
1

årsredovisning - kilsta metallvärden  aB – org nr: 556710-2784  årsredovisning - kilsta metallvärden  aB – org nr: 556710-2784  

KILSTA METALLVÄRDEN AB (publ.)
ÅRSREDOVISNING 2011



3

årsredovisning - kilsta metallvärden  aB – org nr: 556710-2784  årsredovisning - kilsta metallvärden  aB – org nr: 556710-2784  

3 året i sammandrag

4 vd har ordet

6 marknadsutveckling – råvarumarknaden

8 verksamheten

9 metallvärden i lesjöfors

10 sala Bly

11 Z-skrot 

12 Falu Bildemontering 

13 Handelsverksamheten

14 eurovironment

15 kvalitet och miljö

16 ägarförteckning

17 Förvaltningsberättelse

39 revisionsberättelse

42 styrelsen och ledande befattningshavare

44 adresser, kontaktuppgifter

ÅRET I SAMMANDRAG
•	 	Kilsta	Metallvärden	AB	(publ.)	uppstod	i	sin	nuvarande	form	i	oktober	2010	genom	ett	

samgående	mellan	dåvarande	Kilsta	Metall	AB	och	Metallvärdengruppen.	I	samband	
med	samgåendet	ändrades	moderbolagets	namn	till	Kilsta	Metallvärden	AB	(publ.)

•	 	Genom	samgåendet	har	koncernens	verksamhet	fått	en	ändrad	inriktning.	Verksamhe-
terna i metallvärdengruppen utgör numera den operativa verksamheten medan den 
tidigare	verksamheten	i	Kilsta	Metall	har	avvecklats.	Även	merparten	av	de	tillgångar	
som	fanns	i	Kilsta	Metall	har	avyttrats.

•	 	I	början	av	år	2011	minskade	Kilsta	Metallvärdens	ägarandel	i	intressebolaget	Eurovi-
ronment	AB	till	45,5	%	genom	försäljning	av	9	%	av	detta	bolags	aktier	till	bolagets	VD.

•	 	I	början	av	juli	tecknades	en	bindande	avsiktsförklaring	att	förvärva	samtliga	aktier	i	Z-
Skrot	AB	inklusive	dotterbolaget	Falu	Bildemontering	och	Skrothandel	AB.

•	 	I	början	av	augusti	tecknades	avtal	om	avyttring	av	två	större	industrifastigheter	beläg-
na	i	Karlskoga.	Fastigheterna	användes	tidigare	i	den	verksamhet	som	bedrevs	inom	
det	dåvarande	Kilsta	Metall.

•	 	Den	4	augusti	beslutade	en	extra	bolagsstämma	om	företrädesemission	om	22,0	Mkr.	
två befintliga aktier gav rätt att teckna tre nya aktier till en teckningskurs av 2,30 kr per 
aktie.	Företrädesemissionen	var	till	fullo	garanterad	av	dels	ett	garantikonsortium,	dels	
av	 teckningsförbindelser	och	 slutfördes	under	 september	månad.	Emissionslikviden	
användes i första hand för att genomföra förvärven av Z-skrot aB och Falu Bildemon-
tering	och	Skrothandel	AB.	De	förvärvade	bolagen	inlemmades	i	koncernen	per	den	1	
oktober	2011.

OMSÄTTNING Och RESuLTAT
•	 	Koncernens	omsättning	under	året	2011	uppgick	till	56,1	mkr,	varav	0,7	mkr	kan	hän-

föras	till	tidigare	verksamhet	inom	Kilsta	Metall.

•	 Resultatet	för	året	uppgår	till	–	6,9	mkr,	

VÄSENTLIGA hÄNDELSER EfTER ÅRETS uTGÅNG
•	 	Bolagsverket	har	i	mars	månad	avslagit	bolagets	begäran	om	att	kunna	namnändra	

moderbolagets	firma	till	Metallvärden	AB	(publ.)	Nytt	namnförslag	kommer	att	utarbe-
tas	och	framläggas	på	kommande	årsstämma	för	beslut.

INfORMATION OM ÅRSSTÄMMA
Årsstämma	kommer	att	avhållas	fredagen	den	27	april	kl.	14.00	på	Elite	Hotel,	Stockholm	
Plaza,	Birger	Jarlsgatan	29,	Stockholm.

Beslutsunderlag	kommer	att	finnas	tillgängligt	på	bolagets	hemsida	(www.kilstametall.se)	
samt på bolagets kontor malmskillnadsgatan 39, stockholm senast två veckor före stäm-
man.	Kopior	av	årsredovisning	och	övrigt	beslutsunderlag	sändes	till	de	aktieägare	som	så	
begär.

Blyelement för strålningsavskärmning
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VD hAR ORDET
marknadsförutsättningarna för metallå-
tervinning	är	 fortsatt	mycket	goda.	Den	
stora efterfrågan på metallråvara och 
inte minst återvunnen metallråvara som 
drivs av främst behovet i kina, kommer 
att	 bestå	 enligt	 de	 flesta	 analytiker.	 En	
mängd positiva beslut om förändringar 
i regelverken för denna typ verksamhet 
har	 tagits	 inte	minst	 inom	EU.	Stora	 re-
sursen tillförs olika forskningsprojekt 
över	 hela	 EU.	 Även	 inom	 Sverige	 drivs	
utvecklingen	mot	ökad	återvinning.	

verksamhetsåret 2011 har för vår kon-
cern dock inte blivit vad vi förespeglade 
för	ett	år	sedan.	Den	förändringsprocess	
som vi inledde efter samgåendet mellan 
dåvarande kilsta metall och metallvärd-
engruppen har vi inte lyckats driva i den 
takt	 som	planerats.	 Avvecklingen	 av	 de	
tillgångar som fanns i dåvarande kilsta 
metall har tagit betydligt längre tid än 
planerat	och	ännu	inte	helt	genomförd.

de likviditetstillskott som vi hade beräknat skulle bli ett resultat av nämnda avveckling 
har inte skett i den takt som planerats vilket i sin tur lett till att vi under året har plågats 
av en besvärande likviditetsbrist och inte haft möjlighet att utveckla de kärnverksamhe-
ter	som	nu	finns	i	koncernen.

Under andra halvan av året förvärvades Z-skrot och Falu Bildemontering & skrothandel 
– bägge bolagen har blivit ett värdefullt tillskott i koncernen och har möjligheter att 
utveckla	betydande	synergieffekter	med	övriga	enheter.

Förvärven finansierades med en företrädesemission som efter kostnader tillförde kon-
cernen	ca	22	mkr	före	emissionskostnader.	Utöver	likvid	till	förvärvet	stärktes	vårt	rö-
relsekapital något, vilket under sista kvartalet bidragit till en bra utveckling av samtliga 
operativa	enheter.

återvinningsverksamheten av aluminium i lesjöfors har med undantag av ett förlängt 
reparationsstopp i samband med semestern 2011 fungerat bra och har en spännande 
utvecklingspotential.	En	ökning	av	produktionstakten	till	ca	2.000	årston	påverkar	resul-
tatgenereringen	dramatiskt	och	är	planerad	att	genomföras	under	2012.

Blyförädlingsverksamheten	i	Sala	Bly	har	en	stabil	och	sakta	växande	marknad.	Under	
året	har	ett	par	lovande	nya	produkter	utvecklats	i	nära	samarbete	med	kunder.	Använ-
dandet av bly som strålskydd ökar och ger oss stora utvecklingsmöjligheter även inom 
detta	företag.

Hur ser då framtidsutsikterna ut för koncernen? generellt sett är, vilket vi beskrev mera 
ingående	 i	 förra	 årets	 årsredovisning,	 återvinningsindustrin	på	 stark	 frammarsch.	De	
skärpta regelverk som har beslutats inom eU håller steg för steg på att införas i såväl 
Sverige	som	andra	medlemsländer.	Likaså	ökar	allmänhetens	miljömedvetenhet	sakta	
men	säkert	vilket	också	resulterar	i	en	ökad	återvinningsgrad	av	olika	produkter.

en annan faktor som kommer att påverka vår verksamhet är utvecklingen av råvarupri-
serna.	Under	senare	år	har	vi	kunnat	notera	en	stark	ökning	av	bland	annat	metallpri-
serna,	vilket	i	sin	tur	kan	hänföras	till	den	enorma	expansion	som	försiggår	i	främst	Kina	
och	Indien	men	även	i	andra	utvecklingsregioner.	Vår	tro	är	att	priserna	på	nästan	alla	
ändliga råvaror över tiden kommer att stiga, vilket kommer att gynna återvinningsindu-
strin	och	därmed	även	vår	koncern.	Läs	mer	om	detta	under	rubriken		”Råvarupriserna	
–	en	bubbla	eller	en	solid	verklighet”	på	sidorna	6	–	7.

avslutningsvis – jag uttryckte mig på följande sätt i fjolårets årsredovisning:

Jag är övertygad om att Kilsta Metallvärden har goda förutsättningar att spela en aktiv 
roll i den pågående och accelererande omstruktureringen av återvinningsindustrin. Vår 
avsikt är att steg för steg och med god lönsamhet, fortsätta att bygga en återvinnings-
koncern som kan erbjuda ett brett spektrum av återvunna råvaror och andra insatsråva-
ror till den metallurgiska industrin i vår del av världen. 

Vår strategi innebär en integrering såväl bakåt som framåt i värdekedjan. Integrering 
bakåt kommer att medföra expansion och förvärv i insamlingsledet bland annat för att 
säkerställa råvarutillgången för den egna förädlingsverksamheten. Integration framåt 
kommer att innebära ytterligare verksamheter som komplement till vår smältverksam-
het i Lesjöfors samt en utveckling av vår handelsverksamhet i syfte att komplettera vårt 
utbud av insatsråvaror till våra kunder. 

vi har tappat värdefull tid och inte lyckats att genomföra alla våra planer under det 
gångna året men jag är i dag lika övertygad om att vår affärsidé och strategi som den 
formulerades i fjol fortfarande är rätt och att vi har en unik möjlighet att utveckla vår 
koncern	till	ett	lönsamt	bolag.

dessutom känns det mycket tillfredsställande att medverka till att vi steg för steg ska-
par	ett	ekologiskt	hållbart	samhälle.	Jag	hoppas	att	du	som	aktieägare		delar	min	upp-
fattning	och	att	Du	fortsatt	vill	följa	bolagets	utveckling..

Stockholm i april 2012 

Björn Grufman
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Det finns naturligtvis en mängd andra faktorer än det generella priset på metaller som 
är avgörande för intjäningsförmågan hos ett litet företag i metallåtervinningsbranschen. 
Den främsta faktorn är naturligtvis efterfrågan just på återvunnen metallråvara på ”hem-
mamarknaden”. 

Hemmamarknaden för Metallvärdengruppen är norra Europa och här vi mycket bero-
ende av vad som påverkar EU i stort och dess inre marknad, i detta fall, för metallråvara. 
Denna marknad påverkas  inte enbart av den allmänna konjunkturen utan även av rent 
politiska beslut. 

Inom ramen för EUs strategiska program, EU 2020, har kommissionen bl.a. definierat kri-
tiska metallråvaror. Som exempel kan nämnas flera metaller som endast i begränsad om-
fattning kan utvinnas inom EU. Ett sätt att förbättra unionens strategiska situation är att 
stimulera en ökad återvinning. I flera fall kommer det att krävas forskning och utveckling 
av ny teknik för att kunna skapa den återvinning som är önskvärd. I flera länder däribland 
Sverige skapas nu ekonomiska resurser som är en förutsättning för denna forskning.

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att under förutsättning att inga drama-
tiska förändringar inträffar i världskonjunkturen så är marknadsförutsättningarna för Me-
tallvärden-gruppen goda för att inte säga mycket goda.

”RÅVARupRISERNA – EN BuBBLA ELLER EN SOLID VERKLIGhET”
Metallvärdenföretagen är inte direkt beroende av metallernas prisnivå. Ju högre priser 
desto mer rörelsekapital binds men å andra sidan resulterar högre priser  oftast något 
större marginaler. Marknaden tenderar till att acceptera mer eller mindre procentuella 
marginaler.

Följaktligen så föredrar vi inom Metallvärden en hög prisnivå. Man kan konstatera att 
med undantag för vintehalvåret 2008-2009, så har vi haft höga prisnivåer på nästa alla 
metallråvaror de senaste 6-7 åren. Detta i en jämförelse med en genomsnittlig prisnivå 
under de senaste 20 åren. Orsaken är den stora efterfrågan som skapats i Sydostasien 
och då framför allt Kina.

Tyvärr har vi inom koncernen  haft brist på rörelsekapital vilket medfört att vi ej kunnat 
utnyttja de högre  marginalerna. In för framtiden ser vårt rörelsekapital betydligt bättre 
ut. Då infinner sig naturligtvis frågan - hur ser prisbilden ut i framtiden?

Oftast är den generella prisbilden på metaller väl korrelerad till konjunkturen. Detta är 
också helt naturligt då prisbilden oftast är ett resultat av utbud och efterfrågan. Det 
finns dock flera situationer i historien då vissa metaller erfarit stora prisuppgångar trots 
lågkonjunktur. Detta har då för det mesta berott på att utbudet blivit reducerat påtagligt 
av någon naturkatastrof eller av långa strejker i väsentliga och stora producentföretag.

