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ÅRET I SAMMANDRAG
•

Omsättning för koncernen uppgick till 23 158 Tkr och övriga intäkter i form av ackordsvinst till 10.736 Tkr med ett resultat på – 306 Tkr (inklusive en nedskrivning på
1 582 Tkr av värdet på aktierna i dotterbolaget Falu Bildemontering och Skrothandel AB).

•

Årets resultat påverkas positivt på grund av effekterna av beslutade ackord av
oprioriterade fordringar i Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt i dotterbolagen
M.V. Metallvärden AB och Metallvärden i Lesjöfors AB. Den sammanlagda ackordsvinsten uppgick till 10.736 Tkr och kostnader som har kunnat hänföras till ackordsprocessen uppgick till 986 Tkr. Ackordsvinsten har redovisats som en extraordinär skattefri intäkt.

•

En extra bolagsstämma i början av januari 2015 beslutade att en företrädesemission skulle genomföras. I emissionen erbjöds aktieägarna att för två innehavda aktier teckna en Unit bestående av en nyemitterad aktie samt en teckningsoption med 36 månaders löptid. Teckningspriser för en Unit var 0,05 kr. Emissionen
resulterade i en total teckning av 66.258.230 aktier. Teckningen motsvarar en teckningslikvid på 3.312.911,50 kronor. Betalning genom kvittning av fordran skedde
med 1.106.232 kronor, vilket resulterade i ett likviditetstillskott (före emissionskostnader) på 2.206.679,50 kronor.

•

Falu Skrot & Metallhandel har under de senaste åren utvecklat en traditionell skrotgårdsverksamhet. Efter det att bildemonteringsverksamheten avyttrats genomförs
nu en flytt av verksamheten till en näraliggande fastighet.

•

I början av april genomfördes en riktad emission av 9.260.000 aktier till GEM Global Yield Fund (”GEM”). Emissionen var resultatet av den första utbetalning från
GEM i enlighet med det finansieringsavtal som tecknades mellan Metallvärden och
GEM i december 2014. Aktierna emitteras till ett pris av 0,042 kr per aktie. Genom
emissionen ökades bolagets aktiekapital med 370.400 kr. I början av april gjordes
ytterligare en begäran om utbetalning från GEM. Denna begäran resulterade på
grund av låg handelsvolym och ett snittpris under aktiens kvotvärde endast i en
marginell utbetalning på 64.500 kr Motsvarande 1.500.000 st aktier. Aktierna emitterades till 0.043 kr och ökade bolagets aktiekapital med 60.000 kr.

•

En extra bolagsstämma den 19 november beslöt om en sammanläggning av aktier
- 100 gamla aktier sammanslogs den 1 december 2015 till en ny aktie.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT.
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•

En extra bolagsstämma den 27 januari 2016 beslöt att ändra bolagsordningen
samt att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet
aktier ökas med högst 13 806 819 aktier. Dessutom bemyndigades styrelsen att
kunna emittera om ytterligare högst 2 miljoner aktier som en överteckning i emissionen.

•

Emissionen som genomförde i februari blev övertecknad till 130 % och tillförde
bolaget ca 9 Mkr.
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•

Falu Skrot- och Metallhandel har flyttat ut från den gamla fastigheten och etableringen på den nya är omedelbart förestående.

•

Aluminiumverket i Lesjöfors håller på att förberedas för återstart – ett nytt partikelfilter för rening av avgaserna från processen är installerat.

INFORMATION OM ÅRSSTÄMMA
•

Årsstämma kommer att avhållas torsdagen den 26 maj 2016 klockan 15.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

