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FINANSIELL ÖVERSIKT 2016-01-01 – 2016-12-31 

  Årets nettoomsättning uppgick till 2,8 MSEK 
  Årets resultat uppgick till -3,6 MSEK 
  I ovan ingår avskrivningar om -1,6 MSEK 
  Balansomslutningen uppgick till 4,4 MSEK 
  Resultat per aktie: -4,19 SEK 
  Soliditet 89,3% 

  
FINANSIELL ÖVERSIKT 2016-10-01 – 2016-12-31  

 Periodens nettoomsättning uppgick till 1,7 MSEK 
 Periodens resultat uppgick till -0,8 MSEK 
 I ovan ingår avskrivningar om -0,2 MSEK 
 Resultat per aktie: -0,90 SEK 

 
 

Denna rapport avser perioden 2016-01-01 – 2016-12-30. Mobilåtervinning i Sverige AB (publ) har ej tidigare kommunicerat bokslutskommuniké 
vilket medför att jämförelsesiffror saknas. Därför redovisas siffrorna från kvartal fyra som jämförelsetal.  
 
RISKER  
Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka 
koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och 
ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering görs i Bolaget. Mer information om Bolaget går att få på 
www.mobilatervinning.se. 

 

 

  

http://www.mobilatervinning.se/


 

 
Under december 2016 fick jag förtroendet att ta över som VD för 
Mobilåtervinning i Sverige AB. Jag var sedan tidigare VD för 
dotterbolaget Pantaluren AB och verksamhetschef i 
Mobilåtervinning och därför väl insatt i Bolagets verksamhet sedan 
bildandet hösten 2015. 
  
2016 var ett spännande år för Bolaget. Från att ha startat året med 
ett varumärke och en blygsam omsättning kan vi konstatera att 
Bolaget tagit stora kliv. Vi har förvärvat vår största konkurrent, blivit 
listade på NGM MTF, skapat vår egen försäljningsplattform och fått 
verksamheten att växa för varje kvartal som gått. Trots det känner 
vi fortfarande att vi bara börjat skrapa på ytan av en enorm 
marknad. Varje år köper över 3 miljoner svenskar en ny 
mobiltelefon vilket innebär att det finns en oerhört stor mängd 
telefoner som bara blir liggande. Genom våra portaler ger vi 
möjligheten att återvinna och återanvända dessa telefoner vilket är 
både ekonomiskt fördelaktigt för våra kunder samtidigt som vi ger 
dessa enheter en förlängd livslängd. Det innebär att färre enheter 
behöver produceras vilket i slutändan är bra för något vi alla lever 
och verkar i, miljön.  
  
Verksamhetsåret 2016 fick en spännande start då vi i februari 
förvärvade vår största konkurrent på den svenska marknaden; 
Pantaluren AB. Förvärvet av Pantaluren innebär att Bolaget nu, 
tillsammans med Mobilpengar som var Bolagets tidigare ägda 
varumärke, innehar två av Sveriges ledande inköpsportaler för köp 
av begagnade mobiltelefoner över internet vilket sätter oss i en 
mycket gynnsam marknadssituation. 
  
I maj tog vi nästa steg i koncernens utveckling då Bolaget togs upp 
för handel på NGM Nordic MTF. Listningen på NGM var ett viktigt 
steg för oss då den ger oss en högre trovärdighet mot våra kunder 
och större synlighet på aktiemarknaden. 
  

Under sommaren lanserade vi vår egen webbutik; iElektronik.se. 
Webbutiken ger oss möjligheten att sälja produkter direkt till 
slutkund vilket innebär en klar förbättring av våra marginaler. Detta 
i kombination med våra försäljningskanaler i grossistled innebär att 
vi idag har ett stort utbud av valmöjligheter för att sälja de enheter 
vi får in från våra inköpsportaler. 
  
