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Recyctec Holding AB (publ) 556890-0111

Det vi gör nu …
påverkar hur våra 
barn får det

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Nio månader 2016-01-01 – 2016-09-30      
• Nettoomsättningen uppgick till 1 006 669 (790 012) SEK.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 11 792 195 (-12 451 063) SEK.
• Resultatet per aktie uppgick till -0,74 (-0,86) SEK.
• Soliditeten uppgick per den 30 september 2016 till 52 (69) %.

Tredje kvartalet 2016-07-01 – 2016-09-30        
• Nettoomsättningen uppgick till 123 741 (331 398) SEK.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 3 910 712 (-4 876 569) SEK.
• Resultatet per aktie uppgick till -0,25 (-0,34) SEK.

Definitioner
• Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 880 957 utestående aktier (varav 600 000 aktier är A-aktier) per den 30 september 2016. 
• Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
• Med ”Bolaget” eller ”Recyctec” avses Recyctec Holding AB med organisationsnummer 556890-0111.
• Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.
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Det tredje kvartalet är nu avslutat och jag tar därför tillfället i 

akt att uppdatera om Recyctecs utveckling samt de väsentliga 

händelser som skett under kvartalet. 

Redan i juli meddelade vi att vi förhandlade med en 

rikstäckande kedja avseende försäljning av vår produkt 

EarthCare. I september var avtalet klart och vi kunde 

då offentliggöra att Ahlsell omgående tar in EarthCare 

i sitt sortiment i sina cirka 200 butiker. Ahlsell har höga 

krav inom hållbarhet och miljö och passar perfekt som 

samarbetspartner. Det känns därför positivt att kunna 

offentliggöra detta samarbetsavtal med Ahlsell, som är ett av 

de marknadsledande bolagen i Norden på distributionssidan.

Vi tecknade även i slutet av augusti avtal med ett ledande 

recycling-företag i Sydkorea gällande glykolrester från 

större raffinaderiverksamhet. Samarbetsavtalet gäller 

omhändertagande av glykolrester som måste renas och 

återställas. Avtalet är löpande om cirka 100 000 liter/månad 

och vi har även möjlighet att utöka volymen. Det har i Sydkorea 

trätt in ny lagstiftning som vi upplever ha ökat intresset för att 

återvinna glykol och detta är den första stora penetrationen 

på koreanska marknaden, som står för nästan 1/3 av all 

glykolproduktion i världen. Det löpande årliga ordervärdet 

beräknar vi bli cirka 10-20 MSEK. 

Recyctec marknadsför nu EarthCare-glykolen genom både 

egna säljare och etablerade distributionskanaler. EarthCare-

glykolen har skapat intresse i värme/kyla-branschen och 

det är glädjande. Samtliga av våra distributörer är noggrant 

utvalda och har lång erfarenhet av branschen. Vår förhoppning 

är att genom vår egen försäljningskanal samt genom 

distributionskanalerna få ett genomslag på marknaden. 

I augusti ersatte vi värmeväxlaren i vår anläggning i Jönköping. 

Den gamla värmeväxlaren genererade i början av tredje 

kvartalet driftstörningar och vi tog då beslutet att installera en 

ny. Genom den nya värmeväxlaren är vår anläggning åter i full 

drift och produktionen har bedrivits i tvåskiftsarbete för att nå 

maximalt utfall då innevarande glykollager att rena varit större 

än normalt efter driftstörningarna. 

Vi har under tredje kvartalet lämnat slutrapport till EU-

kommissionen avseende det bidrag vi erhållit från EU Life+-

programmet. Recyctec har genom den godkända ansökan 

om 616 050 EUR hittills erhållit 40 % (cirka 2 MSEK). Blir 

slutrapporten godkänd fullt ut kan resterande 60 % erhållas 

(ca 4 MSEK). Ett godkännande från EU-kommissionen skulle 

stärka vår finansiella situation och det skulle hjälpa oss i vårt 

fortsatta arbete att få ett positivt kassaflöde. 

Det gångna kvartalets omsättning är en besvikelse. 