•

Beslutsunderlag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.metallvarden.se) samt på bolagets kontor Brunnsgatan 11 A, Stockholm senast två veckor före stämman. Kopior av årsredovisning och övrigt beslutsunderlag sändes till
de aktieägare som så begär.
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VD HAR ORDET
Metallvärden koncernen har kämpat i motvind de senaste fyra åren. Vi är tacksamma för
det stöd vi fått av kunder, aktieägare och leverantörer, så att vi nu äntligen ser möjlighet att
fokusera på vår kärnverksamhet – att återvinna och förädla metaller.
Energikostnaderna, som varit en av de stora kostnadsposterna, har reducerats kraftigt den
senaste tiden. Detta gör att även små produktionsenheter kan vara konkurrenskraftiga.
Det bör påpekas att det är många faktorer som gör att smältverksverksamheten kan se
ljust på den närmsta framtiden. Med tillgång till rörelsekapital har vi möjlighet att uppnå
en god lönsamhet på kort tid.
Vårt företag har till skillnad från de traditionella återvinningsföretagen ett lönsamt extra
förädlingssteg. Att använda återvunnen råvara, i detta fall metallskrot, i våra egna anläggningar gör att vi kan vara konkurrenskraftiga såväl på inköpssidan som på försäljningssidan.
Till detta kan vi addera det framväxande stora intresse, som samhället i stort och speciellt
våra politiker nationellt och internationellt, visar för ökad återvinning. Det senaste exemplet är EU:s program för en Cirkulär Ekonomi. Det är helt accepterat att vi måste öka återvinningen och på det sättet spara ändliga råvaror till kommande generationer. Dessutom
är energiförbrukningen när vi producerar ny metall av återvunnen råvara, skrot, betydligt
mycket mindre. I järnskrotsfallet åtgår bara 20% av energin nar man producerar stål av
skrot i stället för järnmalm. När det gäller aluminium är siffran endast 5%. Dessutom är utsläppen till luft och vatten en bråkdel av vad som genereras vid produktion från malm. Till
sist, kanske bäst av allt, vi har den jungfruliga råvaran kvar.
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Den generella konjunkturen för den metallurgiska industrin kan verka dålig och kanske
t.o.m. vikande. Detta gäller dock inte Metallvärdens verksamhet som är specialiserad på
ett fåtal metaller med högt förädlingsvärde. Slutförbrukarna av våra aluminumdabs (dabs
är en slags pellets av ren, återvunnen aluminium som används som desoxidationsmedel
vid stålproduktion) har god efterfrågan och ett begränsat antal lågpriskonkurrenter. Vi vänder oss med vår produktion av dabs till specialstålverk som har en unik position på marknaden och som behöver högkvalitativa råvaror.
I vår blyproduktion tillverkar vi standardiserade halvfabrikat såsom ammunitionstråd och
blyplåt, men också en stor mängd kundanpassade specialprodukter. Bly har mycket speciella kvalitéer för att reducera eller skärma radioaktiv strålning. Detta gör att vi idag levererar specialtillverkade strålskyddsprodukter av återvunnet bly till en mängd avancerad
industri som t. ex. medicinsk tillverkningsindustri och partikelforskningsindustri.
Vi startar upp aluminiumdabs produktionen under 2:a kvartalet 2016 och ser fram mot en
god utveckling under resten av året. Samtidigt kan konstateras att verksamheten i Sala Bly
ser ut att utvecklas mycket bra under året.
Stockholm i maj 2016
Björn Grufman
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ÅTVERVINNINGSINDUSTRIN
För att uppnå det ekologiskt hållbara samhälle som är en nödvändighet för framtida
generationer och som också är en vision som delas av såväl politiker som världsmedborgare, måste utnyttjandet av ändliga råvaror optimeras och framställning av råvaror
baserat på ändliga resurser minimeras. Detta innebär att återvinning av råvaror måste
prioriteras och energihushållning i alla delar av samhället bli en självklarhet.
Politikerna har mer och mer börjat hörsamma dessa krav. På såväl nationell som internationell nivå pågår ett intensivt arbete med att genom lagar, förordningar och direktiv
skapa regelverk som stimulerar till ett framtida hållbart samhälle.
Inom EU har dessa frågor sedan länge stått högt på dagordningen och EU har jämfört
med andra delar av världssamfundet varit en föregångare vad avser att skapa förbättrade regelverk i dessa avseenden. Ett väsentligt steg togs i och med att Europaparlamentet och EU:s ministerråd i november 2008 antog vad som i dagligt tal kallas Avfallsdirektivet (”Waste Framework Directive”, 2008/98/EG). Direktivets övergripande
syfte är att definiera och fastställa det rättsliga ramverket för hantering av avfall inom
gemenskapen.
I direktivet fastslås bl.a. en avfallshierarki där prioritering vad avser förebyggande och
hantering av avfall alltid skall ske så att optimal återvinning av råvaror kan ske. Direktivet innehåller också ett ramverk för att kunna definiera när avfall upphör att vara avfall
och övergår till att vara ”återvunnen råvara”. Nämnda definitioner kommer att medföra
att endast certifierade återvinningsföretag har rätt att hantera återvinningsprocesser
som syftar till att tillvarata avfall och förädla detta till återvunnen råvara. Arbetet med
att ta fram exakta kriterier för när avfall upphör att vara avfall har pågått sedan ett par
år tillbaka. Kriterier finns definierade för vissa metallfraktioner, kriterier för andra fraktioner är under utarbetande.
EU-kommissionen har också tagit ytterligare ett initiativ i vad som kallas ”Raw Materials
Initiative” – en publikation som drar upp riktlinjerna för gemenskapens strategi för att
säkerställa råvarutillgången för Europeisk industri. Inom ramen för Raw Materials Initiative konstateras bland annat att Europa i hög grad är beroende av import av bland
8
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annat metallråvara. Detta gäller särskilt ”high-tech metals” som kobolt, platina och
sällsynta jordmetaller, metaller som är av avgörande betydelse för tekniskt avancerade
produkter och för vilka det i dagsläget inte finns några substitutmaterial.
Den presenterade strategin omfattar många aspekter – från åtgärder för att säkerställa
tillgång på världsmarknaden av råvaror, ökad användning av återvunna råvaror och utökad forskning för att på sikt effektivisera alla delar av råvaruanvändningen. Rapporten
betonar vikten av föreslagna åtgärder – dessa är en förutsättning för att EU skall kunna
bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft och indirekt även på den framtida sysselsättningen inom gemenskapens medlemsländer. Inom ramen för EU:s strategi finns också
initiativ att avsätta väsentliga resurser för att främja forskning och utveckling med målet
att utveckla återvinningsprocesser.
Kraven på certifiering för hantering och omklassificering av återvunna råvaror kommer
att bidra till en fortsatt omstrukturering av branschen. Även behovet av kunskap,inom
olika delar av återvinningskedjan kommer att öka vilket i sin tur kommer att ställa krav
på att utbildningssystemet tar sitt ansvar och erbjuder kvalificerad utbildning och inte
minst forskning. Kraven bidrar på sikt mot att visionen om ett ekologiskt hållbart samhälle kan förverkligas.
Den nya EU kommissionen sedan ett år har fortsatt denna utveckling genom sitt initiativ ”Cirkulär ekonomi” som är ett stort övergripande program som tar vid där ”Waste
Framework Directive” och ”Raw Material Initiativ” slutar. Genom att försöka påverka
hela ekonomin att utvecklas ett resurseffektivare samhälle. Återvinning blir här en del
av lösningen.

BRANSCHSTRUKTUR

Traditionellt har restproduktsindustrin definitionsmässigt delats upp i två branscher
•

Återvinningsbranschen som i första hand har koncentrerat sin verksamhet mot insamling av återvinningsbara restprodukter, bearbetning av de insamlade fraktionerna ochleverans som återvunnen råvara till olika typer av förbrukande verk och
tillverkare.

•

”Waste Management”-branschen som fokuserat på insamling av alla typer av
avfall,inklusive hushållssopor. Vissa fraktioner har distribuerats till återvinning medan stora mängder har gått till förbränning och deponi.

Utvecklingen i framtiden med krav på ökad återvinning i kombination med att de industrier där stora mängder avfall genereras kommer att kräva att en och samma partner
tar hand om alla avfallsfraktioner, vilket kommer att resultera i att återvinningsbranschen och ”waste management”-branschen kommer att växa samman.
Många aktörer inom dagens skrotbransch kommer att tvingas bygga upp sin kompetens kring bearbetning och förädling av insamlat avfall för att därigenom kunna leverera ”återvunnen råvara” enligt definitionerna i avfallsdirektivet. Det är troligt att den
traditionella skrothandlaren kommer fortsatt att ha en roll som en lokal insamlingsorganisation och kunna betjäna sina kunder med att ta hand om fler avfallsfraktioner och
därefter leverera vissa delfraktioner till de förädlande kollegorna.
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Det faktum att en mycket stor del, närmare 50 procent, av det förädlingsvärde som
dessa branscher i dagsläget genererar, består av transportkostnader vilket också kommer att driva utvecklingen mot effektivare insamlingssystem. På sikt kommer logistiklösningarna att spela en avgörande roll för branschens utveckling - lastbärare för standardiserade enhetslaster kommer att utvecklas och medföra att många fraktioner som
idag transporteras med speciallastbilar kommer att kunna fraktas som styckegods till
betydligt lägre fraktkostnad och med minskad grad av ”tomkörning” som resultat.