Efterfrågeöverskottet som i dagsläget skapats av den stora efterfrågan i bl.a. Kina och 
som orsakat det relativt sett höga priserna bedöms  av de flesta analytiker komma att 
bestå. Detta bygger man på en övertygelse om att tillväxten kommer att stimuleras och 
detta i sin tur medför fortsatt stor efterfrågan på råvaror även om ökningstakten nog 
kommer att bromsas in. Kina blir ju mer och mer beroende av sin inhemska marknad och 
på sikt mindre beroende av stor efterfrågan på färdiga produkter från USA och EU. Lägg 
till detta den fortsatt påtagligt stora tillväxten i andra länder och regioner. Inte minst 
Indien fortsätter att se sin ekonomi växa med stora tal. Med andra ord ”Råvarupriserna 
och metallpriserna är ingen bubbla utan en solid verklighet” Följaktligen är det troligt att 
möjligheterna till fortsatt goda marginaler består.

FÖRHINDRA ATT AVFALL UPPSTÅR

MINIMERING AV AVFALL

ÅTERANVÄNDNING

MATERIALÅTERVINNING

ENERGIÅTERVINNING

DEPONI

BÄTTRE

SÄMRE

Avfallsherarki enligt EUs avfallsdirektiv Pressat aluminiumskrot för inlastning i smältugnen
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METALLVÄRDEN I LESjöfORS
MEtALLVÄRDEN	 I	 LESJöFoRS	 ERBJUDER	DEN	NoRDISKA	 StÅLINDUStRIN	 S.K.	DESoxIDA-
tIoNSALUMINIUM	AV	HöG	KVALIté	FRAMStÄLLD	FRÅN	ÅtERVUNNEN	RÅVARA.	

VERKSAMhETEN

VERKSAMhET
Desoxidationsaluminium	är	en	viktig	ingrediens	
vid all stålframställning och består i princip av 
ren	metallisk	aluminium.	Aluminium	som	grund-
ämne har en egenskap som gör att den lätt rea-
gerar	 med	 syre	 och	 bildar	 aluminiumoxid.	 Ef-
tersom närvaro av syre i en stålsmälta påverkar 
stålets egenskaper är det väsentligt att syret i 
stålsmältan	avlägsnas.	Genom	tillsats	av	desoxi-
dationsaluminium reagerar denna med syret 
i	 stålsmältan	 och	 bildar	 aluminiumoxid,	 vilken	
dessutom har lägre specifik vikt än stålet och fly-
ter upp och lägger sig som ett skyddande lock 
tillsammans med täckmedlet ovanpå stålsmäl-
tan.	Mängden	tillsatt	aluminium	uppgår	vanligt-
vis till några tiondels viktprocent av mängden 
stålsmälta.

en hög kvalité på det producerade stålet krä-
ver en högre renhet av den tillsatta aluminium-
metallen.	Detta	medför	att	kraven	på	renhet	av	
den råvara som avvändes för framställning av 
desoxidationsaluminium	också	blir	hög.

Lesjöforsanläggningen	producerar	desoxidatio-
naluminium av mycket hög kvalité – vanligtvis 
har	 slutprodukten	 s.k.	 DABS,	 ett	 aluminiumin-
nehåll	överstigande	95,0	%.	Produkten	 lämpar	
sig sålunda för stålverk som tillverkar special-
stål, vilket är fallet med de flera stålproducenter 
i	Norden.

MARKNAD
Behovet	 i	 Norden	 av	 desoxidationsaluminium	
av den kvalité som tillverkas i lesjöfors uppskat-
tas	till	ca	15.000	årston.	Aluminiumsmältverket	i	
lesjöfors startades under hösten 2009 och pro-
duktion har sedan dess gradvis ökats och ligger 
i	dagsläget	på	ca	1.200	årston.	

den potentiella marknaden för fortsatt utveck-
ling av anläggningen är sålunda stor och pro-
duktionsvolymen kommer att steg för steg ökas 
under	innevarande	år.

målsättningen är att under året öka kapaciteten 
så	 att	 en	 produktionstakt	 motsvarande	 2.000	
årston	har	uppnåtts	vid	årets	slut.

uTVEcKLINGSMöjLIGhETER
kritiska faktorer för den fortsatta utvecklingen 
är dels tillgång på aluminiumskrot av god kva-
lité, dels att aluminiumsmältverket kan köras 
med god tillgänglighet utan oplanerade pro-
duktionsstopp.

det förtjänar att påpekas att återvunnen alumi-
nium har energi- och miljömässigt stora fördelar 
framför aluminium producerat från mineralisk 
bauxit.	Återvinningsprocessen	erfordrar	endast	
ca 5 % av den energimängd som åtgår vid fram-
ställning	av	samma	mängd	aluminium	från	baux-
it.	Den	miljömässiga	påverkan	är	givetvis	också	
oerhört	mycket	mindre	i	återvinningsprocessen.

Kilsta	Metallvärden	AB	(publ.)	uppstod	i	sin	nuvarande	form	i	oktober	2010	genom	ett	samgående	
mellan	dåvarande	Kilsta	Metall	AB	och	Metallvärdengruppen.	I	samband	med	samgåendet	ändra-
des	moderbolagets	namn	till	Kilsta	Metallvärden	AB	(publ.)

Genom	samgåendet	har	koncernens	verksamhet	fått	en	ändrad	inriktning.	Verksamheterna	i	Me-
tallvärdengruppen utgör numera den operativa verksamheten medan den tidigare verksamheten i 
Kilsta	Metall	har	avvecklats.	Även	merparten	av	de	tillgångar	som	fanns	i	Kilsta	Metall	har	avyttrats	
eller	håller	på	att	avyttras.

i slutet av 2010 förvärvades elektronikåtervinningsföretaget eurovironment aB av kilsta metall-
värden	AB	och	tEC	Finance	Sweden	AB.	Säljare	var	norska	Veolia	Miljö	AS	och	W3E	AS.		Kilsta	
Metallvärdens	ägarandel	vid	förvärvstidpunkten	var	54,5	%	och	tEC	Finance	andel	45,5	%.	Under	
första	kvartalet2011	avyttrade	Kilsta	Metallvärden	9	%	av	sitt	innehav	till	Eurovironments	VD.	Kilsta	
Metallvärdens	ägarandel	är	efter	denna	avyttring	lika	stor	som	tEC	Finance	andel,	45,	5	%.

På	extra	bolagsstämma	den	4	augusti	2011	beslutade	om	förvärv	av	bolaget	Z-Skrot	AB	inkl.	dess	
dotterbolag	Falu	Bildemontering	&	Skrothandel	AB.	Förvärvet	finansierades	med	kontant	betal-
ning	samt	apportemission	omfattande	526	316	aktier.

Falu Bildemontering & skrothandel aB överfördes i slutet av 2011 till att bli ett dotterbolag direkt 
under	moderbolaget.

Bolagsverket har i mars månad 2012 avslagit bolagets begäran om att kunna namnändra moder-
bolagets	firma	till	Metallvärden	AB	(publ.)	Nytt	namnförslag	kommer	att	utarbetas	och	framläggas	
på	kommande	årsstämma	för	beslut.

organisationsstrUktUr per 31 decemBer 2011

Kilsta Metallvärden AB (publ.)

M.V. Metallvärden AB

Handel

100%

100% 45,5%

ORGANISATIONSSTRUKTUR

100% 100% 100%

Eurovironment AB

Återvinning av Pb

Sala Bly AB

Återvinning

Z-Skrot AB

Bildemontering

Återvinning av  
elektronikskrot

Falu Bildemontering  
och Skrothandel AB 

Metallvärden i
Lesjöfors AB

Återvinning av Al

Gjutning av dabs
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SALA BLY
sala Bly är en ledande leverantör i eUropa av olika typer av HalvFaBrikat som 
prodUceras av återvUnnen Blyråvara

Z-SKROT
Z-skrot arBetar med insamling ocH Förädling av i Första Hand återvUnnen  
metallråvara

VERKSAMhET
sala Bly har sitt ursprung i blyutvinning i sala 
silvergruva och startade sin verksamhet redan i 
slutet	av	1870-talet.	Bolaget	är	en	av	de	ledan-
de aktörerna inom blyförädling i europa med 
ett brett sortiment av såväl standardiserade som 
kundanpassade	blyprodukter.	I	många	fall	bistår	
sala Bly kunderna med all service från konstruk-
tion	till	färdig	produkt.

råvaran för produktionen utgörs idag av åter-
vunnet	bly	främst	från	uttjänta	blybatterier.	Den	
årliga produktionsvolymen uppgår till ca 1 000 
ton	varav	merparten	(ca	600	ton)	utgörs	av	ex-
truderade	(pressade)	produkter	och	resterande	
volym	av	valsade	produkter.

Sala	Blys	extruderpressverk	producerar	produk-
ter där omsmält bly pressas ut genom olika ty-
per av pressdysor som formar blyet till önskad 
profil	–	tråd,	 rör	eller	andra	profiler.	 I	bolagets	
valsverk gjuts i ett första steg blyplåt, vilken 
därefter	valsas	till	plåt	i	önskad	dimension.	Vals-
ningen kompletteras med gjutning av olika pro-
dukter, oftast skräddarsydda efter varje kunds 
specifikation.		

sala Bly har två verksamhetsställen – båda be-
lägna	i	Sala.	

MARKNAD
sala Blys kunder återfinns över hela värden med 
betoning på europa och i en mängd olika app-
likationsområden	 ex.	 vis	 varvsindustrin,	 ytbe-
handlingsindustrin, ammunitionsindustrin och 
tillverkare	 av	 röntgenutrustning.	 Det	 finns	 en	
tydlig trend i samhället att användningen av bly 
ökar då blyets egenskaper som strål- och ljud-
skydd	är	unika.	Det	är	dock	alltid	viktigt	att	det	
bly som används kan återvinnas på ett miljörik-
tigt	sätt.

sala Bly har under det gångna året i nära sam-
arbete med sina kunder utvecklat nya applika-
tioner, bland annat  en blybehållare för medi-
cinskt	ändamål.	De	första	provleveranserna	har	
genomförts	med	gott	resultat.

MILjöASpEKTER
Hantering och användande av metalliskt bly är 
idag omgärdat med stränga regler för att mini-
mera all upptänklig skada som kan uppkomma 
vid	 kontakt	 med	 metallen.	 Sala	 Bly	 har	 höga	
krav på hur hanteringen skall ske inom bolagets 
anläggningar och all personal genomgår regel-
bundet hälsoundersökning för att säkerställa 
att	exponeringen	mot	metallen	inte	överskrider	
fastlagda	nivåer.

mer inFormation
mer information finns på sala Blys egen hem-
sida:		www.salably.se

VERKSAMhET
Z-skrot grundades för snart 30 år sedan som ett 
familjeföretag i Bispgården ca 9 mil nordväst om 
Sundsvall.	Bolaget	har	utvecklats	väl	och	har	ett	
mycket	gott	anseende.	De	flesta	lokala	industri-
företagen	har	Z-Skrot	som	sin	samarbetspartner.

MARKNAD
Företaget har en lång tradition som serviceföre-
tag och har utvecklat en specialitet i att hjälpa 
till med utrivningen av utrangerad utrustning vid 
renovering	 av	 vattenkraftverks.	 Under	 de	 när-
maste åren planeras ett antal renoveringar varje 
år, vilket sålunda är en intressant potential och 
möjlighet	för	Z-Skrot.	

i övrigt fungerar Z-skrot som de flesta tradi-
tionella	 skrothandlande	 företag.	Man	 köper	 in	
skrot	 i	 alla	 tänkbara	 olika	 former.	Detta	 sorte-
ras och bearbetas till chargerbara kvalitéer och 
mängder.	 När	man	 har	 levererbara	 kvantiteter	
säljs dessa till stål- och smältverk samt till gju-
terier.	

Bolaget har modern maskinpark och en mycket 
kunnig och kompetent personalstyrka om ca 5 
personer.	Bolaget	är	stabilt	och	har	många	lång-
variga	affärsrelationer	i	bygden.

uTVEcKLINGSMöjLIGhETER
Z-skrot förvärvades under andra halvåret 2011 
och inlemmades i koncernen per den 1 okto-
ber	 2011.	 Bolaget	 är	 ett	 första	 förvärv	 inom	
insamlingsledet i återvinningskedjan, vilket ur 
strategiskt perspektiv säkerställer en del av det 
råvaruflöde som erfordras för att utöka produk-
tionen	vid	aluminiumsmältverket	i	Lesjöfors.

även med övriga systerföretag i koncernen finns 
möjlighet	att	utveckla	synergieffekter.
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fALu BILDEMONTERING & SKROThANDEL
FalU Bildemontering ocH skrotHandel Bedriver Bildemontering av krock-
SKADADE	BILAR	SAMt	FöRSÄLJNING	AV	ÅtERVUNNA	RESERVDELAR.

