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Fastställelseintyg
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      . Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
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Förvaltningsberättelse

 Information om verksamheten
 Bolaget är moderbolag i en koncern som bredriver verksamhet rörande reningsverk för glykol.
 Recyctec Holding AB (publ) listades på Aktietorget den 2 januari 2013.

Ekonomisk översikt

Koncern
 2012-12-31
Nettoomsättning(Tkr) 29
Resultat efter finansiella poster(Tkr) 991
Balansomslutning(Tkr) 14 441
Soliditet 55
Antal anställda 3

Moderföretag
 2012-12-31
Resultat efter finansiella poster(Tkr) -344
Balansomslutning(Tkr) 6 813
Soliditet, % 98

Koncern

 Händelser av väsentlig betydelse för företaget som inträffat efter räkenskapsåret slut
 I koncernen har man nyanställt en produktionsansvarig för anläggningen i Jönköping from 7/1 2013,
 tillika ansvarig för service och underhåll. Styrelsen i koncernbolagen kommer under början av 2013
 förstärkas.

 Finansiering
 Koncernen är huvudsakligen finansierad med eget kapital, banklån och leverantörskrediter. I början av
 2013 har därutöver tecknats leasingavtal för maskinköp med 4 mkr. Intäkter från mottagning av glykol
 samt försäljning av renad glykol har under början av 2013 inte skett i den omfattning som planerats.

 Detta tillsammans med utgifter under början av 2013 för kompletterande maskinköp samt för
 fördyringar av installationsarbeten har inneburit att likviditeten är ansträngd.

 Koncernen fokuserar nu på att säkra inleverans av använd glykol och samarbetsavtal är upprättat med
 en leverantör och fler samarbetsavtal av liknade slag förväntas träffas inom kort.Reningsprocessen
 har vid provkörning i full skala visat sig fungera väl.

 Koncernen har långt gående diskussioner med potentiella köpare av renad glykol och har starka
 indikationer på att producerad volym också kan säljas till budgeterad prisnivå. 
 Styrelsen arbetar med ett antal åtgärder för att förstärka likviditeten.

 Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
 Koncernen beräknar att under 2013 vara klar med ISO 14001 certifiering vilket underlättar
 upprätthållande av miljöstyrning och kvalitet. Koncernen har, som kommunicerats tidigare, kontakt
 med ett antal länder inom och utom EU som visat stort intresse för koncernens metoder. I Sverige
 samarbetar koncernen med avfallsföretag och kommuner rörande leverans av använd etylen glykol.
 Koncernen är godkänd avfallsmottagare och har tagit emot använd etylen glykol. Koncernen har sökt
 EU-bidrag för att implementera processen för framställande av kemisk ren glykol. Anläggningens
 reningsprocess är tagen i drift.

 Verksamhet inom forskning och utveckling
 Koncernen kvalitetssäkrar  renad glykol genom eget laboratorium samt i samverkan med större
 kemikalieföretag.
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 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.

 Moderföretag

 Emissioner
 Det har under räkenskapsåret genomförts två nyemissioner. Genom den första nyemissionen
 nyemitterades 1 060 000 B-aktier och Recyctec Holding AB (publ) tillfördes 3 498 000 kronor före
 emissionskostnader. Genom den andra nyemissionen nyemitterades 894 620 B-aktier och Recyctec
 Holding AB (publ) tillfördes 3 533 749 SEK före emissionskostnader.

 Uppgifter om förvärv
 Bolaget har under räkenskapsåret förvärvat samtliga aktier i Recyctec AB, org nr 556750-7628 som är
 det rörelsedrivande företaget i koncernen. Förvärvet gjordes genom en apportemission till värde som
 understeg dotterbolagets egna kapital. Härigenom uppstod en negativ goodwill som har upplösts under
 året och påverkat resultatet positivt med 3,2 mkr.

Förslag till disposition beträffande bolagets resultat
 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 6 106
 147, disponeras enligt följande:

 Belopp i SEK
Balanseras i ny räkning 6 106 147
Summa 6 106 147

                                                                                                                                                                     
                                  
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.