MARKNADEN

Den metallurgiska industrin har de senaste åren drabbats av en kraftig volym och prisnedgång. Flera anledningar finns till detta men en av de främsta är avkylningen av den
Kinesiska ekonomin. Även återvinningsbranschen har fått problem av samma anledningar och vi kan konstatera att många skrothanterande företag har förlorat mycket
stora belopp. Vi ser nu att både stålindustrin och skrotbranschen håller på att genomgå
strukturomvandlingar eller åtminstone strukturella sammanslagningar av företag.
Marknaden för dabs i Sverige uppgår enligt Metallvärden till cirka 15 000 ton per år.
Efterfrågan kommer ifrån Outokumpu, som har stålverk i Avesta, där det behövs cirka
1 500 ton desoxidationsaluminium per år för ståltillverkning, och Torneå (4 000 ton
desoxidationsaluminium), SSAB i Oxelösund och Luleå, Ovako i Hofors och i Finland,
Scana i Björneborg samt Ruuki i Finland.
De största tillverkarna av dabs på den nordiska marknaden är Stena Aluminium i Älmhult och tyska producenten Trimet.
I Sverige samlas varje år cirka tre miljoner ton skrot in. Cirka 75 procent utgörs av s.k.
olegerat stålskrot. Resterande volym utgörs framförallt av rostfritt stål samt basmetaller
som till exempel koppar och aluminium. De senaste årens lågkonjunktur har gjort att
denna andel är minskande liksom hela skrotfallet i Sverige.
Av den totala insamlade volymen har traditionellt nästan 2/3 utgjorts av nytt skrot,
genererat i samband med industrins tillverkning. Resten kommer från uttjänta fordon,
rivningsanläggningar och insamling från alla delar av samhället. Cirka en tredjedel återanvänds i Sverige, resten exporteras till bland annat Kina och Turkiet.
Volymerna kommer med stor sannolikhet att fortsätta att öka och så kommer troligtvis
konsumtionen i Europa som en följd av det stora politiska intresset som återvinning och
”cirkulär ekonomi” har fått i denna del av världen. Ökad återvinning är en nödvändighet om vi skall uppnå de miljömål som EU har slagit fast.
BIR (Bureau of International Recycling) har låtit Imperial College i London göra en beräkning av hur stor reduktionen av utsläppen av växthusgaser är genom att man använder återvunna råvaror istället för jungfruliga råvaror. Beräkningarna visar, att endast
genom att använda återvunna råvaror vid produktionen av metaller och papper, som
ett resultat av bl.a. den lägre energiförbrukningen reduceras utsläppen med ca 700
miljoner ton CO2- ekvivalenter. Som jämförelse kan nämnas att det är mer än den totala flygindustrin genererar eller att Sveriges totala utsläpp är i storleksordningen 50
miljoner ton.
Det är uppenbart att återvinningsbranschen går en ljus framtid till mötes.
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Pressat aluminiumskrot för inlastning i smältugnen
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HISTORIK
Metallvärden i Sverige AB (publ.) (nedan ”Metallvärden”) bildades i sin nuvarande form i oktober
2010 genom ett samgående mellan dåvarande Kilsta Metall AB och Metallvärdengruppen. Genom
samgåedet kom bolaget att bli noterat på Nordic MTF och moderbolagets namn ändrades till Kilsta Metallvärden AB (publ.). Vid årsstämman i april 2012 beslutades att moderbolagets firma skulle
ändras till Metallvärden i Sverige AB (publ.). Namnändringen registrerades hos Bolagsverket i maj
2012.
Genom samgåendet fick koncernens verksamhet en ändrad inriktning. Verksamheterna i Metallvärdengruppen utgör numera den operativa verksamheten medan den tidigare verksamheten i Kilsta
Metall har avvecklats.
Tanken med samgåendet med Kilsta Metall var att de tillgångar som fanns i Kilsta Metall skulle
realiseras och uppkommet kapitaltillskott skulle användas för att utveckla verksamheterna i Metallvärdengruppen. När arbetet med att realisera de tillgångar som enligt balansräkningen skulle
finnas fann Metallvärden väsentligt större avvikelser än vad man räknat med - i stället för att få ett
väsentligt kapitaltillskott, har Metallvärden fått bära oplanerade kostnader om cirka 12-14 MSEK
under de senaste åren.
Arbetet med att avveckla verksamheten i Kilsta Metall fortgick under flera skuldtyngda år. Även
Z-Skrot AB och inkråmet i Falu Bildemontering och Skrothandel avyttrades. Den svaga finansiella
ställningen och bristen på rörelsekapital hämmade kraftigt produktionen i Lesjöfors smältverk och
2013 tvingades Metallvärden att stoppa produktionen.

Organisationsstruktur per 31 mars 2016
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Under 2014 begärdes en rekonstruktion av Metallvärden. För att komma tillrätta med likviditetsbristen i Bolaget genomfördes en nyemission och rekonstruktionsarbetet avbröts. Senare samma
år begärdes åter en rekonstruktion som avbröts då Metallvärden samtidigt bestred en skatteskuld
som tillhört det gamla Kilsta Metall.
I mars 2015 avslutades rekonstruktionen av Metallvärdenbolagen, utom Sala Bly. Denna gång blev
utfallet ett 75 procentigt ackord av oprioriterade fordringar. Koncernens balansräkning stärktes
härigenom med 9,6 Mkr.
Den under första kvartalet innevarande år genomförda företrädesemissionen har tillfört Metallvärden tillräckligt rörelsekapital för att återuppta produktionen av aluminium i Lesjöfors, samt att
fortsätta med förädling av blyprodukter från återvunnet bly i Sala.
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METALLVÄRDEN I LESJÖFORS
METALLVÄRDEN I LESJÖFORS ERBJUDER DEN NORDISKA STÅLINDUSTRIN S.K. DESOXIDATIONSALUMINIUM AV HÖG KVALITÉ FRAMSTÄLLD FRÅN ÅTERVUNNEN RÅVARA.

Skrot, sk. komunskrot, dvs den typ av skrot som ankommer på kommunens återvinningscentraler som sedan skrotbranschen hanterar och återvinner till nya råvaror.

Metallvärden i Lesjöfors erbjuder den nordiska
stålindustrin desoxidationsaluminium av hög
kvalitet från återvunnen råvara. Desoxidationsaluminiumet produceras i form av dabs – en trekantig pyramidformad produkt som sedan levereras till tillverkare av högkvalitativt specialstål.
Aluminium är nödvändigt vid all ståltillverkning
då det används för att stärka stålet genom att
binda det syre som finns i stålsmältan.
Den under första kvartalet innevarande år genomförda företrädesemissionen har tillfört Metallvärden tillräckligt rörelsekapital för att återuppta produktionen i Lesjöfors. Metallvärden
avser att gradvis öka produktionen i verket för
att kunna uppnå en årstillverkning om 2 800 ton
till hösten 2017.
Anläggningens koncession uppgår till 3 000 ton
per år. Koncessionen beviljas av Länsstyrelsen om koncessionen skall utökas måste Bolaget ansöka om detta hos Miljödomstolen, en process
som tar cirka ett halvår.