M.V. METALLVÄRDEN
M.V.	MEtALLVÄRDEN	AB	BEDRIVER	HANDELSVERKSAMHEt	AV	I	FöRStA	HAND	ÅtERVUNNA	
RÅVARoR.	MEtALLVÄRDENS	KUNDER	ÅtERFINNS	INoM	StÅLVERK,	SMÄLtVERK	oCH	GJUtE-
RIER	FRÄMSt	I	NoRRA	EURoPA.	

VERKSAMhET
Falu Bildemontering startades redan år 1972 
och har utvecklats till ett välkänt bildemonte-
ringsföretagi	 regionen.	 Bolaget	 förvärvades	 år	
2009 av Z-skrot och inlemmades sålunda i kilsta 
Metallvärdenkoncernen	i	oktober	2011.

Falu Bildemontering och skrothandel aB har 
under 2009 och 2010 utvecklat en traditionell 
skrotgårdsverksamhet som komplement till bil-
demonteringsverksamheten.	Denna	verksamhet	
ger ett gott bidrag till verksamheten och flera 
synergier har utvecklats mellan dessa två verk-
samhetsgrenar.

MARKNAD
Bildemonteringsverksamheten baseras i första 
hand på kontakter och avtal med större försäk-
ringsbolag som innebär inköp av utrangerade 
krockskadade	bilar.	Demonteringen	resulterar	 i	
ett stort lager av reservdelar – försäljningen av 
dessa	 utgör	 den	 egentliga	 intäktskällan.	 Bola-
get är delägare i laga, vilket är en gemensam 
rikstäckande samarbetsorganisation som ge-
mensamt håller en databas över samtliga med-
lemmars reservdelar och där bilverkstäder eller 
privata personer kan på ett enkel sätt finna re-
servdelar.

Bolaget har dalarnas län som naturlig hemma-
marknad men har kapacitet att utöka den geo-
grafiska	marknaden	om	och	när	möjligheter	ges.

VERKSAMhET 
metallvärdens konkurrensfördel ligger i att be-
sitta en mycket god kompetens och kännedom 
om olika kunders specifika behov av råvaror och 
förmågan att tillgodose dessa behov och leve-
rera	 rätt	 typ	av	återvunnen	metallråvara.	olika	
typer av stål- och smältverk har olika behov 
av material – en del verk vill ha speciella lege-
ringar medan för andra verk är dessa legeringar 
att	 betrakta	 som	 ”gift”.	 Genom	 att	 känna	 till	
kundernas specifika behov kan den levererade 
skrotråvaran betalas med en premie i stället för 
avdrag om man skulle leverera samma vara till 
ett	annat	verk.	Denna	kunskap	kallar	vi	”förbru-
karplacering”	–	en	kunskap	som	sålunda	är	en	
viktig	konkurrensfördel	för	Metallvärden.

verksamheten har certifierade kvalitetsled-
ningssystem enligt iso 9001 och miljölednings-
system	enligt	ISo	14001.

MARKNAD 
metallvärdens handelsverksamhet är i dagslä-
get företrädesvis inriktad mot handel med åter-
vunnen	skrotråvara.	Den	metallurgiska	industrin	
har dessutom behov av ett stort antal andra in-
satsråvaror,	 legeringsämnen,	 etc.	 och	 avsikten	
är att utvidga nuvarande verksamhet till att på 
sikt kunna erbjuda industrin ett brett sortiment 
av	återvunna	och	andra	insatsråvaror.

vi har ett stort internationellt nätverk som kom-
mer att kunna utnyttjas i denna framtida utveck-
ling	 av	 vår	 handelsverksamhet.	 I	 och	 med	 att	
vi nu inom eU kommer att ha möjlighet att ta 
återvunnen metallråvara ur avfallsdefinitionen 
så kommer också den internationella handeln 
med dessa varor att förenklas och stimuleras yt-
terligare.

den förbättring av koncernens likvida situation 
som förväntas, kommer att kunna skapa goda 
förutsättningar för en positiv utveckling av han-
delsverksamheten.
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EuROVIRONMENT
eUrovironment erBjUder eFFektiv, säker ocH miljömässig återvinning ocH åter-
ANVÄNDNING	AV	UtRANGERAD	ELEKtRoNIK,	FRÄMSt	It-UtRUStNING.	

VERKSAMhET
eurovironment är en av de ledande aktörerna 
på den nordiska marknaden vad avser återvin-
ning och återanvändning av elektronikutrust-
ning.	Utrangerad	elektronik	tas	om	hand	vid	bo-
lagets produktionsanläggning i Bromma – alla 
mjukvara raderas, produkter som fortfarande är 
funktionsdugliga fräschas upp och förses med 
ny mjukvara för att sedan säljas på den interna-
tionella	marknaden,	 främst	 i	 utvecklingsländer.	
produkter som klassas som inte funktionsdugli-
ga plockas sönder och olika fraktioner levereras 
till	återvinning.

Bolaget iordningsställer även nya produkter 
som därefter installeras hos kund samtidigt som 
uttjänta	produkter	tas	tillbaka	för	återvinning.

effektiva logistiklösningar tillsammans med en 
effektiv och miljömässig hantering och återvin-
ning av utrangerade produkter skapas förutsätt-
ningar för att kunna utveckla bolaget till att bli 
en intressant partner för både producenter och 
slutanvändare inom marknadssegmentet Busi-
ness	to	Business	(B2B).	

verksamheten har certifierade kvalitetslednings-
system enligt iso-9001 och miljöledningssys-
tem	enligt	ISo-14001.

MARKNAD
en stark ökning i efterfrågan på bolagets tjäns-
ter har kunnat noteras under det gångna året 

– omsättningen ökade jämfört med verksam-
hetsåret	2010	med	närmare	50	%.	Denna	ökning	
förklaras av det faktum att många företag och 
organisationer har börjat investera i ny it- och 
kontorsutrustning, vilket i sin tur ställer krav en 
effektiv hantering utav den utrustning som skall 
avvecklats.	

en översyn av den producentansvarslagstift-
ning som idag gäller i sverige har initierats och 
kommer sannolikt att leda till att dagens system 
med branschvisa nationella insamlingssystem 
kommer	att	förändras.	Detta	skapar	möjligheter	
för företag som eurovironment som kommer att 
kunna erbjuda effektiva system för återvinning 
av olika typer av elektronikprodukter – system 
som	är	anpassade	till	specifika	kunders	behov.	

INTRESSEBOLAG
eurovironment förvärvades i slutet av 2010 av 
Kilsta	Metallvärden	AB	och	 tEC	 Finance	 Swe-
den	AB	från	norska	Veolia	Miljö	AS	och	W3E	AS.	
tec Finance erbjuder sina kunder leasingfinan-
siering av bland annat it-utrustning och kom-
pletterar därmed det erbjudande som eurovi-
ronment	har.

kilsta metallvärden förvärvade 54,5 % av ak-
tierna	i	Eurovironment	och	tEC	Finance	45,5	%.	
Under första kvartalet har kilsta metallvärden 
avyttrat	9	%	av	sitt	innehav	till	management.	Kil-
sta metallvärdens ägarandel är sålunda lika stor 
som	tEC	Finance	andel.	

KVALITÉ Och MILjö
kilsta metallvärden är ett återvinningsFöretag som Har en stark miljömedve-
tENHEt.	

miljöarbete med ständiga förbättringar för att 
minimera utsläpp och miljöpåverkan finns i kon-
cernens	alla	företag.	Kvalité	skall	vara	en	av	hu-
vudorsakerna att kunderna väljer kilsta metall-
värden	som	leverantör.	
återvinningsprocessen i lesjöfors har en energi 
och miljöpåverkan som vida understiger en till-
verkningsprocess för framställning av aluminium 
från	mineralet	 bauxit.	 Detta	 innebär	 också	 att	
de stålföretag som använder primäraluminium 
för	desoxidering	skapar	större	Co2	utsläpp	än	
de	som	använder	Metallvärdens	dabs.

Flera företag i koncernen är kvalitetscertifierade 
enligt iso 9001 och miljöcertifierade enligt iso 
14001.	Även	 intressebolaget	Eurovironment	är	
såväl	kvalitets-	som	miljöcertifierat.
miljöarbetet har hög prioritet inom koncernen – 
genom löpande information och utbildning vill 
vi att alla i organisationen skall verka för förbätt-
ringar	när	det	gäller	miljö	och	kvalitet.	Metallå-

tervinning är generellt miljövänligt då det krävs 
mindre energi att skapa ny metall av återvunnen 
råvara än om man skapar liknande metall från 
”jungfrulig”	 råvara.	Dessutom	är	 utsläppen	 till	
luft	och	vatten	betydligt	mindre.

kilsta metallvärdens strävan att arbeta för en 
ökad återvinning av ändliga råvaror är ett li-
tet men betydelsefullt bidrag till att skapa och 
uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle där åter-
vinning av råvaror prioriteras och energihushåll-
ning	är	en	självklarhet.

Som	 medlem	 i	 branschorganisationen	 ”Åter-
vinningsindustrierna”	 har	 Kilsta	 Metallvärden	
åtagit sig  att följa en värdegrund och en Upp-
förandekod som branschorganisationen har ut-
arbetat.	Dessa	dokumet	återfinns	på	branschor-
ganisationens	hemsidan	www.recycling.se
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föRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMhETEN
verksamheten bedrivs i flera dotterbolag / in-
tressebolag och omfattar:
•	 	Skrotinsamling,	handel	och	förädling;
•	 	omsmältning	 av	 aluminumskrot	 till	 s.k.	
desoxidationsaluminium,	 vilket	 är	 en	 viktig	
insatsråvara	för	stålindustrin;

•	 	omsmältning	av	bly	och	tillverkning	av	bly-
halvfabrikat	i	olika	former;

•	 	Bildemontering	 och	 försäljning	 av	 begag-
nade	reservdelar;

•	 	Elektonikåtervinning	 och	 försäljning	 av	 re-
konditionerad begagnad elektronikutrust-
ning.

VIKTIGARE hÄNDELSER 
Under verksamhetsåret 2011

•			Z-Skrot	 AB	 med	 dotterbolaget	 Falu	 Bilde-
montering & skrothandel aB införlivades i 
koncernen	per	den	1	oktober.	Båda	bolagen	
har	en	stabil	och	vinstgivande	verksamhet.

•			En	extra	bolagsstämma	den	4	augusti	beslu-
tade att genomföra en företrädesemission 
på	ca	22,0	mkr.	Emissionen,	vilken	var	till	100	
% säkerställd genom teckningsförbindelser 
och garantiåtaganden, slutfördes under sep-
tember	 månad.	 Emissionskostnader	 (inkl.	
garantikostnader)	uppgick	till	5,4	mkr.	Emis-
sionslikviden användes dels till förvärv av Z-
Skrot	AB	(inkl.	dess	dotterbolag),	dels	till	en	
förstärkning	av	koncernens	rörelsekapital.

ÄGARföRTEcKNING
de största aktieägarna  2012-03-30 inneHav röster i %

mittretur aB 3 212 335 20,12% 

Banque	öhman	S.A.	 2 523 026 15,80% 

arinvest aB  1 882 855 11,79% 

Biocell aB 1 080 308 6,77% 

nordnet pensionsförsäkring aB  781 240 4,89% 

lars ransgart management aktiebolag 641 751 4,02% 

Zäta f ab 530 000 3,32% 

Svea	lands.	S.a	 510 000 3,19% 

Försäkringsaktiebolaget, avanza pension 293 514 1,84% 

archelon mineral aB 267 790 1,68% 

antal ägare 2012-03-30  antal 
ägare

inneHav

antal aktieägare 2 149 15 965 793

 

kilsta metallvärdens aFFärsidé är att vara ett serviceFöretag till den metal-
lUrgiska indUstrin i norra eUropa Främst genom återvinning ocH Förädling 
AV	VISSA	RÅVARoR.

Kvalitetskontroll av blytråd
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•			Den	 genomförda	 företrädesemissionen	 re-
gistrerades hos bolagsverket 25 oktober 
2011.	Genom	emissionen	ökade	bolagets	ak-
tiekapital med 19 158 954 kr till totalt 31 931 
590	kr	och	antalet	aktier	med	9	579	476	st.	till	
totalt	15	965	793	st.	

•			Avvecklingen	av	den	tidigare	verksamheten	i	
kilsta metall har fortsatt under hela året och 
är	ännu	 inte	helt	avslutad.	Kostnader	 i	 sam-
band med denna avveckling belastar årets 
resultat	med	sammanlagt	ca	4,	2	Mkr.

•			Intressebolaget	 Eurovironment	 uppvisar	 ett	
operativt resultat på ca 2,3 mkr, varav drygt 
0,8	Mkr	(efter	vinstdelning)	är	den	vinstandel	
som	tillfaller	Kilsta	Metallvärden.

Efter verksamhetsårets utgång

•			Bolagets	ansökan	hos	Bolagsverket	att	kunna	
ändra moderbolagets firma till metallvärden 
AB	(publ.)	vilket	beslutades	på	årsstämman	i	
maj	 2011	har	 avslagits	 av	Bolagsverket.	Be-
gäran om överprövning av beslutet har inläm-
nats men även denna har avvisats av myndig-
heten.	 Förslag	 om	 nytt	 firmanamn	 kommer	
att framläggas för beslut på kommande års-
stämma.

