285 753

1 324 262

(214 480)
Dotterföretag

3 009 027

1 647 051

Koncernen totalt

3 986 220

2 240 277

(0)

(529 926)

(537 185)

(968 456)

(537 185)

Av Koncernens pensionskostnader avser 297 200 kronor (f.å. 358 107 kronor) gruppen styrelse och VD.
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).
2015
Löner och andra ersättningar fördelat
mellan styrelseledamöter och VD
resp. övriga anställda.
Moderföretaget

Styrelse och
VD (varav
tantiem o.d.)

Övriga
anställda

Styrelse och
VD (varav
tantiem o.d.)

Övriga
anställda

390 777

586 416

262 000

0

(0)
Dotterföretag

569 478

(0)
2 439 549

(0)
Koncernen totalt

2014

981 000

960 255

3 025 965

1 243 000

1 042 753

Antal
anställda

Varav
män

Antal
anställda

Varav
män

2015
Medelantalet anställda

2014

Moderföretaget

2

50%

0

0%

Dotterföretag

5

60%

5

60%

Totalt koncernen

7

62%

5

60%

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

Andel kvinnor i styrelsen

12%

17%

0%

0%

Andel män i styrelsen

88%

83%

100%

100%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

50%

50%

33%

0%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

50%

50%

67%

0%

Koncernen
Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.
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1 042 753

(81 000)

Moderföretaget
2014-12-31

Noter

Not 5 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Moderföretaget
2015

2014

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen

0%

1%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen

0%

8%

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter

Moderföretaget

2015

2014

2015

2014

0

0

926 675

447 743

4 185

2 928

4 112

2 763

4 185

2 928

930 787

450 506

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
Övriga räntekostnader

Moderföretaget

2015

2014

2015

2014

398 559

528 545

27 089

4 256

398 559

528 545

27 089

4 256

Not 8 Skatt på årets resultat
Koncernen

Moderföretaget

2015

2014

2015

2014

Aktuell skatt

0

0

0

0

Effekt efter omräkning och redovisning enligt K3-regelverket

0

140 891

0

0

Summa redovisad skatt

0

140 891

0

0
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Not 9 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Moderföretaget

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

352 550

177 700

0

0

0

174 850

0

0

352 550

352 550

0

0

Ingående avskrivningar

-17 628

0

0

0

Årets avskrivningar

-70 512

-17 628

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-88 140

-17 628

0

0

Utgående redovisat värde

264 410

334 922

0

0

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

1 991 549

498 000

0

0

0

0

0

0

9 311 863

1 493 549

0

0

11 303 412

1 991 549

0

0

Not 10 Byggnader och mark
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

Moderföretaget

-12 500

0

0

0

Årets avskrivningar

-568 335

-12 500

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-580 835

-12 500

0

0

10 722 577

1 979 049

0

0

Utgående redovisat värde

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen
2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

0

0

0

0

Årets anskaffningar

2 362 873

0

0

0

Omklassificeringar

9 047 923

0

0

0

11 410 796

0

0

0

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
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Moderföretaget

2015-12-31

0

0

0

0

Årets avskrivningar

-1 329 206

0

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 329 206

0

0

0

Utgående redovisat värde

10 081 590

0

0

0

Noter

Not 12 Pågående nyanläggning byggnader, maskiner och
andra tekniska anläggningar
Koncernen

Moderföretaget

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

19 326 566

11 814 066

0

0

1 850 954

9 153 222

0

0

-18 533 335

-1 640 722

0

0

2 644 185

19 326 566

0

0

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

3 301 522

3 154 349

0

0

Årets anskaffningar

266 889

0

0

0

Omklassificeringar

173 548

147 173

0

0

3 741 959

3 301 522

0

0

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Moderföretaget

Ingående avskrivningar

-449 954

-132 858

0

0

Årets avskrivningar

-381 047

-317 096

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-831 001

-449 954

0

0

2 910 958

2 851 568

0

0

Utgående redovisat värde

Anskaffningsvärden i materiella anläggningstillgångar (inklusive pågående nyanläggning) har under räkenskapsåret reducerats med 794 246 kr
(f.å. 1 395 853 kr) avseende erhållna bidrag.