TILLVERKNING

Dabs tillverkas av aluminiumskrot som samlats
14

in dels från systerbolaget Falu Skrot- och Metallhandel, dels köps in från andra leverantörer.
Idag produceras dabs med cirka 10-15 procent
avbränning eller svinn i tillverkningsprocessen.
Under optimala omständigheter kan dock svinnet bli så lågt som 2-3 procent. För att minska
avbränningen kan man förbättra kvaliteten på
de aluminiumbalar som används i processen,
dvs. ju renare råvara desto mindre svinn. Metallvärden har tecknat ett avtal med H. J Hansen AS
(Danmarks största skrotföretag), vilket dels tillförsäkrar Metallvärden ett flöde av högkvalitativ
aluminiumråvara, dels att denna råvara levereras
i väl pressade balar lämpliga för anläggningen i
Lesjöfors. Bolaget undersöker även möjligheten
att installera en induktionsomrörare i smältugnen vilket skulle kunna ge möjlighet att sänka
smälttemperaturen vilket i sin tur medför energibesparing och minskad avbränning.

KUNDER

Metallvärden i Lesjöfors kunder är tillverkare
av specialstål. Dessa använder desoxidationsaluminium i sin tillverkningsprocess för att göra
stålet starkare. Syre som finns i stål gör stålet
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sprött, men när aluminium tillsätts i slutfasen av
stålprocessen reagerar det med syret och bildar
en oxid som lägger sig skyddande ovanpå stålsmältan. Därmed blir stålet starkare och håller
en högre kvalitet.
Ett samarbetsavtal har tecknats med det tyska
handelsbolaget L&M innebärande att Metallvärden tillförsäkras avsättning av all produktion från
Lesjöfors som inte kan avsättas på den nordiska
marknaden, motsvarande maximalt 2 000 ton
dabs per år. Samarbetet avses att över tiden utvecklas till att omfatta även andra områden.
De största kunderna i Norden sedan tidigare utgörs av finska Outokumpu och svenska SSAB.
Outokumpus stålverk i Avesta efterfrågar runt 1
500 ton dabs per år och verket i Torneå efterfrågar runt 4 000 ton dabs per år. SSAB har ett verk
i Luleå som är en potentiell kund, samt ett verk i
Oxelösund som dock för närvarande efterfrågar
dabs i mindre format än de som Metallvärden
producerar.

KONKURRENTER

Bland Metallvärdens konkurrenter finns i Sverige, Stena Aluminium som utöver produktion
av aluminiumtackor även tillverkar cylindriska
dabs i mindre format än de som Metallvärden
tillverkar, samt ett flertal aluminiumproducenter
på kontinenten.

LOGISTIK

Transporter utgör en väsentlig del av kostnaderna i denna typ av verksamhet. Dels måste
skrotaluminium införskaffas och transporteras
till Lesjöfors, dels ska den färdiga produkten
kostnadseffektivt nå Bolagets kunder.

FRAMTIDSPLANER

Bolaget kommer främst att fokusera på att optimera produktionen i anläggningen i Lesjöfors,
se över logistiklösningen samt skapa försäljning
på cirka 2 400 ton 2017.

1. Optimera produktionen. Bolaget utvärderar en investering i en induktionsomrörare
till existerande smältgryta. På detta sätt kan
topplagrets temperatur sänkas från runt 900
grader till runt 750 grader vilket minskar oxideringssvinnet samtidigt som energiförbrukningen minskar.
2. Kvalitetssäkra inköp av råvara. Genom samarbeten med ledande skrothandlare kan Bolaget kvalitetssäkra aluminiumet innan det
pressas till balar, vilket leder till mindre svinn
senare i tillverkningsprocessen.
3. Tillverkning av ytterligare produkter i anläggningen. Med en induktionsugn skulle
Metallvärden i Lesjöfors kunna tillverka olika
mikrolegeringar, till exempel ferrotitan som
gör stål fastare eller vanadin som gör stål
segt. Dessa produkter skulle kunna säljas till
befintliga kunder.
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SALA BLY
SALA BLY TILLVERKAR OLIKA BLYPRODUKTER GJORDA AV ÅTERVUNNET BLY FRÄMST FRÅN
FÖRBRUKADE BLYBATTERIER. BOLAGET ÄR IDAG EN AV DE LEDANDE AKTÖRERNA INOM
BLYFÖRÄDLING I EUROPA. SALA BLY TILLVERKAR BÅDE STANDARDPRODUKTER OCH KUNDANPASSADE PRODUKTER. ALL TILLVERKNING SKER FRÅN ÅTERVUNNET MATERIAL.

TILLVERKNING

Det återvunna blyet köps in i tackform. All återvinning av bilbatterier i Sverige sker genom Boliden Bergsöe AB. Insamlingen uppgår till 65
000 – 70 000 ton per år. Av denna volym kommer 33 000 ton från Sverige medan resten från
grannländer. Sala Bly köper in blytackor från Boliden Bersöe.
Tillverkningsprocessen omfattar gjutning, pressning och valsning.
Extruderade produkter: Omsmält bly pressas genom olika pressdysor som formar blyet
till önskad profiltråd, rör eller andra profiler. I
dagsläget produceras tråd som sedan används
till ammunition. Tre blytrådar görs samtidigt
och denna produktion står för cirka 300 ton av
Sala Blys årliga tillverkning om cirka 900 ton.
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Valsning: I bolagets valsverk gjuts i ett första
steg blyplåt, cirka 100 ton plåt per år, vilken därefter valsas till önskad dimension. Man producerar även blytenn och silveranoder, som används
för att förkroma kullager, samt blytegel.
Gjutning: Ofta skräddarsydda produkter efter
kundens specifikationer.
Av den årliga produktionsvolymen utgörs mer
än hälften av extruderade (pressade) produkter
och resterande av valsade och gjutna produkter.

ARBETSMILJÖ

Bly är giftigt och att hantera det kan vara mycket
farligt. Sala Bly arbetar aktivt med att motverka
blypåverkan på sina anställda. Åtgärder som
vidtagits inkluderar separation av anställdas civilkläder och arbetskläder, med dusch däremellan. Samtliga anställda måste noggrant tvätta
händerna varje gång som de går in till eller läm-
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nar produktionsområdet. Ingen mat, dryck eller
tobak får förtäras eller brukas vid produktionsanläggningen.
Alla anställda lämnar kvartalsvis blodprov för
att kontrollera sina blyvärden. För att ytterligare
sporra de anställda att följa säkerhetsdirektiven
erbjuder Sala Bly ett lönepåslag som endast utdelas om samtliga anställdas blyvärde understiger en angiven gräns. Dessa åtgärder har varit
mycket framgångsrika.

KUNDER

Sala Bly har cirka 60 kunder som finns främst i
Europa. Runt 30 av dessa kunder är återkommande och av stor betydelse för Sala Bly. Dessa
är verksamma inom en rad olika industrier.
Strålskyddstillverkare – tillverkare av röntgenutrustning på sjukhus, tandläkarpraktiker, säkerhetskontroller, eller i kärnkraftsverk där blyet
skyddar mot radioaktiv strålning.
Ammunitionstillverkning – tillverkning av ammunition till vapen, främst militär eller polisiär
användning samt skytte- och jaktklubbar.
Ytbehandlingsindustrin – tillverkning av anoder
för ytbehandlingsanläggningar.