MILjöpÅVERKAN
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet 
enligt	 Miljöbalken.	 Miljötillstånden	 avser	 dels	
skrot- och smältverksamheten i inom metallvär-
den i lesjöfors, dels tillverkning av blyhalvfa-
brikat	i	Sala	Bly.	Verksamheterna	har	ringa	eller	
ingen	miljöpåverkan.

BOLAGSSTYRNING
Bolaget tillämpar inte svensk kod för bolags-
styrning då bolaget ej är upptaget till handel på 
en	reglerad	marknad.

RISKER
riskerna i kilsta metallvärdenkoncernen kan 
främst	 hänföras	 till	 fyra	 typer	 av	 riskområden;	
marknadsrelaterade, operationella, finansiella 
samt	legala	och	skattemässiga.	Vid	bedömning-

en av bolaget är det viktigt att beakta alla dessa 
aspekter och göra en noggrann bedömning av 
riskerna	utifrån	ett	sammanvägt	perspektiv.	

Marknadsrelaterade risker

Konjunktur

kilsta metallvärdens produkter säljs huvudsak-
ligen	 till	 den	metallurgiska	 industrin	 i	Norden.	
dessa aktörer påverkas av det allmänna ekono-
miska läget och behovet av insatsråvaror står i 
direkt	 proportion	 till	 konjunkturutvecklingen.	
kilsta metallvärdens möjligheter att sälja sina 
produkter kan sålunda indirekt komma att på-
verkas av alla de faktorer som påverkar konjunk-
turutvecklingen och produktionsvolymen hos 
kunderna.

Materialkvalité och priser

kilsta metallvärdens tillverkning i lesjöfors och 
sala är beroende av fortlöpande leveranser av 
råvaror, främst aluminiumskrot och bly, vilkas 
priser	kan	fluktuera	mer	eller	mindre	över	tiden.	
prisriskerna kan i många fall elimineras genom 
sk.	”hedging”	på	LME	 (London	Metal	Exchan-
ge).	Även	kvalitén	på	inköpt	råvara	är	en	viktig	
parameter som i sin tur påverkar kvalitén i den 
levererade	produkten.

Operationella risker

Förvärv och integration av företag

kilsta metallvärden har som strategi att förvärva 
ytterligare	företag.	Som	en	följd	av	detta	följer	
risker för felbedömningar vid förvärvstillfället 
och verksamhetsrisker av olika slag som uppstår 
i samband med de förvärvade företagens inte-
gration	i	Kilsta	Metallvärdens	verksamhet.

Beroende av nyckelpersoner

kilsta metallvärdens framtida utveckling beror 
i hög grad på företagsledningens och andra 
nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och en-
gagemang.	 Kilsta	Metallvärden	 har	 träffat	 an-
ställningsavtal med nyckelpersoner på villkor 
som kilsta metallvärden bedömer vara mark-
nadsmässiga.	 Kilsta	 Metallvärden	 ser	 hela	 sin	
personal som en stor tillgång och arbetar därför 
kontinuerligt med att upprätthålla en god per-
sonalpolitik.	trots	detta	finns	det	inte	någon	ga-

ranti för att Bolaget kommer att kunna behålla 
dessa nyckelpersoner eller kommer att kunna 
rekrytera	ny	kvalificerad	personal.

Miljö

kilsta metallvärden arbetar aktivt med att på-
verka miljön i minsta möjliga mån med hänsyn 
till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
rimligt, och försöker i alla avseenden uppfylla 
samtliga	 lagar	 och	 regler.	 Risken	 finns	 emel-
lertid att överträdelser har skett eller kommer 
att	ske.	Kilsta	Metallvärden	äger	flera	industri-
fastigheter och därmed finns en i dag begrän-
sad risk för att behöva vidta undersökningar 
och saneringsåtgärder för tidigare eller nuva-
rande	miljöpåverkande	utsläpp.	

Finansiella risker

Kreditrisk

inom traditionell metall- och skrothandel är, 
liksom i all handelsverksamhet, kreditriskerna 
väsentliga.	 Inom	Kilsta	Metallvärden	 kreditbe-
döms	varje	affärspartner	på	sedvanligt	sätt.	En	
risk	som	också	är	påtaglig	i	skrothandeln	är	”fel	
i	varan”.	Kilsta	Metallvärden	arbetar	 i	enlighet	
med kvalitetssäkringssystemet iso 9001 och 
genom strikta leverantörsbedömningar mini-
meras	antalet	reklamationer.

Ränterisk

med ränterisk avses risken att förändringar i 
marknadsräntan påverkar kilsta metallvärdens 
räntenetto.	Hur	 snabbt	en	 ränteförändring	 får	
genomslag i räntenettot beror på lånens ränte-
bindningstid.	Kilsta	Metallvärden	har	begränsat	
med räntebärande skulder och har en genom-
snittlig räntebindningstid på nuvarande lån om 
ca	30	dagar.

Likviditetsrisk

kilsta metallvärdens styrelse bedömer koncer-
nens framtida finansiella ställning som god och 
att verksamheten under normala marknadsför-
hållanden	genererar	 ett	 starkt	 kassaflöde.	Av-
vecklingen av tidigare kilsta metalls materiella 
tillgångar har inte kunnat ske i den takt som 
planerats och har resulterat i att koncernen un-
der	verksamhetsåret	lidit	brist	på	rörelsekapital.	
en förstärkning av rörelsekapitalet som följd av 

att nämnda tillgångar avyttras förväntas under 
innevarande	år.	

Legala och skattemässiga risker

Skatterisker

kilsta metallvärden bedriver sin verksamhet, 
inklusive transaktioner mellan koncernbolag, i 
enlighet med kilsta metallvärdens tolkning av 
gällande skattelagar och bestämmelser i be-
rörda länder, skatteavtal samt skattemyndighe-
ters	krav.	Det	kan	dock	inte	generellt	uteslutas	
att kilsta metallvärdens tolkning av tillämpliga 
regler	 och	 administrativ	 praxis	 är	 felaktig,	 el-
ler	att	regler	och	praxis	kan	komma	att	ändras,	
eventuellt	med	retroaktiv	verkan.	Genom	skat-
temyndigheters beslut kan kilsta metallvärdens 
tidigare eller nuvarande skattesituation komma 
att	försämras.

kilsta metallvärden har även en pågående tvist 
med skattemyndigheten som skall avgöras i 
Förvaltningsdomstolen	 i	 Linköping.	 Detta	 har	
ett	 samband	med	 den	 förste	 VD´n	 i	 bolaget.	
Maximalt	kan	detta	åsamka	bolaget	en	skatte-
kostnad om ca 4,1 miljoner kronor men då skat-
teexperter	bedömt	fallet	som	så	säkert	ur	bola-
get synpunkt att man inte behövt göra någon 
reservation	rent	redovisningstekniskt.
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 NYCKELTAL 2011  2010 

Koncern  
nettoomsättning, tkr  56 140  17 451
resultat efter finansnetto, tkr  -9 287  -29 532
avkastning på eget kapital, %  neg  neg
avkastning på totalt kapital, %  neg  neg
rörelsemarginal, %  neg  neg
kassalikviditet, %  63  42
Balansomslutning, tkr  91 973  80 521
soliditet, %  38  30
medeltal anställda  33  14
resultat per aktie efter 26,3 % skatt, kr  -1,00  -8,55
Resultat	per	aktie	exklusive	reavinst,	kr		 -1,00		 -8,55
eget kapital per aktie, kr  2,19  4,05 
 

Moderföretag   
nettoomsättning, tkr  748  6 668
resultat efter finansnetto, tkr  1 315  -29 076
avkastning på eget kapital, %  6,05  neg
avkastning på totalt kapital, %  4,17  neg
rörelsemarginal, %  neg  neg
kassalikviditet, %  129  27
Balansomslutning, tkr  66 050  44 538
soliditet, %  69  54
medeltal anställda  1  4
resultat per aktie efter 26,3 % skatt, kr  0,47  -9,27
Resultat	per	aktie	exklusive	reavinst,	kr		 0,47		 -9,27
eget kapital per aktie, kr  2,87  4,11

föRSLAG TILL DISpOSITION BETRÄffANDE BOLAGETS VINST ELLER föRLuST
styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att årets resultat i moderbolaget 2 755 859 kr 
jämte	ansamlad	förlust	-	8	102	296	kr	och	överkursfond	18	930	173	kr,	totalt	13	583	736	kr,	balanseras	i	ny	räkning.

Koncernens	balanserade	vinst	uppgår	till	2	052	184	kr.

Definitioner av nyckeltal 
Nettoomsättning
rörelsens huvudintäkter, fakturerade 
kostnader, sidointäkter samt intäktskor-
rigeringar.

Avkastning på eget kapital
nettoresultat i procent av justerat eget 
kapital

Avkastning på totalt kapital
rörelseresultat med tillägg för ränteintäk-
ter, i % av genomsnittlig balansomslutning

Rörelsemarginal
rörelseresultat i procent av nettoomsätt-
ningen

Kassalikviditet
omsättningstillgångar	exklusive	lager	och	
pågående arbeten i procent av kortfristiga 
skulder.

Soliditet
justerat eget kapital av balansomslut-
ningen.

Resultat per aktie efter 26,3 % skatt
Resultat	(innan	bokslutsdispositioner)	efter	
full skatt, 26,3 %, dividerat med genom-
snittligt antal aktier

6	900	400	st	(2	762	501	st).

Resultat per aktie exklusive reavinst
Resultat	(innan	bokslutsdispositioner)	mins-
kat med årets reavinster och efter full skatt, 
dividerat med genomsnittligt antal aktier  
6	900	400	st	(2	762	501	st)

Fyllning av flytande bly i blypress
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RESuLTATRÄKNING – KONcERNEN

 Belopp i kr  Not  2011-01-01-  2010-10-01-
  2011-12-31  2010-12-31

Rörelsens intäkter
nettoomsättning   56 140 030  17 450 859
aktiverat arbete för egen räkning   198 278  77 336
övriga rörelseintäkter  1  1 409 356  170 000
  57 747 664  17 698 195
Rörelsens kostnader
råvaror och förnödenheter  2  -39 115 966  -18 180 142
övriga	externa	kostnader		 3,4		 -9	940	867		 -6	516	629
personalkostnader  5  -11 211 980  -4 427 684
av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  6  -4 971 248  -16 877 026
övriga rörelsekostnader  7  -490 573  -606 526
Rörelseresultat   -7 982 970  -28 909 812

Resultat från finansiella poster
resultat från andelar i intresseföretag   837 200  -
ränteintäkter och liknande resultatposter  9  473 108  25 940
räntekostnader och liknande resultatposter  10  -2 614 630  -648 554
Resultat efter finansiella poster   -9 287 292  -29 532 426

Resultat före skatt   -9 287 292  -29 532 426

skatt på årets resultat  12  2 353 763  5 911 895
Årets resultat   -6 933 529  -23 620 531

BALANSRÄKNING – KONcERNEN

  Belopp i kr  Not  2011-12-31  2010-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
immateriella anläggningstillgångar
Goodwill		 13		 8	538	567		 2	057	952
  8 538 567  2 057 952

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark  14  7 224 371  17 986 201
nedlagda kostnader på annans fastighet  15  890 570  -
maskiner och andra tekniska anläggningar  16  28 136 248  30 867 811
inventarier, verktyg och installationer  17  2 074 523  1 349 411
  38 325 712  50 203 423

Finansiella anläggningstillgångar
andelar i intresseföretag  19  1 292 200  545 000
andra långfristiga värdepappersinnehav   70 000  -
Uppskjuten skattefordran  24  7 260 509  5 285 905
andra långfristiga fordringar   8 161  36 094
  8 630 870  5 866 999

Summa anläggningstillgångar   55 495 149  58 128 374

OMSäTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m  20
råvaror och förnödenheter   13 790 383  7 849 691
  13 790 383  7 849 691

Kortfristiga fordringar
kundfordringar   5 059 874  4 787 575
Fordringar hos intresseföretag   4 725 381  -
skattefordringar   123 147  -
övriga fordringar  21  8 842 973  6 135 276
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  22  2 377 289  1 684 743
  21 128 664  12 607 594

spärrade medel   1 100 846  1 089 578
Kassa och bank   458 439  845 426

Summa omsättningstillgångar   36 478 332  22 392 289

SUMMA TILLGÅNGAR   91 973 481  80 520 663
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BALANSRÄKNING – KONcERNEN