Driftstörningarna har ofrånkomligt lett till lägre produktion och 

därmed lägre försäljning. Det är först sen ny värmeväxlare 

installerats som produktionen har löpt friktionsfritt. Denna 

försening har ofrånkomligt också påverkat bolagets finansiella 

ställning. Ledningen och styrelsen arbetar löpande med 

lönsamheten och inte minst att skapa tillräcklig likviditet i 

bolaget. 

Slutligen kan jag berätta att Robert Wahren är ny 

styrelseordförande i vårt helägda dotterbolag, Recyctec 

AB. Wahren har under ett antal år varit verksam i Recyctec-

koncernen och är även styrelseledamot i moderbolaget, 

Recyctec Holding AB. Wahren har gedigen erfarenhet 

från arbetslivet. Erfarenheten innefattar bland annat 

rollerna som utvecklingschef inom kemi och livsmedel, 

divisionschef inom kemi och massa, VD inom livsmedel, 

direktör inom koncernledning i specialkemi-industrin, VD i 

förpackningsindustrin och vice VD i functional food-industrin.

Göran Ahlquist 

VD Recyctec Holding AB (publ)

VD Göran Ahlquist kommenterar
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Väsentliga händelser

TREDJE KVARTALET

• Recyctec lämnar i slutet av juli en statusuppdatering där 

Bolaget meddelar att man förhandlar med en rikstäckande 

kedja avseende försäljning av Bolagets egen produkt 

EarthCare, att man har flertalet inledande försäljningar 

med utländska aktörer och att man på grund av 

produktionsstörningar i anläggningen skjuter på målet att 

nå break-even till fjärde kvartalet 2016.

• Recyctec meddelar i början av augusti att anläggningen åter 

kommer vara i full drift vecka 33.

• Recyctec lämnar i början av augusti en slutrapport till EU-

kommissionen avseende det bidrag Bolaget erhållit från EU 

Life+-programmet. 

• Recyctec meddelar 30 augusti 2016 att Bolaget tecknat 

samarbetsavtal med ett ledande recycling-företag gällande 

glykolrester från större raffinaderiverksamhet. Avtalet gäller 

100 000 liter glykol/månad och det årliga ordervärdet 

beräknas bli cirka 10-20 MSEK. Första leverans beräknas i 

oktober. 

• Recyctec meddelar den 8 september att Bolaget tecknat 

ett avtal med Ahlsell, som omgående träder i kraft, gällande 

distribution av Bolagets produkt EarthCare. Avtalet är 

samma avtal som Bolaget meddelade att man förhandlade 

om i juli. 

• Recyctec meddelar i september att bolagsstämman 

har utsett Robert Wahren till ny styrelseordförande 

i dotterbolaget Recyctec AB. Wahren tillträder som 

styrelseordförande i det helägda dotterbolaget omedelbart. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Recyctec meddelar i början av oktober att Bolaget nu både 

marknadsför sin produkt EarthCare genom egna säljare och 

genom distributionskanaler. 

• Recyctec meddelar den 20 oktober att Bolaget tecknat 

avtal med Climat 80-gruppen om återställande av använd 

glykol och försäljning av Bolagets produkt EarthCare.     
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Recyctec Holding AB

Bolagsstruktur

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. Under 2013 bildades (tillsammans 

med delägare Richy Ocean International Ltd.) Recyctec Asia 

Ltd., med säte i Hong Kong. Recyctec Asia Ltd. ska vara en 

sammanhållande länk för framtida etableringar i Sydostasien. 

Recyctec Holding äger 50 procent av Recyctec Asia Ltd.

Använd glykol och Recyctecs metod

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 säljas till kemiföretag 

eller som färdig produkt (Recyctecs produkt EarthCare Glycol) 

för återanvändning och sedan återföring till marknaden.

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. Recyctecs 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. 

Recyctecs affärsidé

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s 

affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig 

metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell 

produkt. 

Affärsmodell

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 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.
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Aktien

Aktien i Recyctec noterades den 2 januari 2013 på AktieTorget. 

AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett 

värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. 

AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en 

reglerad marknad.  Den 30 september 2016 uppgick antalet 

aktier i Bolaget till 15 880 957. Recyctec har två aktieslag (varav 

600 000 stycken är A-aktier). A-aktien ger 10 röster per aktie. 

Varje B-aktie ger 1 röst. Varje aktie medför lika rätt till andel i 

Bolagets tillgångar och resultat.