17
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ÖVRIGA VERKSAMHETER
FALU SKROT- OCH METALLHANDEL

Falu Skrot- och Metallhandel är idag en traditionell skrotgårdsverksamhet. Verksamheten
som tidigare var samlokaliserad med bildemonteringsverksamheten har nyligen omlokaliserats
till en annan hyrd fastighet inom samma industriområde i Falun.
Anläggningen har förutsättningar att upparbeta
en bra position på den lokala marknaden och
utgör en viktig leverantör av aluminiumskrot till
verket i Lesjöfors.

HANDEL

Handelsverksamheten i koncernen kommer från
och med 2016 att bedrivas i moderbolaget som
köper och säljer återvunna råvaror genom att
fokusera på att tillgodose olika kunders varierade behov av material, en process som benämns
förbrukarplacering. Olika stål- och smältverk
har olika behov av material. Genom att korrekt
matcha dessa behov med rätt skrotråvara kan
Metallvärden erhålla en premie på handelstransaktioner.
Handelsverksamheten har under det gångna
året varit mycket begränsad på grund av koncernens bristande likviditet. I framtiden ska nuvarande verksamhet utvidgas till att kunna erbjuda ett brett sortiment återvunna och andra
insatsråvaror.
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KVALITÉ OCH MILJÖ
METALLVÄRDEN ÄR ETT ÅTERVINNINGSFÖRETAG SOM HAR EN STARK MILJÖMEDVETENHET.

Metallvärden är ett återvinningsföretag som har
en stark miljömedvetenhet. Miljöarbete med
ständiga förbättringar för att minimera utsläpp
och miljöpåverkan finns i koncernens alla företag. Kvalité skall vara en av huvudorsakerna att
kunderna väljer Metallvärden som leverantör.
Återvinningsprocessen i Lesjöfors har en energi
och miljöpåverkan som vida understiger en tillverkningsprocess 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.
Miljöarbetet har hög prioritet inom koncernen –
genom löpande information och utbildning vill
vi att alla i organisationen skall verka för förbättringar när det gäller miljö och kvalitet. Metallå20

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.
Metallvärdens strävan att arbeta för en ökad
återvinning av ändliga råvaror är ett litet men
betydelsefullt bidrag till att skapa och uppnå ett
ekologiskt hållbart samhälle där återvinning av
råvaror prioriteras och energihushållning är en
självklarhet.
Som medlem i branschorganisationen ”Återvinningsindustrierna” har Metallvärden åtagit sig
att följa en Värdegrund och en Uppförandekod
som branschorganisationen har utarbetat.
Dessa dokument återfinns på branschorganisationens hemsidan www.recycling.se
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN

TECKNINGSOPTIONER

Metallvärden i Sverige AB hade den 29 april
2016 totalt 2 523 aktieägare. Björn Grufman
ägde via bolag (Mittretur AB) vid detta datum
14,73 % av kapital och röster, Peter Zeidler privat och via bolag 5,51 % och Lars Ransgart privat och via bolag 3,38 %. Bolagets tio största
aktieägares innehav uppgick vid denna tidpunkt
till totalt ca 46,7 %.

Bolaget har givit ut 150 000 000 teckningsoptioner i en riktad emission till GEM Global Yield
Fund med en löptid på tre år och dessutom har
befintliga aktieägare tecknat 66 288 320 teckningsoptioner också med en löptid om ca 3 år.

Ägare

Antal aktier		

Mittretur AB (Björn Grufman)
3 146 220		
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 1 506 000		
Peter Zeidler (privat och via bolag)
1 176 293		
Erik Essunger
1 031 011		
Lars Ransgart (privat och via bolag)
721 080		
Nordnet Pensionsförsäkring AB
637 608
Barbro Österlin
469 977		
Günther & Wikberg Kapitalförv. AB
465 750		
Reeda Capital Management
465 476		
Anders Rylander Investment AB
358 352		
Övriga
11 385 125		
Total
21 363 092		

%
14,73
7,05
5,51
4,83
3,38
2,98
2,20
2,18
2,18
1,68
53,28
100

HANDELSPLATS OCH HANDEL
Kilsta Metall AB (senare namnändrat till Metallvärden i Sverige AB) introducerades på handelsplattformen Nordic MTF den 17 mars 2008 och
handlas under kortnamnet METV MTF samt har
ISIN-kod SE0002092361. Bolagets aktier är denominerade i svenska kronor. En handelspost
uppgår till en aktie.

KURSUTVECKLING
Diagrammet nedan visar kursutvecklingen för
Metallvärden i Sveriges aktie under perioden
Nov-Maj.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
METALLVÄRDENS AFFÄRSIDÉ ÄR ATT VARA ETT SERVICEFÖRETAG TILL DEN METALLURGISKA
INDUSTRIN I NORRA EUROPA FRÄMST GENOM ÅTERVINNING

VERKSAMHETEN

Verksamheten bedrivs i flera dotterbolag och
omfattar:
• 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;
• Skrotinsamling, handel och förädling.

VIKTIGARE HÄNDELSER
Under verksamhetsåret 2015
Årets resultat påverkas positivt på grund av effekterna av beslutade ackord av oprioriterade
fordringar i Metallvärden i Sverige AB (publ.)
samt i dotterbolagen M.V. Metallvärden AB och
Metallvärden i Lesjöfors AB. Den sammanlagda
ackordsvinsten uppgick till 10.736 Tkr och kostnader som har kunnat hänföras till ackordsprocessen uppgick till 986 Tkr. Ackordsvinsten har
redovisats som en extraordinär skattefri intäkt.
En extra bolagsstämma i början av januari 2015
beslutade att en företrädesemission skulle genomföras. I emissionen erbjöds aktieägarna att
för två innehavda aktier teckna en Unit bestående av en nyemitterad aktie samt en teckningsoption med 36 månaders löptid. Teckningspriser för en Unit var 0,05 kr. Emissionen
resulterade i en total teckning av 66.258.230
aktier. Teckningen motsvarar en teckningslikvid
på 3.312.911,50 kronor. Betalning genom kvittning av fordran skedde med 1.106.232 kronor,
vilket resulterade i ett likviditetstillskott (före
emissionskostnader) på 2.206.679,50 kronor.
I början av april genomfördes en riktad emission av 9.260.000 aktier till GEM Global Yield
Fund (”GEM”). Emissionen var resultatet av den
första utbetalning från GEM i enlighet med det
finansieringsavtal som tecknades mellan Metallvärden och GEM i december 2014. Aktierna
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emitterades till ett pris av 0,042 kr per aktie.
Genom emissionen ökades bolagets aktiekapital med 370.400 kr. I början av april gjordes
ytterligare en begäran om utbetalning från
GEM. Denna begäran resulterade på grund av
låg handelsvolym och ett snittpris under aktiens
kvotvärde endast i en marginell utbetalning på
64.500 kr Motsvarande 1.500.000 st. aktier. Aktierna emitterades till 0.043 kr och ökade bolagets aktiekapital med 60.000 kr.
En extra bolagsstämma den 19 november beslöt om en sammanläggning av aktier - 100
gamla aktier sammanslogs den 1 december
2015 till en ny aktie.
Det tidigare dotterbolaget Falu Bildemontering
& Skrothandel AB har, efter det att bildemonteringsverksamheten avyttrades under år 2014,
avyttrats.
Dotterbolagen M.V. Metallvärden AB samt Metallvärden i Lesjöfors AB har på grund av brist
på rörelsekapital endast bedrivit begränsad
verksamhet. från och med år 2016 bedrivs Metallvärdens handelsverksamhet inom moderbolaget och dotterbolaget M.V.Metallvärden AB
är ett vilande bolag.
Efter verksamhetsårets utgång
En extra bolagsstämma den 27 januari 2016
beslöt att ändra bolagsordningen samt att
genomföra en nyemission med företräde för
befintliga aktieägare. Antalet aktier ökas med
högst 13 806 819 aktier. Dessutom bemyndigades styrelsen att kunna emittera om ytterligare
högst 2 miljoner aktier som en överteckning i
emissionen. Emissionen som genomfördes under februari blev övertecknad till 130 % och
tillförde bolaget ca 9 Mkr. Inför nyemissionsbeslutet gjorde Björn Grufman ett löneavstående
från gamla obetalda löner om 2 Mkr
Falu Skrot- och Metallhandel har flyttat ut från
den gamla fastigheten och etableringen på den
nya är omedelbart förestående.
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Aluminiumverket i Lesjöfors håller på att förberedas för återstart – ett nytt partikelfilter för rening av avgaserna från processen är installerat.