 Belopp i kr  Not  2011-12-31  2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kaptal 23
aktiekapital   31 931 591  11 720 004
Bundna reserver   1 041 349  848 645
  32 972 940  12 568 649
Fritt eget kapital
överkursfond   18 930 173  20 490 474
Fria reserver   -9 944 460  14 319 566
årets resultat   -6 933 529  -23 620 531
  2 052 184  11 189 509
Summa eget kapital   35 025 124  23 758 158
Avsättningar
avsättningar för uppskjuten skatt  24  6 229 757  6 178 421
övriga avsättningar  25  1 100 846  1 089 578
  7 330 603  7 267 999
Långfristiga skulder
checkräkningskredit  26  4 036 971  2 992 608
övriga skulder till kreditinstitut  27  8 666 803  12 233 786
övriga långfristiga skulder   750 000  -
  13 453 774  15 226 394
Kortfristiga skulder
skulder till kreditinstitut   5 797 626  3 693 753
Förskott från kunder   440 000  -
leverantörsskulder   6 947 253  11 467 361
skatteskulder   2 060 380  1 405 903
övriga kortfristiga skulder  29  15 327 563  14 079 059
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  28  5 591 158  3 622 036
  36 163 980  34 268 112

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   91 973 481  80 520 663

 STäLLDA SäKERHETER OCH ANSvARSFöRBINDELSER  2011-12-31  2010-12-31

ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar  27  10 700 000  34 700 000
Företagsinteckningar  27  26 800 000  19 500 000
maskiner och inventarier med äganderättsförbehåll  27  6 778 931  6 213 447
Fordringar   8 000 000  -
miljöfond  25  1 100 845  1 089 578
Summa   53 379 776  61 503 025

Ansvarsförbindelser
övriga ansvarsförbindelser   180 000  -
miljöfond   1 100 845  1 089 578

KASSAfLöDESANALYS - KONcERN

 Belopp i kr       2011

Den löpande verksamheten
resultat efter finansiella poster    -9 287 292
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m    5 511 984
   -3 775 308

Betald skatt    -813 177

Kassaflöde från den löpande verksamheten före    -4 588 485
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
ökning(-)/Minskning	(+)	av	varulager		 	 	 -5	940	692
ökning(-)/Minskning	(+)	av	rörelsefordringar		 	 	 -8	521	070
ökning(+)/Minskning	(-)	av	rörelseskulder		 	 	 1	895	868
Kassaflöde från den löpande verksamheten    -17 154 379

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag    7 500 352
avyttring av intressebolag    90 000
Förvärv av materiella anläggningstillångar    -1 093 441
avyttring av materiella anläggningstillångar    12 350 458
Förändring långfristiga fordringar    -1 946 671
Kassaflöde från investeringsverksamheten    1 899 994

Finansieringsverksamheten
nyemission    16 651 286
amortering av låneskulder    -1 772 620
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    14 878 666

Årets kassaflöde    -375 719
Likvida medel vid årets början    1 935 004

Likvida medel vid årets slut    1 559 285

 TILLäGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLöDESANALYS - KONCERN

justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
avgår resultatandel i intresseföretag   -837 200
av- och nedskrivningar av tillgångar   4 971 248
rearesultat avyttring av anläggningstillgångar   -596 668
Förändring uppskjuten skattefordran   1 974 604
   5 511 984
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RESuLTATRÄKNING – MODERföRETAG
 Belopp i kr  Not  2011-01-01-  2010-01-01-
  2011-12-31  2010-12-31

Rörelsens intäkter
nettoomsättning   748 497  6 667 527
övriga rörelseintäkter  1  555 404  140 000
  1 303 901  6 807 527

Rörelsens kostnader
råvaror och förnödenheter  2  -946 624  -10 665 578
övriga	externa	kostnader		 3,4		 -2	657	124		 -6	595	510
personalkostnader  5  -1 093 407  -1 594 601
av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar  6  -1 139 217  -16 018 162
övriga rörelsekostnader  7  -467 137  -606 526
Rörelseresultat   -4 999 608  -28 672 850

Resultat från finansiella poster
resultat från andelar i koncernföretag  8  7 000 000  -
ränteintäkter och liknande resultatposter  9  823  12 407
räntekostnader och liknande resultatposter  10  -685 812  -415 583
Resultat efter finansiella poster   1 315 403  -29 076 026

Bokslutsdispositioner  11  -  8 675 313
Resultat före skatt   1 315 403  -20 400 713

skatt på årets resultat  12  1 440 456  3 445 488
Årets resultat   2 755 859  -16 955 225

BALANSRÄKNING – MODERföRETAG

 Belopp i kr  Not  2011-12-31  2010-12-31

tillgångar

ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark  14  -  10 555 042
maskiner och andra tekniska anläggningar  16  6 001 857  6 896 961
inventarier, verktyg och installationer  17  45 988  331 993
  6 047 845  17 783 996

Finansiella anläggningstillgångar
andelar i koncernföretag  18  34 303 757  17 920 000
andelar i intresseföretag  19  455 000  545 000
Uppskjuten skattefordran  24  5 073 422  3 632 966
andra långfristiga fordringar   8 161  8 161
  39 840 340  22 106 127

Summa anläggningstillgångar   45 888 185  39 890 123

OMSäTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m  20
råvaror och förnödenheter   64 500  780 000
  64 500  780 000

Kortfristiga fordringar
kundfordringar   403 173  1 319 459
Fordringar hos koncernföretag  10  741 066  1 111 917
skattefordringar   47 311  -
övriga fordringar  21  8 026 071  998 499
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  22  877 265  119 486
  20 094 886  3 549 361

Kassa och bank   2 372  318 543

Summa omsättningstillgångar   20 161 758  4 647 904

SUMMA TILLGÅNGAR   66 049 943  44 538 027
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BALANSRÄKNING – MODERföRETAG

 Belopp i kr  Not  2011-12-31  2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  23
Bundet eget kapital
aktiekapital   31 931 591  11 720 004
  31 931 591  11 720 004

Fritt eget kapital
överkursfond   18 930 173  20 490 474
Balanserad vinst eller förlust   -8 102 296  8 852 929
årets resultat   2 755 859  -16 955 225
  13 583 736  12 388 178

Summa eget kapital   45 515 327  24 108 182

Långfristiga skulder
övriga skulder till kreditinstitut  27  4 288 509  6 136 922
övriga långfristiga skulder   750 000  -
  5 038 509  6 136 922

Kortfristiga skulder
skulder till kreditinstitut   2 299 752  3 065 978
Förskott från kunder   440 000  -
leverantörsskulder   1 241 687  3 481 152
skulder till koncernföretag   32 938  -
skatteskulder   952 906  900 119
övriga kortfristiga skulder   8 581 707  4 220 632
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  28  1 947 117  2 625 042
  15 496 107  14 292 923

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   66 049 943  44 538 027

 STäLLDA SäKERHETER OCH ANSvARSFöRBINDELSER  2011-12-31  2010-12-31

Panter och säkerheter för egna skulder
Fastighetsinteckningar  27  -  24 000 000
Företagsinteckningar  27  1 800 000  1 800 000
maskiner och inventarier med äganderättsförbehåll  27  5 835 585  6 213 447
Fordringar   8 000 000  -
Summa   15 635 585  32 013 447

Ansvarsförbindelser   Inga  Inga

KASSAfLöDESANALYS – MODERföRETAG

 Belopp i kr   2011  2010

Den löpande verksamheten
resultat efter finansiella poster   1 315 403  -29 076 026
justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m   3 641 881  19 930 176
  4 957 284  -9 145 850
Betald skatt   -  900 119
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   4 957 284  -8 245 731
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
ökning(-)/Minskning	(+)	av	varulager		 	 715	500		 6	599	353
ökning(-)/Minskning	(+)	av	rörelsefordringar	 	 	-16	545	525		 4	626	052
ökning(+)/Minskning	(-)	av	rörelseskulder		 	 1	203	184		 -161	590
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -9 669 557  2 818 084

Investeringsverksamheten
lämnade aktieägartillskott   -1 000 000  -
Förvärv av dotterföretag   -15 383 757  -3 850 000
Förvärv av intressebolag   -  -545 000
avyttring av intressebolag   90 000  -
Förvärv av materiella anläggningstillångar   -731 174  -
avyttring av materiella anläggningstillångar   12 265 900  1 468 200
Förändring långfristiga fordringar   -1 440 456  -3 451 976
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -6 199 487  -6 378 776

Finansieringsverksamheten
nyemission   16 651 286  5 810 648
amortering av låneskulder   -1 098 413  -4 171 494
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   15 552 873  1 639 154

Årets kassaflöde   -316 171  -1 921 538
Likvida medel vid årets början   318 543  2 240 081
Likvida medel vid årets slut   2 372  318 543

  TILLäGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLöDESANALYS – MODERFöRETAG

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
av- och nedskrivningar av tillgångar   2 139 217  16 018 162
rearesultat avyttring av anläggningstillgångar   62 208  466 526
Förändring uppskjuten skattefordran   1 440 456  3 445 488
  3 641 881  19 930 176
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REDOVISNINGSpRINcIpER
redovisningsprinciper som anges nedan har tilläm-
pats konsekvent för alla presenterade år, om inte 
annat	anges.

ALLMÄNT
kilsta metallvärdens affärsidé är att vara ett service-
företag till den metallurgiska industrin i norra europa 
främst genom återvinning och förädling av vissa 
råvaror:
verksamheten bedrivs i flera dotterbolag / intresse-
bolag och omfattar:
	-	Skrotinsamling,	handel	och	förädling;
	-		omsmältning	av	aluminiumskrot	till	s.k.	desoxida-

tionsaluminium, vilket är en viktig insatsråvara för
			stålindustrin;
 -  omsmältning av bly och tillverkning av blyhalvfa-
brikat	i	olika	former;

 -   Bildemontering och försäljning av begagnade 
reservdelar;

 -  elektronikåtervinning och försäljning av rekonditio-
nerad	begagnad	elektronikutrustning.

Bolaget har sitt säte i stockholm och är registrerat i 
Sverige.
Adressen	 till	 huvudkontoret	 är	 Box	 3143,	 103	 62	
Stockholm.	Besöksadress	Malmskillnadsgatan	39.
årsredovisningen för räkenskapsåret 2011 har god-
känts av styrelsen och verkställande direktören för 
publicering den 13 april och kommer att föreläggas 
årsstämman	den	27	april	2011	för	fastställande.

GRuNDER föR uppRÄTTANDE
Årsredovisning
årsredovisningen har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen	 (1995:1554)	 samt	 Redovisningsrådets	
rekomendationer	 (RR)	 och	 Akutgruppenst	 uttalan-
den	(URA).

Värderingsgrund
tillgångar och skulder har värderats till anskaffnings-
värde	 om	 inte	 annat	 anges.	 omsättningstillgångar	
och kortfristiga skulder består av belopp som kan 
realiseras inom tolv månader räknat från
balansdagen.	övriga	 tillgångar	 och	 skulder	 redovi-
sas som anläggningstillgångar respektive långfristiga 
skulder.	Resultaträkningen	följer	den	kostnadsslags-
indelande uppställningsformen, vilket innebär att 
kostnader	summeras	utifrån	dess	karaktär.

Belopp och datum
redovisningsvalutan är svenska kronor och samt-
liga	belopp	är	angivna	kronor	(SEK)	om	inget	annat	
anges.	 Beloppen	 inom	 parantes	 anger	 tidigare	 års	
värden.	 Resultaträkningsrelaterade	 poster	 avser	
perioden	1	januari	-	31	december	(perioden	1	okto-
ber	-	31	december	2010	för	koncernen)	och	balans-
räkningsrelaterade	poster	avser	den	31	december.

RApORTERING föR SEGMENT
ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar 
del av bolagets verksamhet som är utsatt för risker 
och	möjligheter	som	skiljer	sig	från	övriga	segment.	
segment delas in i primära respektive sekundära 
segment,	vilka	kan	utgöra	verksamhetsgrenar	 (olika	
varor	och	tjänster),	eller	geografiska	områden	(olika	
ekonomiska	miljöer).
kilsta metallvärdens hela verksamhet är utsatt för 
likartade möjligheter och risker och bedrivs inom 
Sverige.
verksamheten redovisas av denna anledning som ett 
segment.

OMRÄKNINGSpRINcIpER föR RESuLTAT- Och BA-
LANSpOSTER SAMT TRANSAKTIONER I uTLÄNDSK 
VALuTA
vid redovisning av monetära tillgångar och skulder i 
utländsk valuta omräknas dessa poster enligt balans-
dagskursen till rapportvalutan, med tillämpning av 
försiktighetsprincipen.	 Vid	 transaktioner	 i	 utländsk	
valuta sker omräkning till rapportvalutan enligt trans-
aktionsdagens avistakurs, även här med beaktande 
av	försiktighetsprincipen.

INTÄKTER
intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som 
erhållits	eller	kommer	att	erhållas.

Leasing
leasing klassificeras antingen som finansiell eller 
operationell.	 Kilsta	 Metallvärden	 redovisar	 leasing-
kostnader som operationell leasing, vilket betyder 
att leasinggivaren bär de ekonomiska riskerna och 
förmånerna	som	är	förknippade	med	ägandet.

Pensioner
inom bolaget finns endast avgiftsbestämda pensions-
planer.	Förpliktelser	avseende	avgifter	till	avgiftsbe-
stämda pensionsplaner redovisas som en kostnad 
när	de	uppstår.