Not 14 Andelar i koncernföretag
Moderföretaget
2015-12-31

2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden

11 850 000

3 350 000

Lämnade aktieägartillskott

10 000 000

8 500 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

21 850 000

11 850 000

Ingående nedskrivningar

0

0

Årets nedskrivningar

0

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

21 850 000

11 850 000

Utgående redovisat värde

Lämnade aktieägartillskott om 10 000 000 kr under året har lämnats till Recyctec AB, styrelsen har inte identifierat något nedskrivningsbehov till
följd av lämnade tillskott.
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Not 15 Specifikation av andelar i koncernföretag
Namn
Recyctec AB

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

100%

100%

1 000 000

21 850 000

Recyctec AB

Org.nr.

21 850 000
Säte

556750-7628

Lund

Not 16 Fordringar hos koncernföretag
Koncernen

Moderföretaget

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden

0

0

12 923 787

2014-12-31
3 441 724

Tillkommande fordringar

0

0

12 500 567

17 982 063

Lämnade aktieägartillskott

0

0

-10 000 000

-8 500 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

15 424 354

12 923 787

Ingående nedskrivningar

0

0

0

0

Årets nedskrivningar

0

0

0

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

0

0

Utgående redovisat värde

0

0

15 424 354

12 923 787

Not 17 Specifikation av andelar i intresseföretag
Namn

Antal andelar

Kapitalandel

Rösträttsandel

Bokfört värde
moderföretaget

Resultatandel
Koncern

5 000

50%

50%

0

0

0

0

Recyctec Asia Ltd

Recyctec Asia Ltd

Org.nr.

Säte

1 988 245

Hong Kong

Recyctec Asia Ltd bildades i oktober 2013 och ägs till 50 % av Recyctec Hodling AB (publ) och är därmed intresseföretag till detta bolag. Recyctec
Holding AB (publ) har inte betalt något för aktierna. Recyctec Asia Ltd har inte bedrivit någon verksamhet under 2015.

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

0

0

1 658 849

732 174

72 509

50 190

72 509

50 190

Förutbetalda leasingavgifter operationell leasing

109 471

245 769

70 363

0

Upplupna EU-bidrag

945 924

0

0

0

Övriga förutbetalda kostnader

351 945

188 712

120 472

74 149

1 479 849

484 671

1 922 193

856 513

Upplupna ränteintäkter
Förutbetalda hyreskostnader
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Moderföretaget

2015-12-31
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Not 19 Kassa och bank
Koncernen

Moderföretaget

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

184 221

6 214 549

14 433

6 068 843

Disponibla tillgodohavanden

0

0

0

0

Kortfristiga likvida placeringar

0

0

0

0

184 221

6 214 549

14 433

6 068 843

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

175 030

34 139

0

0

0

140 891

0

0

175 030

175 030

0

0

Kassamedel

Not 20 Avsättningar
Koncernen

Moderföretaget

Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar

Enligt senast fastställda deklarationer uppgår koncernens skattemässiga underskott till 18 045 442 kr (8 732 613 kr). Aktivering av underskottsavdrag har inte skett. Av koncernens skattemässiga underskott ligger 3 946 196 kr i moderbolaget. Se även not 8 Skatt på årets resultat.
Övriga avsättningar
Belopp vid årets ingång

24 750

0

0

0

Årets avsättningar

22 800

24 750

0

0

Under året ianspråktagna belopp

-24 750

0

0

0

22 800

24 750

0

0

Specifikation Övriga avsättningar
Kostnad för destruktion

22 800

24 750

0

0

22 800

24 750

0

0

2015-12-31

2014-12-31

Skulder till kreditinstitut

2 443 585

2 251 698

0

0

Skulder till aktieägare

1 000 000

0

1 000 000

0

0

1 149 218

0

0

3 693 585

3 400 916

0

0

1 684 194

2 079 802

0

0

1 684 194

2 079 802

0

0

Not 21 Långfristiga skulder
Koncernen

Moderföretaget
2015-12-31

2014-12-31

Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen

Skulder avseende finansiella leasingavtal

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut
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Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Moderföretaget

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

0

462 329

0

0

Upplupna styrelsearvoden

270 000

277 933

270 000

277 933

Upplupna semesterlöner

202 365

288 149

0

0

Upplupna sociala avgifter

322 410

346 003

189 706

87 326

Upplupna revisionsarvoden

270 000

87 310

200 000

27 310

65 000

161 815

65 000

0

311 284

144 828

37 896

0

35 875

22 817

0

0

583 250

96 750

149 600

0

0

650 000

0

0

66 816

43 416

0

0

247 780

125 447

2 780

30 000

2 374 780

2 706 797

914 982

422 569

Upplupna löner

Upplupna pensionskostnader
Upplupen löneskatt
Upplupna räntekostnader
Upplupna marknadsföringskostnader
Upplupna kostnader för färdigställande av anläggning
Upplupen fastighetsskatt
Övriga upplupna kostnader

2014-12-31

I beloppet upplupna kostnader för 2014 ingår lön, sociala avgifter och pension till f.d. VD med 1 028 731 kr.