Teckningsoptioner

Den 20 september 2013 ingick Recyctec ett avtal om 

finansiering med Global Emerging Markets (GEM). Maximalt 

värde av teckningsoptionerna för GEM att nyttja uppgick vid 

ingången av avtalet till 12,25 MSEK. Totalt innefattades från 

start 1 000 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning 

av 1 000 000 nya B-aktier i Recyctec. Löptiden fastställdes till 

fem år. GEM kan påkalla inlösen av teckningsoptioner med rätt 

för GEM att teckna nya B-aktier till ett fast pris om 12,25 SEK 

per B-aktie. Per dateringen av denna rapport uppgick antalet 

återstående optioner för GEM att nyttja inom ramen för avtalet 

till 15 225 stycken.

För ytterligare information avseende avtalet och 

teckningsoptionerna hänvisas till pressmeddelande publicerat  

2013-09-20. 

Finansiell utveckling

Omsättningen för kvartalet uppgick till 0,1 (0,4) MSEK med ett 

resultat på -3,9 (-4,8) MSEK. Kassaflödet från den löpande 

verksamheten för perioden uppgick till -5,5 (-5,2) MSEK. 

Ackumulerat för året tom september uppgår omsättningen 

till 1,0 (0,8) MSEK, med ett resultat för denna period på -11,8 

(-12,4) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten 

uppgår för året tom september månad till -12,7 (- 11,7) MSEK.

Driftstörningarna har som tidigare beskrivits i rapporten 

från kvartal två och i VD-ordet ovan inneburit lägre 

produktionskapacitet och lägre försäljning. Problemen 

är åtgärdade och anläggningen är i drift sen andra halvan 

av augusti. Bolagets finansiella ställning har ofrånkomligt 

påverkats av denna försening. Som nämnts ovan i VD-ordet 

så arbetar ledningen och styrelsen intensivt med bolagets 

finansiella situation. Diskussioner och förberedelser pågår för 

att säkra bolagets likviditet intill dess att rörelsen genererar 

positivt kassaflöde. 

Som tidigare kommunicerats så har Bolaget tillförts externt 

kapital genom en av styrelsen beslutad nyemission på 10,0 

MSEK i juni månad, inom bemyndigandet från årsstämman den 

17 maj där årsstämman bemyndigade styrelsen att genomföra 

emissioner upp till 20,0 MSEK. Denna emission om 1 131 222 

aktier är slutgiltigt registrerad under september månad. 

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av Bolagets 

revisor. 

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet 

med samma redovisningsprinciper som i Bolagets 

senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, 

BFNAR 2012:1 (K3 regelverket). 

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké, 2016 17 februari 2017

Tid för årsstämma Ännu ej fastställd

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 28 oktober 2016

Recyctec Holding AB (publ)

Styrelsen
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Resultaträkning i sammandrag – koncern

Belopp i SEK
 2016-07-01 
-2016-09-30

 2015-07-01 
-2015-09-30

 2016-01-01 
-2016-09-30

 2015-01-01 
-2015-09-30

 2015-01-01 
-2015-12-31

Nettoomsättning 123 741 331 398 1 006 669 790 012 1 165 720
Förändring av lager och produkter i arbete -32 500 -14 588 7 023 14 795 -256 802
Övriga rörelseintäkter 0 43 345 1 942 116 807 116 945
Periodens intäkter 91 241 360 155 1 015 634 921 614 1 025 863
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -166 864 -217 686 -664 366 -430 372 -474 925
Övriga externa kostnader -1 785 154 -2 710 058 -5 480 272 -7 723 669 -10 784 755
Personalkostnader -1 292 560 -1 724 021 -4 345 389 -3 483 183 -5 225 563
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -630 753 -487 729 -1 892 259 -1 463 187 -2 340 688
Summa kostnader -3 875 331 -5 139 494 -12 382 286 -13 100 411 -18 825 931
Rörelseresultat -3 784 090 -4 779 339 -11 366 652 -12 178 797 -17 800 068