REDOVISNINGSpRINcIpER Och BOKSLuTSKOMMENTARER

Dabs färdiga för leverans
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Avskrivningar
materiella anläggningstillgångar med begränsad 
nyttjandeperiod	 skrivs	 av.	 Avskrivningar	 sker	 linjärt	
över den bedömda nyttjandeperioden och redovisas 
i	 resultaträkningen.	 Avskrivningar	 enligt	 plan	 base-
ras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med 
beräknat restvärde

Nedskrivningar
vid varje balansdag sker en nedskrivningsprövning 
av anläggningstillgångarna och nedskrivning sker i 
det fall redovisat värde överstiger återvinningsvär-
det.	Återvinningsvärdet	är	det	högsta	av	tillgångens	
nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde, vilket är 
nuvärdet av uppskattade framtida in- och utbetal-
ningar.	om	det	finns	indikation	på	att	en	nedskrivning,	
helt eller delvis, inte längre är motiverad beräknas 
återvinningsvärdet	och	återföring	sker.	Återföringen	
ökar	 tillgångens	 redovisade	 värde.	 Nedskrivningen	
och	återföringen	redovisas	i	resultaträkningen.

Inkomstskatt
redovisad skatt utgörs av aktuell och uppskjuten 
skatt.	 Aktuell	 skatt	 är	 skatt	 som	 ska	 betalas	 eller	
erhållas under det aktuella året inklusive justeringar 
av	aktuell	skatt	hänförlig	till	tidigare	perioder.	Upp-
skjuten skatt beräknas på temporära skillnader, vilka 
är skillnaden mellan tillgångars eller skulders redo-
visade	respektive	skattemässiga	värden.	Uppskjutna	
skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast 
i den mån det är sannolikt att dessa kommer att 
utnyttjas.

Resultat per aktie
resultat per aktie före utspädning beräknas genom 
att periodens resultat som är hänförligt till stamak-
tierna divideras med vägt genomsnittligt antal aktier 
under	perioden.

Materiella anläggningstillgångar
materiella anläggningstillgångar redovisas till 
an skaff ningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och 
eventuella	nedskrivningar.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde mins-
kat	med	eventuell	nedskrivning.

Varulager
varulagret har värderats till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet, enligt först-in-först-ut-principen, och 
det	 verkliga	 värdet.	 Det	 verkliga	 värdet	 har	 därvid	

beräknats till nettoförsäljningsvärdet efter avdrag för 
beräknad	försäljningskostnad.

ANSVARSföRBINDELSER
en ansvarsförbindelse redovisas när det finns ett 
möjligt åtagande som härrör från inträffade händel-
ser och vars förekomst bekräftas endast av en eller 
flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett 
befintligt åtagande som härrör från inträffade hän-
delser som inte redovisas som skuld eller avsättning 
på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas eller att åtagandets stor-
lek	kan	beräknas	med	tillräcklig	tillförlitlighet.

Kassaflödesanalys
kassaflödesanalysen utvisar bolagets in- och utbe-
talningar under perioden och upprättas enligt den 
indirekta	metoden.	Den	 indirekta	metoden	 innebär	
att nettoresultatet justeras för transaktioner som inte 
medfört in- eller utbetalningar under perioden samt 
för eventuella intäkter eller kostnader, där kassaflö-
deseffekten hänförs till investerings- eller finansverk-
samheten.

Transaktioner med närstående
kilsta metallvärden tillämpar med rr 23 Uppysningar 
om närstående, vilken ställer krav på upplysningar 
om	transaktioner	med	närstående.
närstående definieras i rekommendationen som 
företag eller fysisk person som utövar bestämmande 
eller betydande inflytande över företagens finansiella 
eller	operationella	beslut.	Detta	innebär	att	upplys-
ningar lämnas om transaktioner med närstående som 
innebär ett utbyte av resurser, tjänster och förpliktel-
ser,	oavsett	om	ersättning	utgår	eller	inte.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggnings-
tillgångar
avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga 
anskaffningsvärden	minskat	med	beräknat	restvärde.	
avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:
   moder-
  koncern  företag
  år  år
materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader   50  50
- maskiner och andra  
tekniska anläggningar   5 - 10  5 - 10

- inventarier, verktyg och  
installationer   5 - 10  5 - 10

hÄNDELSER EfTER BALANSDAGEN
Händelser efter balansdagen är händelser som inträf-
far under perioden från balansdagen till den dag då 
de	finansiella	rapporterna	undertecknas.	När	händel-
serna inträffar som bekräftar förhållanden som före-
låg på balansdagen beaktas dessa vid fastställande 
av beloppen i resultat- och balansräkningen på sty-
relsens	inrådan.	När	det	däremot	inträffar	händelser	
som indikerar förhållanden som har uppstått efter 
balansdagen justeras inte resultat- och balansräk-
ningen.	 Däremot	 lämnas	 upplysning	 om	 väsentliga	
händelser.
väsentlighet innebär att ett utelämnande av infor-
mationen skulle kunna påverka de bedömningar och 
beslut läsaren fattar utifrån de finansiella rappor-
terna.

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 för-
värvsmetoden.	Förvärvsmetoden	innebär	att	ett	för-
värv av dotterföretag betraktas som en transaktion 
varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotter-
företagets	 tillgångar	och	övertar	dess	skulder.	Från	
och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncern-
redovisningen det förvärvade företagets intäkter 
och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder 
liksom	eventuell	uppkommen	goodwill	eller	negativ	
goodwill.
dotterbolagen Z skrot aB och Falu Bildemonering 
& skrothandel aB förvärvades genom beslut på 
extra	bolagsstämma	i	Stockholm	den	4	augusti	2011.	
redovisningsmässigt har bolagen betraktats som 
förvärvade	2011-10-01.

GOODwILL
Koncernmässig	 goodwill	 uppkommer	 när	 anskaff-
ningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag 
överstiger det verkliga värdet på det förvärvade 
företagets	 identifierbara	 nettotillgångar.	 Goodwill	
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för acku-
mulerade	avskrivningar	och	eventuell	nedskrivning.
Goodwill	skrivs	av	linjärt	över	den	beräknade	nyttjan-
detiden som då förvärven är strategiska för verksam-
heten	har	bedömts	till	10	år	(	10	%	)	.

Färdig dab
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NOTER
NOT 1 övRIGA RöRELSEINTäKTER
 2011  2010
Koncern
realisationsvinst avyttringar maskiner  937 246  140 000
Försäkringsersättningar  200 943  -
övrigt  271 167  30 000
summa  1 409 356  170 000

Moderföretag
realisationsvinst avyttringar maskiner  555 404  140 000
summa  555 404  140 000

NOT 2 RÅvAROR OCH FöRNöDENHETER
Handelsvaror	(köpta	helfabrikat)	utgör	en	oväsentlig	del	av	omsätt-
ningen.	Av	detta	skäl	i	kombination	med	att	kostnaden	för	dessa	
inköp inte kan särskiljas ur företagets redovisning, redovisas dessa 
kostnader	sammanslaget	med	råvaror	och	förnödenheter.
en större nedskrivning, med 3 529 564 kr, har skett av lagervärdet 
i	moderbolaget	under	föregående	räkenskapsår.

NOT 3 ARvODE OCH KOSTNADSERSäTTNING TILL REvISORER
 2011  2010
Koncern
Mazars SET
revisionsuppdrag  149 678  136 800
revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag  80 000  81 000
skatterådgivning  3 800  34 500
övriga tjänster  12 500  -
summa  245 978  252 300

Moderföretag
Mazars SET
revisionsarvode  70 000  106 800
revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdrag  80 000  81 000
skatterådgivning  3 800  34 500
summa  153 800  222 300

NOT 4 LEASINGAvGIFTER AvSEENDE OPERATIONELL LEASING
 2011  2010
Koncern
Tillgångar som innehas via  
operationella leasingavtal
räkenskapsårets leasingkostnader  
exklusive	lokalhyror		 726	206		 1	508	469
avtalade framtida leasingavgifter  764 063  1 086 766

Moderföretag
Tillgångar som innehas via 
 operationella leasingavtal
räkenskapsårets leasingkostnader  
exklusive	lokalhyror		 520	461		 1	469	949
avtalade framtida leasingavgifter  364 148  945 796

NOT 5 ANSTäLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
Medelantalet anställda 2011  2010
Moderföretag / Koncernledning
män  1  4
kvinnor  -  -
totalt i moderföretaget  1  4

Dotterföretag
män  29  14
kvinnor  3  2
totalt i dotterföretag  32  16
Koncernen totalt  33  20

Könsfördelning i företagsledningen 2011  2010
Andel kvinnor i % 
Moderföretag
styrelsen  -  -
övriga ledande befattningshavare  -  -

Koncern / samtliga bolag
styrelsen  5  -
övriga ledande befattningshavare  -  -

Löner, andra ersättningar  
och sociala kostnader 2011  2010
Moderföretag
styrelse och vd  720 000  953 817
övriga anställda  -  536 712
summa  720 000  1 490 529
sociala kostnader  514 695  429 766
(varav	pensionskostnader)	1)		 250	072		 47	784

Dotterföretag
styrelse och vd  846 065  757 053
övriga anställda  6 931 859  1 293 776
summa  7 777 924  2 050 829
sociala kostnader  2 709 672  719 663
(varav	pensionskostnader)		 470	467		 55	628

Koncern
styrelse och vd  1 566 065  1 710 870
övriga anställda  6 931 859  1 830 488
summa  8 497 924  3 541 358
sociala kostnader  3 224 367  1 149 429
(varav	pensionskostnader)		 720	539		 103	412

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 250 072 (fg år  
31 145 ) företagets ledning avseende 1 (1) personer. Företaget har 
inga utestående pensionsförpliktelser till styrelsen eller VD

Fördelning av löner och ersättningar  
till styrelse och vD 2011  2010
Moderföretag
Lars	Ransgart	(styrelsens	ordförande)		 60	000		 -
Peter	Zeidler	(styrelseledamot)		 26	666		 77	000
Wilhelm	Rosenlund	(styrelseledamot)		 26	666		 -
Claes	österlin	(styrelseledamot)		 26	666		 -
Anders	Sydborg	(fd	styrelseledamot,	 
produktionschef)		 -		 258	800
Mikael	Berglund	(	f.d.	styrelseledamot)		 -		 22	500
Christian	Karstensen	(fd	VD)		 -		 595	517
Björn	Grufman	(VD)		 720	000		 -
moderföretaget totalt  859 998  953 817

Dotterföretag
Björn	Grufman	(VD)		 -		 154	170
Roland	Andersson	(platschef,	 
styrelseledamot)		 682	145		 140	373
Margaretha	Forsberg	(platschef,	 
styrelseledamot)		 84	000		 -
dotterföretag totalt  766 145  294 543
Koncernen totalt  1 626 143  1 248 360

Avgångsvederlag
det finns inget avtal om uppsägningslön eller avgångsvederlag 
till	VD	vid	uppsägning	från	bolagets	sida.

NOT 6 AvSKRIvNINGAR Av MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLäGG-
NINGSTILLGÅNGAR
 2011  2010
Koncern
Goodwill		 398	106		 52	768
Byggnader och mark  370 372  381 573
nedskrivning byggnader och mark  -  7 300 000
maskiner och andra tekniska  
anläggningar  3 690 853  2 375 972
nedskrivning maskiner och  
andra tekniska anläggningar  -  6 628 565
inventarier, verktyg och installationer  511 917  138 148
 4 971 248  16 877 026
Moderföretag
Byggnader och mark  163 584  329 882
nedskrivning byggnader och mark  -  7 300 000
maskiner och andra tekniska  
anläggningar  932 539  1 687 688

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- vid årets början  -52 768  -
- Förvärv av dotterföretag  -542 500  -
- årets avskrivning enligt plan  -398 106  52 768
 -993 374  -52 768
redovisat värde vid årets slut  8 538 567  2 057 952

NOT 14 BYGGNADER OCH MARK
 2011  2010
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
- vid årets början  27 069 072  18 884 342
- nyanskaffningar  316 770  -
- Förvärv av dotterföretag  -  8 184 730
- avyttringar och utrangeringar  -19 201 112  -
 8 184 730  27 069 072

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- vid årets början  -1 782 871  -699 418
- Förvärv av dotterföretag  -  -689 820
- avyttringar och utrangeringar  1 192 884  -
- årets avskrivning enligt plan  -370 372  -393 633
 -960 359  -1 782 871

Ackumulerade nedskrivningar:
- vid årets början  -7 300 000  -
- Under året återförda nedskrivningar  7 300 000  -
- årets nedskrivningar  -  -7 300 000
 -  -7 300 000
Redovisat värde vid årets slut  7 224 371  17 986 201

taxeringsvärde	byggnader:		 594	000		 1	553	000
taxeringsvärde	mark:		 1	348	000		11	948	000
 1 942 000  13 501 000

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
- vid årets början  18 884 342  18 884 342
- nyanskaffningar  316 770  -
- avyttringar och utrangeringar  -19 201 112  -
 -  18 884 342

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- vid årets början  -1 029 300  -699 418
- avyttringar och utrangeringar  1 192 884  -
- årets avskrivning enligt plan  -163 584  -329 882
 -  -1 029 300

Ackumulerade nedskrivningar:
- vid årets början  -7 300 000  -
- Under året återförda nedskrivningar  7 300 000  -