Det samarbetsavtal Bolaget i september skrev med Teledelar i 
Sverige AB har varit väldigt positivt. Teledelar är en respekterad 
aktör inom service och reservdelshandel för elektroniska 
produkter och sköter sedan avtalet skrevs all produktgenomgång 
samt reparation av de enheter vi får in vilket ger våra produkter 
som sedan säljs vidare en kvalitetsstämpel, samt innebär att 
Mobilåtervinning i och med samarbetet klarar av att ta emot den 
månad för månad växande mängden enheter som mottages. 
  
Mobilåtervinning har visat en mycket positiv utveckling under året 
och har kraftigt ökat både antalet köpta och sålda enheter för varje 
kvartal vilket är oerhört glädjande. Omsättningen var till en början 
blygsam men började ta fart i samband med att vår webbutik 
iElektronik lanserades och vi ser idag inga hinder för fortsatt ökad 
tillväxt under 2017. Vi har under året skapat en väl fungerande 
organisation och vår verksamhet har fått en tydlig målbild. Under 
2017 kommer vi satsa ännu mer på marknadsföring genom fler 
kanaler nationellt för att ta ännu större marknadsandelar och 
säkerställa vår position som den ledande aktören för inköp och 
försäljning av andrahands telefoner. Vi är ett ungt bolag utan 
jämförelsesiffror men har som finansiell målsättning att i december 
2017 ha en omsättning som motsvarar 18 MSEK på årsbasis. 
 
Robin Vestersten 
 
VD Mobilåtervinning i Sverige AB
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Verksamheten bedrivs på Bolagets hemsidor där inköp av 
begagnade mobiltelefoner genomförs genom 
www.mobilpengar.se och www.pantaluren.se, samt 
webbutiken www.ielektronik.se där försäljning sker. I 
Sverige säljs runt 2-3 miljoner nya mobiltelefoner varje år. 
År 2014 var siffran hela 3,3 miljoner. De flesta som köper nya 
mobiler i dag gör det tillsammans med ett abonnemang 
som löpar på 24 månader. När abonnemanget går ut, 
passar många på att byta till en ny telefonmodell.  
 
Med detta som bakgrund, att bedriva handel med 
begagnade varor samtidigt som marknaden för inköp av 
mobiltelefoner växer, bildades Mobilåtervinning i Sverige 
AB med huvudsyssla att bedriva handel med begagnad 
elektronik, främst mobiltelefoner. I samband med detta 
förvärvades varumärket Mobilpengar.se och i 
månadsskiftet februari/mars 2016 förvärvade 
Mobilåtervinning i Sverige AB bolaget Pantaluren AB. 
Pantaluren AB är idag ett helägt dotterbolag till 
Mobilåtervinning i Sverige AB där verksamheten bedrivs. 
 
På Mobilåtervinnings inköpshemsidor kan säljaren med 
några få klick få sin mobiltelefon värderad. Om säljaren 
godkänner det erbjudna priset erbjuds denne möjligheten 
att skicka in sin telefon gratis via ett hemskickat svarspaket, 
alternativt har säljaren möjligheten att skicka in sin enhet på 
egen hand. 
 
Sedan sommaren 2016 ingår även varumärket och 
webbutiken iElektronik (www.ielektronik.se) i Pantaluren 
AB. Tidigare fokuserades försäljningen främst mot butiker 
och grossister. I och med bildandet av webbutiken 
skapades en naturlig försäljningsportal direkt ut mot 
privatkunder och Bolaget har därmed en bred 
försäljningskanal för sina produkter. 
 

 

Webbutiken iElektronik.se lanserades i slutet av juni, men 
kom igång med sin försäljning redan efter någon dag. 
Försäljningen kom igång tidigare än väntat och är idag 
Bolagets största inkomstkälla. 
 
Vi har bytt betaltjänst till Klarna, vilket erbjuder våra kunder 
en pålitlig betalningslösning. De får även fler 
betalningsmöjligheter som kort, faktura och avbetalning 
där Klarna tar kreditrisken. Detta minimerar risken för 
kundförluster. 
 
En rapport från Deloitte kommer ut som visar att 
andrahandsmarknaden för smartphones väntas öka med 
50% under 2016. 
 
Metro uppmärksammar Pantaluren.se och bolagets 
verksamhet framställs mycket positivt. 
 