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 69 0 4 078 4 185
Räntekostnader och liknande resultatposter -126 622 -97 299 -425 543 -276 344 -398 559
Summa finansiella poster -126 622 -97 230 -425 543 -272 266 -394 374
Resultat efter finansiella poster -3 910 712 -4 876 569 -11 792 195 -12 451 063 -18 194 442

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0

Årets resultat -3 910 712 -4 876 569 -11 792 195 -12 451 063 -18 194 442

NYCKELTAL
antal aktier vid periodens utgång 15 880 957 14 489 735 15 880 957 14 489 735 14 489 735
resultat per aktie -0,25 -0,34 -0,74 -0,86 -1,26
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Balansräkning i sammandrag – koncern

Belopp i SEK 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och 
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 211 526 282 039 264 411
Summa immateriella anläggningstillgångar 211 526 282 039 264 411

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 10 304 164 11 074 048 10 722 577
Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 029 857 10 449 772 10 081 590
Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner och andra tekniska anläggningar 2 583 490 2 041 331 2 644 186
Inventarier, verktyg och installationer 2 766 448 3 002 299 2 910 958
Summa materiella anläggningstillgångar 24 683 959 26 567 450 26 359 311

Summa anläggningstillgångar 24 895 485 26 849 489 26 623 722

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 353 111 617 685 346 088

353 111 617 685 346 088
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 162 549 185 448 5 938
Aktuell skattefordran 0 0 0
Övriga fordringar 1 290 199 512 511 516 936
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 547 137 368 523 533 924
Summa kortfristiga fordringar 3 999 885 1 066 482 1 056 798

Kassa och bank 611 101 861 969 184 221
Summa omsättningstillgångar 4 964 097 2 546 136 1 587 107

SUMMA TILLGÅNGAR 29 859 582 29 395 625 28 210 829
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Balansräkning i sammandrag – koncern, fortsättning

Belopp i SEK 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Aktiekapital (600.000 A-aktier, 14.149.735 B-aktier) 794 048 724 487 724 487
Övrigt tillskjutet kapital 57 892 368 45 205 927 45 205 927
Annat eget kapital inklusive årets resultat -43 225 580 -25 690 008 -31 433 385
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 15 460 836 20 240 406 14 497 029

Minoritetsintresse 0 0 0
15 460 836 20 240 406 14 497 029

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 175 030 175 030 175 030
Övriga avsättningar 69 300 24 750 22 800
Summa avsättningar 244 330 199 780 197 830

Långfristiga skulder 1 006 896 0
Skulder till kreditinstitut 4 263 943 4 308 140 4 718 484
Summa långfristiga skulder 5 270 839 4 308 140 4 718 484

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 0 0 0
Skulder till kreditinstitut 1 662 208 928 120 1 662 544
Leverantörsskulder 3 982 111 2 898 996 4 425 401
Aktuella skatteskulder 0 0 0
Övriga skulder 1 264 208 489 036 1 832 782
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 975 050 331 147 876 759
Summa kortfristiga skulder 8 883 577 4 647 299 8 797 486

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 859 582 29 395 625 28 210 829

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 6 500 000 6 500 000 6 500 000
Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Bokförda tillgångar med äganderättsförbehåll - - -
Summa 7 500 000 7 500 000 7 500 000

Ansvarsförbindelser 2 141 315 2 141 315 2 141 315

NYCKELTAL
Soliditet 52% 69% 51%
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Förändring eget kapital i sammandrag – koncern

Belopp i SEK 
Aktie-

kapital

Övrigt 
tillskjutet

      kapital

Annat eget 
kapitel inkl.

årets resultat
Minoritets-

intresse Totalt

2015-01-01 - 2015-12-31
Ingående balans vid periodens början 682 916 33 911 501 -13 238 943 0 21 355 474
Nyemission 41 571 12 641 926 12 683 497
Nyemission under registrering -1 347 500 -1 347 500
Periodens resultat -18 194 442 -18 194 442
Utgående balans vid periodens slut 724 487 45 205 927 -31 433 385 0 14 497 029

2016-01-01 - 2016-09-30
Ingående balans vid periodens början 724 487 45 205 927 -31 433 385 0 14 497 029
Nyemission 69 561 12 686 441 12 756 002
Nyemission under registrering 0
Periodens resultat -11 792 195 -11 792 195
Utgående balans vid periodens slut 794 048 57 892 368 -43 225 580 0 15 460 836
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Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern

Belopp i SEK
 2016-07-01 
-2016-09-30

 2015-07-01 
-2015-09-30

 2016-01-01 
-2016-09-30

 2015-01-01 
-2015-09-30

 2015-01-01 
-2015-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -3 784 090 -4 779 339 -11 366 652 -12 178 797 -17 809 130
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
     Avskrivningar och nedskrivningar 677 253 487 729 1 938 759 1 463 187 2 338 738
     Avsättning för destruktion 0

-3 106 837 -4 291 610 -9 427 893 -10 715 610 -15 470 392

Erhållen ränta 0 69 0 4 078 4 185
Erlagd ränta -126 622 -97 299 -425 543 -276 344 -398 559
Betald inkomstskatt 0 -6 867 -20 601 22 890
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

-3 233 459 -4 395 707 -9 853 436 -11 008 477 -15 841 876

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager 32 500 14 588 -7 023 -14 795 256 802
Förändring av rörelsefordringar -858 433 448 978 -2 943 087 277 130 243 326
Förändring av rörelseskulder -1 418 983 -1 264 877 86 092 -949 189 2 466 576
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 478 375 -5 197 018 -12 717 454 -11 695 331 -12 875 172

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Investering i materiella anläggningstillgångar -28 243 -534 011 -164 023 -3 820 571 -4 472 305
Kassaflöde från investeringsverksamheten -28 243 -534 011 -164 023 -3 820 571 -4 472 305

Finansieringsverksamheten
Nyemission 4 300 032 6 499 998 12 756 002 11 335 998 11 335 998
Upptagna lån 0 0 1 756 896 0 1 500 000
Amortering av skuld -35 561 -408 543 -1 204 541 -1 172 676 -1 527 908
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 264 471 6 091 455 13 308 357 10 163 322 11 308 090

Årets kassaflöde -1 242 147 360 426 426 880 -5 352 580 -6 039 387
Likvida medel vid årets början 1 853 248 501 543 184 221 6 214 549 6 214 549
Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 0 9 059
Likvida medel vid årets slut 611 101 861 969 611 101 861 969 184 221
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Resultaträkning i sammandrag – moderbolag

Belopp i SEK
 2016-07-01 
-2016-09-30

 2015-07-01 
-2015-09-30

 2016-01-01 
-2016-09-30

 2015-01-01 
-2015-09-30

 2015-01-01 
-2015-12-31

Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Förändring av lager och produkter i arbete 0 0 0
Periodens intäkter 0 0 0 0 0
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader -900 509 -1 953 639 -3 096 246 -5 394 736 -6 560 918
Personalkostnader -461 606 -656 409 -1 572 907 -742 182 -1 448 294
Summa kostnader -1 362 115 -2 610 048 -4 669 153 -6 136 918 -8 009 212
Rörelseresultat -1 362 115 -2 610 048 -4 669 153 -6 136 918 -8 009 212

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 199 074 251 914 619 943 683 494 930 787
Räntekostnader och liknande resultatposter -39 919 -4 506 -102 821 -4 506 -27 089
Summa finansiella poster 159 155 247 408 517 122 678 988 903 698
Resultat efter finansiella poster -1 202 960 -2 362 640 -4 152 031 -5 457 930 -7 105 514

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Resultat före skatt -1 202 960 -2 362 640 -4 152 031 -5 457 930 -7 105 514

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0
Årets resultat -1 202 960 -2 362 640 -4 152 031 -5 457 930 -7 105 514



12RECYCTEC |  DEL ÅRSR APPORT |  2016-01-01 t i l l  2016-09-30

Balansräkning i sammandrag – moderbolag

Belopp i SEK 16-09-30 15-09-30 15-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0

0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 29 350 000 17 350 000 21 850 000
Fordringar hos koncernföretag 13 840 217 19 450 108 15 424 354
Andelar i intresseföretag 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 43 190 217 36 800 108 37 274 354

Summa anläggningstillgångar 43 190 217 36 800 108 37 274 354

Omsättningstillgångar

Varulager m.m. 0 0 0
0 0 0

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 1 011 602 318 149 175 360
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 464 169 1 543 441 1 922 193
Summa kortfristiga fordringar 3 475 771 1 861 590 2 097 553