- årets nedskrivningar  -  -7 300 000
 -  -7 300 000
redovisat värde vid årets slut  -  10 555 042
taxeringsvärde	byggnader:		 -		 959	000
taxeringsvärde	mark:		 -		10	600	000
 -  11 559 000

NOT 15 NEDLAGDA KOSTNADER PÅ ANNANS FASTIGHET
 2011  2010
Koncern
ackumulerade anskaffningsvärden:
- Förvärv av dotterföretag  1 484 282
 1 484 282  -

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- Förvärv av dotterföretag  -296 856
- årets avskrivning enligt plan  -296 856
 -593 712  -
Redovisat värde vid årets slut  890 570  -

nedskrivning maskiner och  
andra tekniska anläggningar  -  6 628 565
inventarier, verktyg och installationer  43 094  72 027
 1 139 217  16 018 162

NOT 7 övRIGA RöRELSEKOSTNADER
 2011  2010
Koncern
kursförluster på fordringar/skulder  
av rörelsekaraktär  23 436  -
realisationsförlust avyttringar maskiner  40 313  606 526
realisationsförlust avyttringar fastigheter  426 824  -
Summa  490 573  606 526

Moderföretag
realisationsförlust avyttringar maskiner  40 313  606 526
realisationsförlust avyttringar fastigheter  426 824  -
Summa  467 137  606 526

NOT 8 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFöRETAG
 2011  2010
anteciperad utdelning  8 000 000  -
nedskrivningar  -1 000 000  -
 7 000 000  -

NOT 9 övRIGA RäNTEINTäKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
 2011  2010
Koncern
ränteintäkter, övriga  473 108  25 940
 473 108  25 940

Moderföretag
ränteintäkter, koncernföretag  -  11 917
Ränteintäkter, övriga  823  490
 823  12 407

NOT 10 RäNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
 2011  2010
Koncern
räntekostnader, övriga  2 614 630  648 554
 2 614 630  648 554

Moderföretag
räntekostnader, koncernföretag  88 034
räntekostnader, övriga  597 778  415 583
 685 812  415 583

NOT 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER
 2011  2010
skillnad mellan bokförd avskrivning  
och avskrivning enligt plan:
maskiner och andra tekniska  
anläggningar  -  8 675 313
Summa  -  8 675 313

NOT 12 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
 2011  2010
Koncern
aktuell skatt  -272 810  295 527
Uppskjuten skatt  2 626 573  5 616 368
 2 353 763  5 911 895

Moderföretag
Uppskjuten skatt  1 440 456  3 445 488
 1 440 456  3 445 488

NOT 13 GOODwILL
 2011  2010
koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
- vid årets början  2 110 720  -
- Förvärv av dotterföretag  7 421 221  2 110 720
 9 531 941  2 110 720
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Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
- vid årets början  558 711  643 711
- nyanskaffningar  24 404  -
- avyttringar och utrangeringar  -466 115  -85 000
 117 000  558 711

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- vid årets början  -226 718  -157 525
- avyttringar och utrangeringar  198 800  1 417
- årets avskrivning enligt plan  -43 094  -70 610
 -71 012  -226 718
Redovisat värde vid årets slut  45 988  331 993
inventarier som innehas under  
finansiella leasingavtal  inga  inga
ingår med följande belopp

NOT 18 ANDELAR I KONCERNFöRETAG
 2011  2010
ackumulerade anskaffningsvärden:
- vid årets början  17 920 000  -
- inköp  17 383 757  17 920 000
- nedskrivning  -1 000 000  -
Redovisat värde vid årets slut  34 303 757  17 920 000

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
mv metallvärden aB,  667 000  100  8 960 000
556571-0687, stockholm
    Dotterdotterföretaget
      Metallvärden I Lesjöfors AB,
        556435-0576, Filipstad
sala Bly aB,  
556282-7773, sala  1 000  100  8 960 000
Z skrot aB,  
556649-7847, Bispgården  1 000  100  13 283 757
Falu Bildemontering  
& skrothandel aB,
556762-3193, Falun  1 000  100  3 100 000
   34 303 757

NOT 19 ANDELAR I INTRESSEFöRETAG
 2011  2010
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
- vid årets början  545 000  -
- inköp  -  545 000
- Försäljning  -90 000  -
- andel av årets resultat  837 200  -
Redovisat värde vid årets slut  1 292 200  545 000

Moderföretag
ackumulerade anskaffningsvärden:
- vid årets början  545 000  -
- inköp  -  545 000
- Försäljning  -90 000  -
Redovisat värde vid årets slut  455 000  545 000

Specifikation av företagets innehav av aktier och andelar i intressefö-
retag

 andelar  kapitalande-
intresseföretag / antal  lens värde i  redov värde
/	org	nr,	säte		 i	%	1)		 koncernen		 hos	modern
direkt ägda
Eurovironment	AB	.
556601-3511, enköping  45,5  1 292 200  455 000

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer 
med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Ägandet i Euoro-
vironment AB har under året minskats till 45,5 % genom avyttring 
av 9 % av aktierna till management.

NOT 16 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLäGGNINGAR
 2011  2010
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
- vid årets början  45 666 494  21 780 610
- nyanskaffningar  390 000  -
- Förvärv av dotterföretag  4 710 000  26 803 661
- avyttringar och utrangeringar  -3 315 637  -2 917 777
 47 450 857  45 666 494

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- vid årets början  -8 170 118  -4 714 836
- Förvärv av dotterföretag  -3 035 385  -2 143 864
- avyttringar och utrangeringar  2 116 348  1 065 217
- årets avskrivning enligt plan  -4 225 454  -2 376 635
 -13 314 609  -8 170 118

Ackumulerade nedskrivningar:
- vid årets början  -6 628 565  -
- Under året återförda nedskrivningar  628 565  -
- årets nedskrivningar  -  -6 628 565
 -6 000 000  -6 628 565
Redovisat värde vid årets slut  28 136 248  30 867 811

maskiner som innehas under finansiella 
leasingavtal  inga  inga
ingår med följande belopp:

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
- vid årets början  18 862 833  21 780 610
- nyanskaffningar  390 000  -
- avyttringar och utrangeringar  -2 726 125  -2 917 777
 16 526 708  18 862 833

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- vid årets början  -5 337 307  -4 714 836
- avyttringar och utrangeringar  1 744 995  1 065 217
- årets avskrivning enligt plan  -932 539  -1 687 688
 -4 524 851  -5 337 307
 -  -
Ackumulerade nedskrivningar:
-vid årets början  -6 628 565  -
-Under året återförda nedskrivningar  628 565  -
-årets nedskrivningar  -  -6 628 565
 -6 000 000  -6 628 565
Redovisat värde vid årets slut  6 001 857  6 896 961

maskiner som innehas under finansiella  
leasingavtal  inga  inga
ingår med följande belopp:

NOT 17 INvENTARIER, vERKTYG OCH INSTALLATIONER
 2011  2010
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
- vid årets början  3 028 730  643 711
- nyanskaffningar  386 671  -
- Förvärv av dotterföretag  5 927 800  2 518 737
- avyttringar och utrangeringar  -451 711  -133 718
 8 891 490  3 028 730

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- vid årets början  -1 679 319  -938 112
- Förvärv av dotterföretag  -4 328 149  -502 587
- avyttringar och utrangeringar  208 800  50 135
- årets avskrivning enligt plan  -1 018 299  -288 755
 -6 816 967  -1 679 319
redovisat värde vid årets slut  2 074 523  1 349 411
inventarier som innehas under  
finansiella leasingavtal  inga  inga
ingår med följande belopp

NOT 23 EGET KAPITAL
   aktie-  Bundna  Fria
   kapital  reserver  reserver
Koncern
ingående balans 2010-10-01    3 700 002  -  17 404 333
nyemission    8 020 002  -  11 860 646
Årets	avsättn	till	EK-del	i	obesk.res		 	 	 -		 -		 6	393	706
Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital   -  848 645  -848 645
årets resultat    -  -  -23 620 531
Utgående balans 2010-12-31    11 720 004  848 645  11 189 509

ingående balans 2011-01-01    11 720 004  848 645  11 189 509
nyemission    20 211 587  -  -1 560 301
Årets	avsättn	till	EK-del	i	obesk.res		 	 	 -		 -644	496		 644	496
Förkjutning mellan bundet och fritt eget kapital   -  837 200  -837 200
omräkningsdifferens    -  -  -450 791
årets resultat    -  -  -6 933 529
Utgående balans 2011-12-31    31 931 591  1 041 349  2 052 184

 aktie-   Balanserad vinst  årets
 kapital  överkursfond  eller förlust  resultat  totalt
Moderföretag
ingående balans
2010-01-01  3 700 002  8 629 828  5 781 596  3 071 333  21 182 759
resultatdisposition  -  -  3 071 333  -3 071 333  -
nyemission  8 020 002  11 860 646  -  -  19 880 648
årets resultat  -  -  -  -16 955 225  -16 955 225
Utgående balans  11 720 004  20 490 474  8 852 929  -16 955 225  24 108 182
2010-12-31

ingående balans
2011-01-01  11 720 004  20 490 474  8 852 929  -16 955 225  24 108 182
resultatdisposition  -  -  -16 955 225  16 955 225  -
nyemission  20 211 587  -1 560 301  -  -  18 651 286
årets resultat  -  -  -  2 755 859  2 755 859
Utgående balans  31 931 591  18 930 173  -8 102 296  2 755 859  45 515 327
2011-12-31

Aktiekapital	utgör	lägst	10	000	tkr	och	högst	40	000	tkr.	Aktiekapitalet	består	av	15	965	793	aktier	med
samma	röstvärde	och	ett	kvotvärde	på	2	kr.
Kostnaden	för	årets	nyemissioner	har	uppgått	till	5	381	509	kr.

NOT 24 AvSäTTNING FöR UPPSKJUTEN SKATT
   Uppskjuten  Uppskjuten
koncern - 2011    skattefordran  skatteskuld  netto
Byggnader och mark    -  1 693 985  1 693 985
maskiner och inventarier    -  3 707 700  3 707 700
periodiseringsfonder    -  727 274  727 274
övrigt    -  100 798  100 798
Underskottsavdrag    7 260 509  -  -7 260 509
   7 260 509  6 229 757  -1 030 752

NOT 20 vARULAGER M M
varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet, 
enligt	först-in-först-ut-principen,	och	nettoförsäljningsvärdet.	Det	
verkliga värdet har därvid beräknats till nettoförsäljningsvärdet, 
d v s försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljnings-
kostnad.	Bokföringsnämndens	allmänna	råd	BFNAR	2000:3	har	
tillämpats.
en större nedskrivning har skett av lagervärdet i moderbolaget 
under	föregående	räkenskapsår.

 2011  2010
Koncern
varulagret fördelar sig på följande poster:
råvaror och förnödenheter  13 790 383  7 492 691
Färdiga varor och handelsvaror  -  357 000
Totalt  13 790 383  7 849 691

Moderföretag
varulagret fördelar sig på följande poster:
råvaror och förnödenheter  64 500  780 000
Totalt  64 500  780 000

NOT 21 övRIGA FORDRINGAR
i övriga fordringar ingår reversfordran om 8 mkr på Hammar 
Invest	AB	(publ).
Reversen	förfaller	per	30	november	2012.
Reversen	löper	utan	ränta.

NOT 22 FöRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTäKTER
 2011  2010
Koncern
Förutbetalda driftskostnader  1 055 458  418 076
Upplupna intäkter  1 321 831  1 266 667
 2 377 289  1 684 743

Moderföretag
Förutbetalda driftskostnader  484 242  119 486
Upplupna intäkter  393 023  -
 877 265  119 486
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NOT 25 övRIGA AvSäTTNINGAR
 koncern   moderföretag
miljöfond  1 100 846
 1 100 846  -

NOT 26 CHECKRäKNINGSKREDIT
 2011  2010
Koncern
Beviljad kreditlimit  5 970 000  3 000 000
outnyttjad del  -1 933 029  -7 392
Utnyttjat kreditbelopp  4 036 971  2 992 608

Ställda säkerheter till kreditinstitut
 2011  2010
Koncern
Företagsinteckningar  14 000 000  6 700 000
 14 000 000  6 700 000

NOT 27 övRIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT
 2011  2010
Koncern
Förfallotidpunkt, 1-5 år från  
balansdagen  7 679 303  9 721 286
Förfallotidpunkt, senare än fem år  
från balansdagen  987 500  2 512 500
 8 666 803  12 233 786

Moderföretag
Förfallotidpunkt, 1-5 år från  
balansdagen  4 288 509  6 136 922
 4 288 509  6 136 922

Ställda säkerheter till kreditinstitut
 2011  2010
Koncern
Fastighetsinteckningar  10 700 000  34 700 000
Företagsinteckningar  26 800 000  17 800 000
maskiner och inventarier med  
äganderättsförbehåll  6 778 931  6 213 447
 44 278 931  58 713 447

Moderföretag
Fastighetsinteckningar  -  24 000 000
Företagsinteckningar  1 800 000  1 800 000
maskiner och inventarier med  
äganderättsförbehåll  5 835 585  6 213 447
 7 635 585  32 013 447

NOT 28 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FöRUTBETALDA INTäKTER
 2011  2010
Koncern
Upplupna lönekostnader  2 659 844  1 355 191
Upplupna räntekostnader  434 988  411 896
Upplupna driftskostnader  2 496 326  1 254 949
avvecklingskostnader  -  600 000
 5 591 158  3 622 036

Moderföretag
Upplupna lönekostnader  1 130 210  -
Upplupna räntekostnader  66 260  -
Upplupna driftskostnader  750 647  2 025 042
avvecklingskostnader  -  600 000
 1 947 117  2 625 042

NOT 29 övRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
Utelöpande lån 6 mkr som var konvertibla eller förenade med 
optionsrätt till nyteckning av aktier har föregående räkenskapsår 
omvandlats	till	icke	konvertibla	skuldebrev.	omvandlingen	har	
skett	utan	ökad	räntebelastning	för	bolaget.