MILJÖPÅVERKAN
Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet
enligt Miljöbalken. Miljötillstånden avser dels
skrot- och smältverksamheten i Metallvärden i
Lesjöfors, dels tillverkning av blyhalvfabrikat i
Sala Bly. Verksamheterna har ringa eller ingen
miljöpåverkan.

BOLAGSSTYRNING

Bolaget tillämpar inte Svensk kod för bolagsstyrning då bolaget ej är upptaget till handel på
en reglerad marknad

RISKER

Riskerna i Metallvärdenkoncernen kan främst
hänföras till fyra typer av riskområden; marknadsrelaterade, operationella, finansiella samt
legala och skattemässiga. Vid bedömningen
av bolaget är det viktigt att beakta alla dessa
aspekter och göra en noggrann bedömning av
riskerna utifrån ett sammanvägt perspektiv.
Marknadsrelaterade risker
Konjunktur
Metallvärdens produkter säljs huvudsakligen
till den metallurgiska industrin i Norden. Dessa
aktörer påverkas av det allmänna ekonomiska
läget och behovet av insatsråvaror står i direkt
proportion till konjunkturutvecklingen.
23
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Materialkvalité och priser

Finansiella risker

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 s.k.
”hedging”på LME (London Metal Exchange).
Även kvalitén på inköpt råvara är en viktig parameter som i sin tur påverkar kvalitén i den levererade produkten.

Kreditrisk

Operationella risker
Förvärv och integration av företag
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
integration i Metallvärdens verksamhet
Beroende av nyckelpersoner
Metallvärdens framtida utveckling beror i hög
grad på företagsledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Metallvärden har träffat anställningsavtal
med nyckelpersoner på villkor som Metallvärden bedömer vara marknadsmässiga. .
Miljö
Metallvärden arbetar aktivt med att påverka
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 emellertid att överträdelser har skett eller kommer att
ske. Metallvärden äger flera industrifastigheter
och därmed finns en i dag begränsad risk för att
behöva vidta undersökningar och saneringsåtgärder för tidigare eller nuvarande miljöpåverkande utsläpp.
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Inom traditionell metall- och skrothandel är, liksom i all handelsverksamhet, kreditriskerna väsentliga. Inom Metallvärden kreditbedöms varje affärspartner på sedvanligt sätt. En risk som
också är påtaglig i skrothandeln är ”fel i varan”.
Metallvärden arbetar i enlighet med kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 och genom strikta
leverantörsbedömningar minimeras antalet reklamationer.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i
marknadsräntan påverkar Metallvärdens räntenetto. Hur snabbt en ränteförändring får genomslag i räntenettot beror på lånens räntebindningstid. Metallvärden har begränsat med
räntebärande skulder och har en genomsnittlig
räntebindningstid på nuvarande lån om ca 30
dagar.
Likviditetsrisk
Metallvärdens styrelse bedömer koncernens finansiella ställning efter den i början av innevarande år genomförda emissionen som tillfredsställande, och att verksamheten under normala
marknadsförhållanden kommer att generera ett
starkt kassaflöde.
Legala och skattemässiga risker
Skatterisker
Metallvärden bedriver sin verksamhet, inklusive
transaktioner mellan koncernbolag, i enlighet
med Metallvärdens tolkning av gällande skattelagar och bestämmelser, skatteavtal samt
skattemyndigheters krav. Det kan dock inte
generellt uteslutas att Metallvärdens tolkning
av tillämpliga regler och administrativ praxis är
felaktig, eller att regler och praxis kan komma
att ändras, eventuellt med retroaktiv verkan.
Genom skattemyndigheters beslut kan Metallvärdens tidigare eller nuvarande skattesituation

ÅRSREDOVISNING 2015 - METALLVÄRDEN I SVERIGE AB – ORG NR: 556710-2784

FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST
Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att årets förlust i moderbolaget
-424 004 kr jämte balanserat resultat - 46 810 232 kr och överkursfond 24 197 568 kr, totalt
- 23 036 668 kr, balanseras i ny räkning.
Koncernens
ansamlade
förlust uppgår till -35 540 168 kr.
Metallvärden
i Sverige
AB (publ)
556710-2784

Nyckeltal
Koncern
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansnetto, tkr
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %
Rörelsemarginal, %
Kassalikviditet, %
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %
Medeltal anställda
Resultat per aktie efter 22 % skatt, kr
Resultat per aktie exklusive reavinst, kr
Eget kapital per aktie, kr

2015

2014

23 158
-573
neg
neg
4
41
33 002
15
-0,12
-0,12
neg

27 991
-18 656
neg
neg
neg
28
35 135
15
-0,05
-0,05
neg

Moderföretag
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansnetto, tkr
Avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %
Rörelsemarginal, %
Kassalikviditet, %
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %
Medeltal anställda
Resultat per aktie efter 22 % skatt, kr
Resultat per aktie exklusive reavinst, kr
Eget kapital per aktie, kr