Kortfristiga placeringar 0 0 0

Kassa och bank 566 097 684 210 14 433
Summa omsättningstillgångar 4 041 868 2 545 800 2 111 986

SUMMA TILLGÅNGAR 47 232 085 39 345 908 39 386 340

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital (600.000 A-aktier, 14.149.735 B-aktier) 794 048 724 487 724 487
Tecknat ej registrerat aktiekapital 0 0 0
Reservfond 0 0 0

794 048 724 487 724 487

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 47 305 282 41 724 305 41 724 305
Årets resultat -4 152 031 -5 457 930 -7 105 517

43 153 251 36 266 375 34 618 788

Summa eget kapital 43 947 299 36 990 862 35 343 275

Kortfristiga skulder 1 006 896 0
Leverantörsskulder 1 372 784 1 519 036 1 760 609
Övriga skulder 681 060 229 454 1 510 242
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 224 047 606 556 772 214

3 284 787 2 355 046 4 043 065

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 47 232 085 39 345 908 39 386 340

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser 1 950 000 2 625 500 2 625 500
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Förändring eget kapital i sammandrag – moderbolag 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i SEK
Aktie-

kapital

Tecknat 
men ej

 reg. kapital Reservfond
Balanserat

resultat
Årets

resultat Totalt

2015-01-01 - 2015-12-31
Ingående balans vid periodens början 682 916 5 500 0 32 545 968 -2 121 590 31 112 794
Omföring resultat föregående år -2 121 590 2 121 590 0
Registrerad nyemission 5 500 5 500
Nyemission under registrering -5 500 -1 342 000 -1 347 500
Nyemission 36 071 12 641 926 12 677 997
Periodens resultat -7 105 514 -7 105 514
Utgående balans vid periodens slut 724 487 0 0 41 724 304 -7 105 514 35 343 277

2016-01-01 - 2016-09-30
Ingående balans vid periodens början 724 487 0 0 41 724 304 -7 105 514 35 343 277
Omföring resultat föregående år -7 105 514 7 105 514 0
Registrerad nyemission 69 561 12 686 492 12 756 053
Nyemission under registrering 0 0 0
Nyemission 0
Periodens resultat -4 152 031 -4 152 031
Utgående balans vid periodens slut 794 048 0 0 47 305 282 -4 152 031 43 947 299
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Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolag

Belopp i SEK
 2016-07-01 
-2016-09-30

 2015-07-01 
-2015-09-30

 2016-01-01 
-2016-09-30

 2015-01-01 
-2015-09-30

 2015-01-01 
-2015-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -1 362 115 -2 610 048 -4 669 153 -6 136 918 -8 009 212
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 0

-1 362 115 -2 610 048 -4 669 153 -6 136 918 -8 009 212

Erhållen ränta 199 074 251 914 619 943 683 494 930 787
Erlagd ränta -39 919 -4 506 -102 821 -4 506 -27 089
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

-1 202 960 -2 362 640 -4 152 031 -5 457 930 -7 105 514

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -778 308 -40 813 -1 378 218 -857 736 -1 093 699
Förändring av rörelseskulder -1 666 871 223 808 -1 765 122 1 621 356 3 309 375
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 648 139 -2 179 645 -7 295 371 -4 694 310 -4 889 838

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Lämnade aktieägartillskott -2 500 000 -1 500 000 -7 500 000 -5 500 000 -9 000 000
Lämnade lån till dotterföretag 0 -2 495 910 0 -6 526 321 -3 500 567
Återbetalning av lån från dotterbolag 615 785 1 584 137 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 884 215 -3 995 910 -5 915 863 -12 026 321 -12 500 567

Finansieringsverksamheten
Nyemission 4 300 032 6 499 998 12 756 002 11 335 998 11 335 998
Upptagna lån 0 1 006 896 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 300 032 6 499 998 13 762 898 11 335 998 11 335 998

Årets kassaflöde -1 232 322 324 443 551 664 -5 384 633 -6 054 407
Likvida medel vid årets början 1 798 419 359 766 14 433 6 068 843 6 068 843
Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 0 0
Likvida medel vid årets slut 566 097 684 209 566 097 684 210 14 436
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