Not 23 Ställda säkerheter
Koncernen

Moderföretaget

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

Företagsinteckningar

1 000 000

1 000 000

0

0

Fastighetsinteckningar

6 500 000

6 500 000

0

0

7 500 000

7 500 000

0

0

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

0

0

5 372 846

2 625 000

Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut:

Not 24 Ansvarsförbindelser
Koncernen
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag

Moderföretaget

Övriga ansvarsförbindelser
Erhållna EU-bidrag ej slutredovisade och godkända

2 141 315

2 141 315

0

0

2 141 315

2 141 315

2 192 500

2 625 000

Borgenförbindelsen avser två långfristiga krediter i Danske Bank och tre långfristiga krediter till Almi Företagspartner AB. Styrelsen gör bedömningen att sannolikheten att förbindelsenrna måste infrias som ytterst liten. Koncernen har genom dotterbolaget Recyctec AB erhållit EU-bidrag
om 2 141 315 kronor (f.å. 2 141 315 kronor). Beloppet redovisas i sin helhet under ansvarsförbindelser till dess att projektet slutredovisats och
formellt godkänts.
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Not 25 Upplysningar om finansiella instrument
Koncernen har inga positioner eller innehav i finansiella instrument. Koncernens samlade låneskuld (långfristiga skulder och kortfristig del med
förfall inom 1 år) till kreditinstitut och leasgivare om 7 631028 kronor (f.g. år 5 480 816 kronor) löper med rörlig ränta.
Upplysningsvis kan nämnas att moderbolaget har ingått ett optionsavtal med Global Emering Markets (GEM) 2013 där GEM har option att teckna aktier i moderbolaget. Det kvarstår på balansdagen 15 225 optioner med lösenpris 12,25 kr per tecknad aktie kvar att utnyttja i detta avtal.
Vidare finns utrymme kvar om finansiering om ytterligare ca 3,5 miljoner att påkalla enligt detta avtal.

Not 26 Rörelseförvärv
Under året har inga rörelseförvärv skett.

Not 27 Offentliga bidrag
Koncernen har i dotterbolaget Recyctec AB erhållit EU-bidrag under Life+ om 2 141 315 kr för uppförande av företagets renings-anläggning i
Jönköping. Hela det erhållna beloppet har avräknats under 2014. Bolaget har bokfört en nettofordran på 945 924 kr som ännu ej betalts ut. Totalt bedömda men ännu ej slutgiltigt godkända bidraget uppgår till 3 087 239 kr. Slutrapport (final report) skall avläggas under maj månad 2016
för perioden t.o.m. januari 2016.
Bidraget är sk samfinansieringsprojekt där mottageran skall redovisa egna kostnader i samma omfattning för att erhålla bidraget. EU-bidraget
som erhållits har i sin helthet tagits upp under ansvarsförbindelser, av skälet att formellt är inte bidraget godkänt innan slutrapport har erlagts
och godkänts. Risken för återkrav bedömer styrelsen som begränsad.

Not 28 Ekonomiska arrangemang
Koncernen har inga ekonomiska arrangemang, som inte redovisas i balansräkningen.

Not 29 Upplysning om vissa transaktioner med närstående
Företaget och koncernen har under räkenskapsåret genomfört följande transaktioner med sådana närstående parter som anges i Årsredovisningslagen 5 kap. 12 a §, transaktionerna har skett på marknadsmässiga villkor.
Transaktionens art

Belopp

Närstående relation

Part

Juridiska konsultationer

278 000

Staffan Brandt

Lindahl KB

Marknadsprojekt

578 850

Peter Imhäuser

IMCOM AB

Styrelsearvode

262 840

Lars Holmkvist

L&C i Lund AB

Not 30 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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Underskrifter

Lund den 16 maj 2016
Lars Holmqvist

Göran Ahlquist

Ordförande

VD

Staffan Brandt

Shing Lee

Sau Suen Tse

Peter Imhäuser

Vår revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats den 16 maj 2016

Ernst & Young AB
Stefan Svensson
Auktoriserad Revisor
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Revisionsberättelse
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