Mobilåtervinning skriver ett samarbetsavtal med Teledelar 
i Sverige AB. Avtalet med Teledelar innebär att Bolaget nu 
har en respekterad aktör som genomför test, service och 
reparation av de enheter inköpsportalerna Pantaluren och 
Mobilpengar genererar. 
 
 

Nettoomsättningen för 2016 uppgick till KSEK 2 831. Det 
redovisade resultatet för 2016 uppgick till KSEK -3 590. 
Resultatet per aktie under året 2016 uppgick till -4,19. 
 

 

 

Resultatet för 2016 har belastats med avskrivningar på 
KSEK 1 587. 
 

 

Per 31 december 2016 uppgick Mobilåtervinnings egna 
kapital till KSEK 3 965. 
 

 

Per den 31 december 2016 hade Mobilåtervinning två (2) 
anställda, utöver det flertalet konsulter i nära anslutning till 
Bolaget. 
 

 

 

Bolagets aktie finns tillgänglig för handel hos NGM Nordic 
MTF under kortnamnet MOVI MTF. Aktiekapitalet i 
Mobilåtervinning uppgår till 856 666 kronor. Aktiekapitalet i 
Mobilåtervinning ska uppgå till lägst 500 000 kronor och 
högst 2 000 000 kronor fördelat på lägst 500 000 aktier och 
högst 2 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade och 
fullt betalda. 
 

 

Styrelsen beslutade den 27 december 2016, med stöd av 
bemyndigande på bolagsstämman den 11 december 2015, 
om nyemission av aktier med företrädesrätt för de som på 
avstämningsdagen den 13 januari 2017 var registrerade 
aktieägare i Bolaget. Innehav av fyra (4) aktier ger rätten att 
teckna tre (3) nyemitterade aktier, till kursen 20,00 kronor 
per aktie. Teckning av aktier sker under perioden 17 januari 
– 31 januari 2017 och kan inbringa Bolaget drygt 12,8 MSEK 
innan emissionskostnader vid fullteckning. Styrelsen har 
rätt att förlänga teckningstiden. Bolagets aktiekapital ökar 
vid full teckning med högst 642 499,00 kronor genom 
nyteckning av högst 642 499 aktier.  
 
Motivet till emissionen är främst att kunna öka tempot 
ytterligare vad gäller tillväxt men även för att sprida 
ägandet och därmed skapa bättre handel i aktien. 
Kapitalanskaffningen kommer ge Bolaget medel att 
exponera på en marknad under tillväxt via en omfattande 
marknadsföringsplan och säkerställa Bolagets status som 
marknadsledande.  
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Redovisningsmetod K3 principen: 
Koncernredovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags 
tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, 
som legat till grund för fastställande av köpeskilling på 
aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de 
förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. 
Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna 
kapital och den del av dotterbolaget egna kapital som 
tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.  
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. 
 
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart 
belopp(anskaffningsvärde med avdrag för beräknat 
restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt 
följande: Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 
år.  
 

 

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen 
utdelning skall lämnas för bokföringsåret 2016. 
 
 

 
 

 

Bolaget prognostiserar en fortsatt stark tillväxt de 
kommande åren och har en finansiell målsättning att 
omsätta 18 MSEK på årsbasis i december 2017. 
 

Kommande rapporttillfällen: 
26 april 2017 – Delårsrapport 1 2017 

Årsstämma beräknas att hållas under april/maj 2017 
15 augusti 2017 – Delårsrapport 2 2017 

 
Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor 
 
Stockholm, 26 januari 2016 
Mobilåtervinning i Sverige AB (publ) 
 
På styrelsens uppdrag Robin Vestersten Verkställande 
direktör  
 
För övrig information kontakta: 
Robin Vestersten, Verkställande direktör 
robin@mobilatervinning.se 
08 – 120 560 15 
 
 

Mobilåtervinnings affärsidé består utav att bedriva handel 
med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom 
sina varumärken www.mobilpengar.se, www.pantaluren.se 
samt www.ielektronik.se. 
 