311
201
neg
neg
neg
77
35 021
66
3
-0,04
-0,04
0,49

190
-15 866
neg
neg
neg
52
35 184
22
1
-0,04
-0,04
0,02

Definitioner av nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Avkastning på eget kapital
Nettoresultat i procent av justerat eget kapital
Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i % av genomsnittlig balansomslutning
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
Resultat per aktie efter 22 % skatt
Resultat (innan bokslutsdispositioner) efter full skatt, 22 %, dividerat med antalet aktier
4 602 272 st (383 179 032 st).
Resultat per aktie exklusive reavinst
Resultat (innan bokslutsdispositioner) minskat med årets reavinster och efter full skatt, dividerat med
antalet aktier
4 602 272 st (383 179 032 st).
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Metallvärden i Sverige AB (publ)

3(33)

RESULTATRÄKNING – KONCERNEN

556710-2784

Resultaträkning - koncernen
Belopp i kr
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Not

2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

1

23 158 195
10 736 477
33 894 672

27 990 508
189 215
28 179 723

2
3,4
5

-14 367 975
-8 779 421
-6 909 877

-19 719 383
-8 406 798
-9 958 461

6
7

-2 879 120
958 279

-3 925 603
-3 280 257
-17 110 779

9
10
11

-42 020
164 687
-1 654 171
-573 225

-126 465
69 353
-1 488 413
-18 656 304

-573 225

-18 656 304

266 876
-306 349

187 687
-18 468 617

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Metallvärden i Sverige AB (publ)

4(33)

BALANSRÄKNING – KONCERNEN

556710-2784

Balansräkning - koncernen
Belopp i kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

13

1 307 961
1 307 961

1 583 380
1 583 380

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

14
16
17

6 287 934
6 706 565
776 821
13 771 320

6 491 725
9 384 423
933 424
16 809 572

23

6 073 394
38 161
6 111 555

6 073 394
158 023
6 231 417

21 190 836

24 624 369

2 124 907
2 124 907

2 030 779
2 030 779

835 086
1 422 322

1 756 934
795 619

83 170
172 938
3 104 336
615 838
6 233 690

110 127
3 399 976
697 149
6 759 805

1 112 788
2 339 620

1 112 649
606 915

Summa omsättningstillgångar

11 811 005

10 510 148

SUMMA TILLGÅNGAR

33 001 841

35 134 517

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag
Fordringar hos andra närstående
fysiska och juridiska personer
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Spärrade medel
Kassa och bank

19

20
21
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BALANSRÄKNING – KONCERNEN

556710-2784

Balansräkning - koncernen
Belopp i kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

2 301 136
2 301 136

15 327 161
15 327 161

-3 940 861
-306 349
-4 247 210

-2 265 177
-18 468 617
-20 733 794

-1 946 074

-5 406 633

23
24

1 876 831
1 112 788
2 989 619

2 370 084
1 112 649
3 482 733

25
26

1 186 359
6 945 772
3 050 000
11 182 131

1 603 826
4 340 001
400 000
6 343 827

700 000
5 913
9 058 025
34 511
62 188
8 489 229
2 426 299
20 776 165

10 607 998
10 586
21 398
15 313 875
4 760 733
30 714 590

33 001 841

35 134 517

EGET KAPITAL OCH SKULDER
22

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Fria reserver
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28

27
28

ÅRSREDOVISNING 2015 - METALLVÄRDEN I SVERIGE AB – ORG NR: 556710-2784

Metallvärden i Sverige AB (publ)

6(33)

556710-2784

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Aktier i dotterbolag
Miljöfond
Summa

Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser
Miljöfond

26
26
24

2015-12-31

2014-12-31

10 700 000
26 800 000
16 807 690
1 112 788
55 420 478

10 700 000
26 800 000
16 807 690
1 112 649
55 420 339

360 000
1 112 788

360 000
1 112 649

29
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KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN

Kassaflödesanalys - koncern
Belopp i tkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

2015

2014

-306
-4 192
-4 498

-18 555
9 284
-9 271

-4 498

-9 271

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

-94
734
-2 481

6 712
3 901
-1 669

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-6 339

-327

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Avyttring av intressebolag
Förvärv av materiella anläggningstillångar

-98

-709
-90

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-98

-799

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av låneskulder

3 082
5 088

2 309

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

8 170

1 543

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

1 733
607

417
1 303

Likvida medel vid årets slut

2 340

1 720

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Metallvärden i Sverige AB (publ)

-766
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556710-2784

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncern
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Övriga poster
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar/inkråm
Förändring uppskjuten skattefordran

30

2 879
-7 240
273

3 940
1 815
3 280
249

-4 088

9 284
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RESULTATRÄKNING – MODERFÖRETAG

556710-2784

Resultaträkning - moderföretag
Belopp i kr
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära kostnader
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag
Resultat före skatt
Årets resultat

Not

2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

1

310 788
7 897 460
8 208 248

190 000
173 159
363 159

3,4
5

-4 363 727
530 922

-4 420 727
-1 212 754

6

-5 000
4 370 443

-7 438
-5 277 760

8

-3 342 000

-9 832 290

9
10
11

-68 700
-759 060
200 683

-126 465
1 843
-631 687
-15 866 359

-8 334 687
7 710 000
-424 004

160 000
-15 706 359

-424 004

-15 706 359

31
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRETAG

556710-2784

Balansräkning - moderföretag
Belopp i kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

17

40 000
40 000

45 000
45 000

18
23

16 807 690
4 243 928
8 161
21 059 779

16 807 690
4 243 928
8 161
21 059 779

21 099 779

21 104 779

64 500
64 500

64 500
64 500

295 000
8 462 244
9 652
27 137
2 886 145
171 788
11 851 966

214 061
10 702 531
27 137
2 942 382
128 057
14 014 168

2 004 621

218

Summa omsättningstillgångar

13 921 087

14 078 886

SUMMA TILLGÅNGAR

35 020 866

35 183 665

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank

32
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20
21
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRETAG

556710-2784

Balansräkning - moderföretag
Belopp i kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

2 301 136
2 301 136

15 327 161
15 327 161

24 197 568
-15 517 274
-424 004
8 256 290

24 103 844
-15 918 869
-15 706 359
-7 521 384

10 557 426

7 805 777

6 486 649
6 486 649

400 000
400 000

6 134 927
3 540 008
7 410 292
891 564
17 976 791

5 684 224
4 965 362
4 000
12 150 950
4 173 352
26 977 888

35 020 866

35 183 665

2015-12-31

2014-12-31

1 800 000
16 807 690
18 607 690

1 800 000
16 807 690
18 607 690

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

22

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

27
28

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Panter och säkerheter för egna skulder
Företagsinteckningar
Aktier i dotterbolag
Summa

Ansvarsförbindelser

26

Inga
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KASSAFLÖDESANALYS – MODERFÖRETAG

Kassaflödesanalys - moderföretag
Belopp i tkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

2015

2014

-424
-3 468
-3 892

-15 566
9 423
-6 143

-3 892

-6 143

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

1 425
-3 197

-1 351
5 942

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 664

-1 552

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Avyttring av intressebolag
Förvärv av materiella anläggningstillångar
Avyttring av materiella anläggningstillångar
Förändring långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-708
-50
-

-758

3 082
4 587

2 309

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

7 669

2 309

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

2 005
-

-1
504

2 005

18(33)
503

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av låneskulder
Erhållna koncernbidrag

Likvida medel
vid AB
årets
slut
Metallvärden
i Sverige
(publ)
556710-2784

-

Noter
Not 1 Övriga rörelseintäkter
Koncern
Övrigt
Summa
Moderföretag
Övrigt
Summa

2015

2014

10 736 477
10 736 477

189 215
189 215

7 897 460
7 897 460

173 159
173 159

Not 2 Råvaror och förnödenheter

Handelsvaror (köpta helfabrikat) utgör en oväsentlig del av omsättningen. 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.