Recyctec Holding AB (publ)  3(18)
556890-0111

Resultaträkning - koncernen
Belopp i SEK Not 2012-04-04-

2012-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 29 415
Övriga rörelseintäkter 11 3 241 722

3 271 137

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 575
Övriga externa kostnader 1 -1 019 423
Personalkostnader 2 -924 818
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -2 638
Övriga rörelsekostnader 8 -100 000
Rörelseresultat 1 222 683

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 14
Räntekostnader och liknande resultatposter -231 251
Resultat efter finansiella poster 991 446

Resultat före skatt 991 446

Årets resultat 991 446
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK Not 2012-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 4 100 200

100 200

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark -
Inventarier, verktyg och installationer 5 1 471 252
Pågående nyanläggning och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 6 8 541 597

10 012 849

Summa anläggningstillgångar 10 113 049

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 50 925
Förskott till leverantörer -

50 925

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 292 944
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 164 646

457 590

Kassa och bank 3 820 138

Summa omsättningstillgångar 4 328 653

SUMMA TILLGÅNGAR 14 441 702
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK Not 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 9

Aktiekapital 547 731
Fria reserver 6 450 429
Årets resultat 991 446
Summa eget kapital 7 989 606

Långfristiga skulder 10
Övriga skulder till kreditinstitut 4 242 540

4 242 540

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 363 160
Leverantörsskulder 1 401 780
Skatteskulder 8 502
Övriga kortfristiga skulder 96 392
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 339 722

2 209 556

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 441 702

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

 2012-12-31
Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar 4 900 000
Företagsinteckningar 1 000 000
Spärrat bankkonto 1 176 900
Summa 7 076 900

  
Ansvarsförbindelser Inga



Recyctec Holding AB (publ)  6(18)
556890-0111

Kassaflödesanalys - koncern

Belopp i SEK 2012-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 991 446
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 102 638
Upplösning av negativ goodwill -3 241 722

-2 147 638
Kassaflöde från den löpande verksamheten före -2 147 638
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -508 514
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 2 209 555
Kassaflöde från den löpande verksamheten -446 597

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag 3 491 722
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -100 200
Förvärv av materiella anläggningstillångar -10 015 487
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 623 965

Finansieringsverksamheten
Nyemission 6 548 160
Inbetalt aktiekapital 100 000
Nya lån 4 406 576
Amortering av låneskulder -164 036
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 890 700

Årets kassaflöde 3 820 138
Likvida medel vid årets slut 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 102 638
Upplösning av negativ Goodwill -3 241 722

-3 139 084

Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank 3 820 138

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.

 Av de likvida medlen är 1 176 900 kronor innestående på spärrat bankkonto. 

 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.



Recyctec Holding AB (publ)  8(18)
556890-0111

Resultaträkning - moderföretag
Belopp i SEK Not 2012-04-04-

2012-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning -

-

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 1 -383 005
Personalkostnader 2 -2 477
Rörelseresultat -385 482

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 41 507
Räntekostnader och liknande resultatposter -307
Resultat efter finansiella poster -344 282

Resultat före skatt -344 282

Årets resultat -344 282
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK Not 2012-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 7 350 000
Fordringar hos koncernföretag 3 913 849

4 263 849

Summa anläggningstillgångar 4 263 849

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 159 111
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 78 999

238 110

Kassa och bank 2 311 485

Summa omsättningstillgångar 2 549 595

SUMMA TILLGÅNGAR 6 813 444
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK Not 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 9

Bundet eget kapital
Aktiekapital (600000 A-aktier, 10354620 B-aktier) 547 731

547 731

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 6 450 429
Årets resultat -344 282

6 106 147

Summa eget kapital 6 653 878

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 64 566
Övriga kortfristiga skulder -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 95 000

159 566

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 813 444

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

  2012-12-31
Ställda panter och säkerheter Inga

  
Övriga ställda panter och säkerheter Inga

  
Ansvarsförbindelser Inga
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Kassaflödesanalys - moderföretag

Belopp i SEK 2012-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -344 282

-344 282
Kassaflöde från den löpande verksamheten före -344 282
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -238 109
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 159 565
Kassaflöde från den löpande verksamheten -422 826

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag -350 000
Lån till dotterföretag -3 913 849
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 263 849

Finansieringsverksamheten
Inbetalt aktiekapital 100 000
Nyemission 6 898 160
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 998 160

Årets kassaflöde 2 311 485
Likvida medel vid årets början -
Likvida medel vid årets slut 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.

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. 

 Det har inte förekommit någon försäljning/inköp inom koncernen. Ränteintäkter för lån till dotterbolaget
 uppgår till 41.498 kronor.

 Närstående transaktioner
 I koncernen har inköp gjorts från annat bolag inom närståendekresten till ett värde av 135.456 kronor.
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Noter

Not 1  Leasingavgifter avseende operationell leasing
 2012-04-04-
 2012-12-31
Koncern

Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 20 tkr
Avtalade framtida leasingavgifter
2013 189 tkr
2014 eller senare 378 tkr

Moderföretag

Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror -
Avtalade framtida leasingavgifter -

 Utöver ovanstående har 2 olika finansieringsavtal via leasing ingåtts under 2013 för tillgångar till ett
 totalt värde av ca. 4 Msek där betalning ännu inte har påbörjats. Det första finansieringsavtalet är på
 0,9 Msek och ska betalas på 48 månader med start i april 2013. Det andra avtalet är på 3,1 Msek och
 ska betalas på 36 månader med start vid leverans senare under 2013. Kostnaden för totalt leasing
 avseende ingångna avtal estimeras till ca. 130 tkr månatligen.