NOT 28 TRANSAKTIONER MED NäRSTÅENDE
per 2011-12-31 finns följande mellanhavanden med närstående:
Moderbolaget
-  moderbolaget har en skuld till lars ransgart management aB 
om	607	tkr. 
(Lars	Ransgart	Management	AB	ägs	av	Lars	Ransgart)

-  moderbolaget har en skuld till mittretur aB om 1 394 tkr, 
(Mittretur	AB	ägs	av	Björn	Grufman)
-		Styrelseledamöter	i	moderbolaget	har	lånat	in	2	500	tkr.

Koncernen
- koncernen har en skuld till mittreturkoncernen om 588 tkr,
-  koncernen har en fordran på mittretur aB om 3 901 tkr, kon-

cernen har en fordran på övriga bolag inom mittreturkoncernen 
om	837	tkr	samt	en	skuld	till	Björn	Grufman	om	121	tkr. 
(Mittretur	AB	ägs	av	Björn	Grufman)

sala Bly aB hyr produktionslokaler av sala Bly Fastigheter aB
och	Varpstaden	AB,	vilka	är	dotterbolag	till	Mittretur	AB.	Hyran	
för	2011	uppgår	till	567	tkr	vilken	bedöms	vara	marknadsmässigt.

Koncern - 2010
Byggnader och mark    -  1 744 143  1 744 143
maskiner och inventarier    -  4 131 437  4 131 437
periodiseringsfonder    -  116 246  116 246
övrigt    -  186 595  186 595
Underskottsavdrag    5 285 905  -  -5 285 905
   5 285 905  6 178 421  892 516

moderföretag - 2011
Underskottsavdrag    5 073 422  -  5 073 422
   5 073 422  -  5 073 422

Moderföretag - 2010
Underskottsavdrag    3 632 966  -  3 632 966
   3 632 966  -  3 632 966

Moderföretagets	förändring	mellan	åren	har	redovisats	som	uppskjuten	skattekostnad/intäkt.
Uppskjutna	skatteskulderna	på	100	798	kr	hänförs	till	övriga	obeskattade	reserver.
Uppskjuten	skattefordran	avseende	underskottsavdrag	redovisas	i	den	mån	det	är	sannolikt	att	dessa	kommer	att	utnyttjas.

Moderbolaget	har	erhållit	ett	beslut	 från	Skatteverket	efter	avslutad	skatterevision.	Beslutet	 innebär	att	bolaget	ska	betala	4,1	mkr	
avseende	moms,	sociala	avgifter	och	skattetillägg.	Bolaget	har	överklagat	beslutet	och	erhållit	anstånd	med	betalning	av	ovanstående	
belopp.	Bolaget	har	i	samråd	med	skattekonsult	bedömt	kravet	som	grundlöst	och	bolaget	har	ej	bokfört	ovanstående	belopp.

REVISIONSBERÄTTELSE
 

till	årsstämman	i	Kilsta	Metallvärden	AB	(Publ)org.nr.	556710-2784

RAppORT OM ÅRSREDOVISNINGEN Och KONcERNREDOVISNINGEN
Jag	har	reviderat	årsredovisningen	och	koncernredovisningen	för	Kilsta	Metallvärden	AB	(Publ)	för	
år	2011.	Bolagets	årsredovisning	och	koncernredovisning	 ingår	 i	den	tryckta	versionen	av	detta	
dokument	på	sidorna	17-	38.

STYRELSENS Och VERKSTÄLLANDE DIREKTöRENS ANSVAR föR ÅRSREDOVISNINGEN 
Och KONcERNREDOVISNINGEN
det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den inter-
na kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror	på	oegentligheter	eller	på	fel.

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

en revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan in-
formation	 i	 årsredovisningen	 och	 koncernredovisningen.	 Revisorn	 väljer	 vilka	 åtgärder	 som	 ska	
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen,	vare	sig	dessa	beror	på	oegentligheter	eller	på	fel.	Vid	denna	riskbedöm-
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprät-
tar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att	göra	ett	uttalande	om	effektiviteten	i	bolagets	interna	kontroll.	En	revision	innefattar	också	en	
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten 
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den	övergripande	presentationen	i	årsredovisningen	och	koncernredovisningen.

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

uTTALANDEN
enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöden	för	året	enligt	årsredovisningslagen.	Förvaltningsberättelsen	är	förenlig	med	årsredo-
visningens	och	koncernredovisningens	övriga	delar.

jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget	och	för	koncernen.
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uNDERSKRIfTER
stockholm den 12 april 2012

lars ransgart  Björn grufman
styrelseordförande  verkställande direktör

Wilhelm	Rosenlund		 Peter	Zeidler
styrelseledamot  styrelseledamot

claes österlin
styrelseledamot

min revisionsberättelse har lämnats den 12 april 2012

johan kaijser
Auktoriserad revisor

RAppORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR Och ANDRA föRfATTNINGAR
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även reviderat förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktö-
rens	förvaltning	för	Kilsta	Metallvärden	AB	(Publ)	för	år	2011.

STYRELSENS Och VERKSTÄLLANDE DIREKTöRENS ANSVAR
det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.

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

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

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

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

 
uTTALANDEN
jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och be-
viljar	styrelsens	ledamöter	och	verkställande	direktören	ansvarsfrihet	för	räkenskapsåret.

särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i ak-
tiebolagslagen.

 

stockholm den 12 april 2012

 

 

johan kaijser

auktoriserad revisor
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STYRELSEN Och LEDANDE BEfATTNINGShAVARE

NuVARANDE STYRELSE
Björn Grufman,	Verkställande	direktör,	f	1950.
diplomerad vid Handelshögskolan i stockholm, civileko-
nom.	Grundare	av	Metallvärden	1988.
 Björn är i dag styrelseledamot i återvinningsindustrier-
na	–	en	branschorganisation	inom	Svenskt	Näringsliv.	Björn	
är	 ordförande	 i	 Bureau	 of	 International	 Recycling	 	 (BIR)	
(www.bir.org)	–	en	internationell	organisation	med	ca	900	
medlemmar	i	ett	70-tal	länder.	Björn	har	i	flera	år	varit	en-
gagerad som ordförande i både nordiska som europeiska 
branschorganisationer.
 övriga uppdrag: styrelseledamot i samtliga dotter- och 
intressebolag i kilsta metallvärden koncernen samt i mitt-
retur	AB	och	Konsult	Institutet	AB.

Lars Ransgart, styrelseordförande, född 1939 
tekn.	lic.	vid	Chalmers	tekniska	högskola.	ordförande	i	Kil-
sta	Metallvärden	sedan	oktober	2010.
 lars har under senare tid varit verksam som styrelse-
ordförande	och	styrelseledamot	i	ett	antal	bolag.	tidigare	
drygt 15 års erfarenhet som konsult med fokus på strategi- 
och	strukturfrågor	i	större	och	medelstora	bolag.
 lars är utöver styrelseordförande i kilsta metallvärden 
AB	 (publ.)	 också	 ordförande	 i	 dotterbolagen	 M.	 V.	 Me-
tallvärden aB, metallvärden i lesjöfors aB, sala Bly aB, 
Z-skrot aB, Falu Bildemontering & skrothandel aB samt 
intressebolaget	Eurovironment	AB.	
					Lars	är	styrelseordförande	i	Pilum	AB	(publ.)	och	styrel-
seledamot	i	dotterbolaget	Polyproject	Sweden	AB.
     lars är också styrelseordförande i scandmar property 
developments aB, netel aB, geovista aB, geovista i 

Från vänster: Lars Ransgart, Claes Österlin, Björn Grufman, Peter Zeidler, Wilhelm Rosenlund

norrbotten aB, air cut technologies aB, miraB mineral 
resurser aB och lars ransgart management aB samt sty-
relseledamot	i	Crown	Intressenter	Finland	AB	och	Projekt-
ledarhuset	i	Stockholm	AB.

Wilhelm Rosenlund, f 1954, styrel seledamot i styrelserna 
för	M.V.	Metallvärden	AB	och	Metallvärden	i	Lesjöfors	AB.
	 Wilhelm	Rosenlund	har	under	de	senaste	fem	åren	va-
rit	verkställande	direktör	för	Veolia	Miljø	Metall	AS	(2005-
2008)	och	verkställande	direktör	för	Veolia	Miljø	 Industri/
Metall	AS	 (2008-2010).	Wilhelm	Rosenlund	har	bland	an-
nat varit styrelsemedlem i veolia miljø industri as, veolia 
miljø offshore as, veolia miljø entreprenør as, metall & 
gjenvinning as, eurovironment as, Z-skrot aB och euron-
vironment	AB.	Wilhelm	Rosenlund	 har	 varit	 styrelseleda-
mot i norges råvaregjenvinnings forening i tio år samt i 
NRF,	Nordic	Recycling	Federation	under	sex	år,	varav	fyra	
år	som	styrelsens	ordförande.

Peter Zeidler,	f	1944.
Bergsingenjör	KtH.	
	 Styrelsens	ordförande	2007-2010.
övriga uppdrag: ordförande i drillcon aB samt i drillcons 
dotterbolag i sverige, Finland norge och portugal, ledamot 
i Zeidler konsult aB, svemin, gruvornas arbetsgivareför-
bund	och	Yxsjö	Industriservice.	Suppleant	i	AB	Yxsjö	Gruvor.

Claes Österlin,	f.	1953,	diplomerad	vid	Handelshögskolan	
i	Stockholm.	Civilekonom.
en av grundarna till Fischer partners Fondkommission aB 
och	anställd	på	företaget	mellan	1984	och	2010.
 övrigt uppdrag: styrelseledamot i styrelsen för karelia 
timber	Intressenter	AB.

LEDANDE BEfATTNINGShAVARE
Kilsta Metallvärden AB
Björn grufman, vd
johan sundblad, vvd
nils Fransson, ekonomichef

Metallvärden I Lesjöfors AB
christer nilsson, produktionschef 

Sala Bly AB
roland andersson, produktionschef

Z Skrot AB
margareta Forsberg, vd

Eurovironment AB
roger persson, vd 

REVISOR
Aukt.	revisor	Johan	Kaijser	är	vald	revisor	i	samtliga	
bolag	inom	koncernen.	

Pressning av blytråd
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Kilsta	Metallvärden	AB	(publ.),	Box	3143,	103	62	Stockholm

Besöksadress malmskillnadsgatan 39

info@metallvarden.se				www.kilstametall.se

tel:	08-440	84	60			Fax:	08-30	86	17



METALLVÄRDEN AB i Sverige AB (PUBL.) 

Org.nr: 556710-2784 

 

BOLAGSORDNING  

§ 1  Bolagets firma är Metallvärden AB i Sverige AB (publ). 

§ 2  Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun. 

§ 3  Bolaget skall bedriva återvinning, handel, förädling och försäljning av metallbaserade 
råvaror, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet. 

§ 4  Aktiekapitalet skall vara lägst 10.000.000 kronor, högst 40.000.000 kronor. 

§ 5  Antal aktier skall vara lägst 5.000.000 st. och högst 20.000.000 st. 

§ 6  Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

§ 7  Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter med högst 5 suppleanter. 

§ 8  Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter. 

§ 9  Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar 
samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.  

 
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av 
bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast 
fyra veckor före stämman. 

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två 
veckor före stämman. 

§ 10  Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och 
antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1497) om kontoföring av 
finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 
§ första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som 
följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 

§ 11  För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den 
dag som anges i kallelse till stämman före klockan 16.00. Denna dag får inte vara 
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla 
antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två. 

*********************** 
 

Fastställd på årsstämma den 27 april 2012 



 

 

 

STYRELSENS FÖRSLAG 
- BEMYNDIGANDE- 

 

 

 

 

Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 (”Bolaget”) föreslår att 

bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma 

besluta om en eller flera kontant- och/eller kvittningsemissioner, med eller utan företrädesrätt 

för nuvarande aktieägare. Bestämmelse om apport får förekomma. Bemyndigandet föreslås 

omfatta det antal aktier som maximalt innefattas i de aktiegränser som bolagsordningen 

anger, dvs. maximalt 4 000 000 nya aktier. Aktiekapitalet kan sålunda komma att ökas med 

maximalt 8 000 000 kronor. 
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