 

  

 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel 

 

Överkursfond 8 605 919 
Balanserat resultat -1 907 235 
Årets resultat -3 590 297 
  
disponeras så att  
i ny räkning överföres 3 108 387 
 3 108 387 



 

  

 2016-01-01 
-2016-12-31 

       2016-10-01 
-2016-12-31 

 
SEK    
   

  

INTÄKTER   

NETTOOMSÄTTNING 2 837 872 1 661 383 
SUMMA INTÄKTER 2 837 872 1 661 383 

RÖRELSENS KOSTNADER   

HANDELSVAROR -2 039 744 -1 336 312 

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER -1 970 136 -614 291 

PERSONALKOSTNADER -830 658 -296 718 

AVSKR. INVENTARIER & GOODWILL -1 587 405 -182 527 

 -6 427 943 -2 429 848 
RÖRELSERESULTAT -3 590 071 -768 465 

   
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR                                               

ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 20 10 

RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER -246 -60 

 
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER                                   

 
-3 590 297 

 
-768 515 

SKATT 0 0 

   
ÅRETS RESULTAT -3 590 297 -768 515 

RESULTAT PER AKTIE -4,19 -0,90 



 

 

  
  

SEK     
  

2016-12-31 

TILLGÅNGAR  

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  

GOODWILL 2 625 455 

VARUMÄRKEN 393 333 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 3 018 788 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  

FÄRDIGA VAROR OCH HANDELSVAROR 303 035 

KORTFRISTIGA FORDRINGAR  

KUNDFORDRINGAR 234 433 

ÖVRIGA FORDRINGAR 42 062 

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 21 660 

KASSA OCH BANK 821 636 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 422 826 

SUMMA TILLGÅNGAR 4 441 614 

  



 

  

  
  

SEK      2016-12-31 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  

EGET KAPITAL  

AKTIEKAPITAL 856 666 

ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL 8 605 919 

ANNAT EK INKL PERIODENS RESULTAT -5 497 532 

SUMMA EGET KAPITAL 3 965 053 

  
KORTFRISTIGA SKULDER  

LEVERANTÖRSSKULDER 326 711 

ÖVRIGA SKULDER 54 416 

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 95 434 

SUMMA SKULDER 476 561 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 441 614 
  
  



 

 
     Annat eget 
         Övrigt kapital inkl. 
      tillskjutet            årets 
      Aktiekapital       kapital       resultat          Totalt 
 
Ingående balans 2016-01-01          716 666    2 833 319     -194 634        3 355 351 
 
 
 
Nyemission         140 000  4 060 000                  0      4 200 000 
 
Köp dotter                     0    1 712 600   -1 712 601                    -1 
 
Årets resultat                     0                  0  -3 590 297     -3 590 297 
 
Utgående balans 2016-12-31       856 666   8 605 919 -5 497 532      3 965 053 

 

 

 

 

 

 

  

 
KONCERNEN 

2016-01-01                  
-2016-12-31 

2016-10-01 
-2016-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

RÖRELSERESULTAT -3 590 297 -768 515 

JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET                                                                                    
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR                

 
1 587 405 

 
182 527 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL 

-2 002 892 -585 988 

 
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL 

  

FÖRÄNDRING AV VARULAGER -234 229 14 583 

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEFORDRINGAR -261 288 1 076 
FÖRÄNDRING AV RÖRELSESKULDER 375 707 274 155 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -2 122 702 -296 174 

ÅRETS KASSAFLÖDE -2 122 702 -296 174 
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 2 944 338 1 117 810 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 821 636 821 636 

 



 

 
  

 

 

KONTAKT 

Mobilåtervinning i Sverige AB 

Box 164 16 

103 27 Stockholm 

+46(0) 8 – 120 560 15 
 

 
 

 

 

MARKNADSPLATS 

NGM Nordic MTF 
Mäster Samuelsgatan 42 

111 57 Stockholm 
+46(0)8-566 390 00 

 
 

 

 

KONTOFÖRANDE INSTITUT 

Euroclear Sweden AB 
Klarabergsviadukten 63 

111 64 Stockholm 
+46(0)8-402 90 00 

 