Not 2   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2012-04-04-  
 2012-12-31 Varav män
Moderföretag
Totalt moderföretaget - -

Dotterföretag
Sverige 3 2
Totalt dotterföretag 3 2
Koncernen totalt 3 2
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2012-04-04-
 2012-12-31
Moderföretag
Styrelse och VD -
Summa -

Dotterföretag
Styrelse och VD 240 000
Övriga anställda 483 850
Summa 723 850
Sociala kostnader 190 053
(varav pensionskostnader) 17 710

Koncern
Styrelse och VD 240 000
Övriga anställda 483 850
Summa 723 850
Sociala kostnader 190 053
(varav pensionskostnader) 17 710

Not 3  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 2012-04-04-
 2012-12-31
Koncern
Ränteintäkter, övriga 14

14

Moderföretag
Ränteintäkter, koncernföretag 41 498
Ränteintäkter, övriga 9

41 507

Not 4  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
 Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Förvärv av dotterföretag 100 200 -

100 200 -
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

- -
Redovisat värde vid årets slut 100 200 -

 Tillgången avser balanserat utvecklingsarbeten av varumärke och liknande som har gjorts i
 dotterbolaget Recyctec AB.
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Not 5  Inventarier, verktyg och installationer
 Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Nyanskaffningar 91 081 -
-Förvärv av dotterföretag 1 425 861 -

1 516 942 -
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Förvärv av dotterföretag -43 051 -
-Årets avskrivning enligt plan -2 638 -

-45 689 -

Redovisat värde vid årets slut 1 471 253 -

 I beloppet förvärv av dotterbolag som uppgår till 1 425 861 ingår inventarier till anläggningen Flahult
 74:3 samt möbler till kontoret. Avskrivningar på inventarierna till anläggningen Flahult 74:3, Jönköping
 har ej påbörjats då anläggningen är under uppförande. Anläggningen planeras vara i drift under början
 av 2013.

Not 6  Pågående nyanläggningar och förskott materiella 
             anläggningstillgångar
 Koncern Moderföretag
Förvärv av dotterföretag 8 165 482 -
Investeringar 376 115 -
Redovisat värde vid årets slut 8 541 597 -

 I beloppet förvärv av dotterbolag som uppgår till 8 165 482 ingår byggnad och pågående investering på
 anläggningen Flahult 74:3, Jönköping. Avskrivningar har ej påbörjats då anläggningen är under
 uppförande. Anläggningen planeras vara i drift under början av 2013.

Not 7  Andelar i koncernföretag
 2012-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början -
-Inköp 350 000
Redovisat värde vid årets slut 350 000

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 1 000 000 100 350 000

350 000

Årets resultat Eget kapital
Recyctec AB, 556750-7628, Lund -1 905 994 1 685 728
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Not 8  Andra långfristiga fordringar
 Koncern Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 100 000 -
-Reglerade fordringar -100 000 -
Redovisat värde vid årets slut - -

 Recyctec AB har en utestående fordran på ett närstående bolag, Cool Technologies AB(org. nr
 556766-4189), på 100.000 kronor. I samband med övertagande av en rättighet från detta bolag har
 fordran skrivits ner till 0 kr.

Not 9  Eget kapital

 Aktie- Bundna Fria
 kapital reserver reserver
Koncern

Inbetalt aktiekapital 100 000
Apportemission 350 000
Nyemission 97 731
Överkursfond vid nyemission 6 450 429
Årets resultat 991 446
Vid årets slut 547 731 - 7 441 875

 Aktie- Reserv- Balanserad Årets
 kapital fond vinst resultat
Moderföretag
Inbetalt aktiekapital 100 000
Apportemission 350 000
Nyemission 97 731
Överkursfond vid nyemission 6 450 429
Årets resultat -344 282
Vid årets slut 547 731 - 6 450 429 -344 282

 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 10  Långfristiga räntebärande skulder
 Koncern Moderföretag
Skulder till kreditinstitut 4 242 540 -
Redovisat värde vid årets slut 4 242 540 -

Koncern Moderföretag
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas
efter mer än tolv månader från balansdagen 1 452 640 -
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas
efter mer än fem år från balansdagen 2 789 900 -
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Not 11  Övriga rörelseintäkter
 Den övriga rörelseintäkten 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.

Underskrifter

 Lund den

  

Bengt Andersson Roland Magnusson
Styrelseordförande Verkställande direktör

Gunilla Dirnberger Michael Hermansson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Shing Lee Sau Suen Tse
Styrelseledamot Styrelseledamot

Min revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats den

Göran Carlsson
Auktoriserad revisor