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
34

Koncern
Mazars SET
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag

2015

2014

219 125

138 000
-
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Dabs färdiga för leverans
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
REDOVISNINGSPRINCIPER
Från och med 2014 tillämpas årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella poster.
Redovisningsprinciper som anges nedan har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte
annat anges.

ALLMÄNT
Metallvärden i Sverige AB:s affärsidé är att vara ett
serviceföretag till den metallurgiska industrin i
norra Europa främst genom återvinning och förädling av vissa råvaror.
Verksamheten bedrivs i flera dotterbolag och omfattar:
- Skrotinsamling, handel och förädling;
- Omsmältning av aluminiumskrot till s.k. desoxidationsaluminium, vilket är en viktig insatsråvara för
stålindustrin;
- Omsmältning av bly och tillverkning av blyhalvfabrikat i olika former;
Bolaget har sitt säte i Stockholm och är registrerat i
Sverige.
Adressen till huvudkontoret är Box 3143, 103 62
Stockholm. Besöksadress Brunnsgatan 11A.
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för
publicering den 14 maj och kommer att föreläggas
årsstämman den 28 maj 2015 för fastställande.

GRUNDER FÖR UPPRÄTTANDE
Årsredovisning
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) samt Redovisningsrådets
rekomendationer (RR) och Akutgruppenst uttalanden (URA)
Värderingsgrund
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges. Omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder består av belopp som kan
realiseras inom tolv månader räknat från balansdagen. Övriga tillgångar och skulder redovisas som
anläggningstillgångar respektive långfristiga skulder.
36

Resultaträkningen följer den kostnadsslagsindelande
uppställningsformen, vilket innebär att kostnader
summeras utifrån dess karaktär.
Belopp och datum
Redovisningsvalutan är svenska kronor och samtliga
belopp är angivna kronor (SEK) om inget annat anges.
Beloppen inom parantes anger tidigare års värden.
Resultaträkningsrelaterade poster avser perioden 1
januari - 31 december och balansräkningsrelaterade
poster avser den 31 december.

RAPORTERING FÖR SEGMENT
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).
Hela verksamheten avseende fragmentering och
skrotsortering är utsatt för likartade risker och möjligheter och verksamheten bedrivs helt inom Sverige, vilket medför att bolagets och koncernens verksamhet redovisas inom ett segment

OMRÄKNINGSPRINCIPER FÖR RESULTATOCH BALANSPOSTER SAMT TRANSAKTIONER
I UTLÄNDSK VALUTA
Vid redovisning av monetära tillgångar och skulder i
utländsk valuta omräknas dessa poster enligt balansdagskursen till rapportvalutan, med tillämpning av
försiktighetsprincipen. Vid transaktioner i utländsk
valuta sker omräkning till rapportvalutan enligt transaktionsdagens 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. Metallvärden i Sverige AB redovisar leasingkostnader som operationell leasing, vilket betyder att leasinggivaren bär de ekonomiska riskerna
och förmånerna som är förknippade med ägandet
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eventuella nedskrivningar..
Pensioner
Inom bolaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner redovisas som en kostnad
när de uppstår.
Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar med begränsad
nyttjandeperiod skrivs av. Avskrivningar sker linjärt
över den bedömda nyttjandeperioden och redovisas
i resultaträkningen. Avskrivningar enligt plan baseras 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 återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta av tillgångens
nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde, vilket är
nuvärdet av uppskattade framtida in- och utbetalningar. 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. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader, vilka
är skillnaden mellan tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden. Uppskjutna
skattefordringar avseende avdragsgilla temporära
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast
i den mån det är sannolikt att dessa kommer att
utnyttjas. Uppskjuten skatt och uppskjutna skattefordringar har justerats i förhållande till att aktuell
bolagsskatt har sänkts från 26,3 till 22% vid 2012 års
bokslut.
Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom
att periodens resultat som är hänförligt till
stamaktierna divideras med vägt genomsnittligt
antal aktier under perioden
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet, 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 händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller
flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett
befintligt åtagande som härrör från inträffade händelser 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 storlek kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet..
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen utvisar bolagets in- och utbetalningar 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 kassaflödeseffekten hänförs till investerings- eller finansverksamheten.
Transaktioner med närstående
Metallvärden i Sverige AB 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 upplysningar
lämnas om transaktioner med närstående som innebär ett utbyte av resurser, tjänster och förpliktelser,
oavsett om ersättning utgår eller inte.

Avskrivningsprinciper för materiella
anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga
anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod.
37
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Följande avskrivningstider tillämpas:
Moder
Koncern företag
år

år

Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader

50

0

tekniska anläggningar

5 - 10

0

-Inventarier, verktyg och installationer

5 - 10

5 - 10

-Maskiner och andra

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Händelser efter balansdagen är händelser som inträffar under perioden från balansdagen till den dag då
de finansiella rapporterna undertecknas. När händelserna inträffar som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen beaktas dessa vid fastställande
av beloppen i resultat- och balansräkningen på styrelsens inrådan. När det däremot inträffar händelser
som indikerar förhållanden som har uppstått efter
balansdagen justeras inte resultat- och balansräkningen. Däremot lämnas upplysning om väsentliga
händelser. Väsentlighet innebär att ett utelämnande
av informationen skulle kunna påverka de bedömningar och beslut läsaren fattar utifrån de finansiella
rapporterna.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
Redovisningsrådets rekommendation RR1:00.
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Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget
direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande
över den driftmässiga och finansiella styrningen.
Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion
varigenom moderföretaget indirekt förvärvardotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från
och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter
och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder
liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ
goodwill.

GOODWILL
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
överstiger det verkliga värdet på det förvärvade
företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.
Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden som då förvärven är strategiska för
verksamheten har bedömts till 10 år ( 10 % ) .
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Noter
NOTER
Not 1 Övriga rörelseintäkter
Koncern
Övrigt
Summa
Moderföretag
Övrigt
Summa

2015

2014

10 736 477
10 736 477

189 215
189 215

7 897 460
7 897 460

173 159
173 159

Not 2 Råvaror och förnödenheter

Handelsvaror (köpta helfabrikat) utgör en oväsentlig del av omsättningen. 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.

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncern
Mazars SET
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Skatterådgivning
GrantThornton
Övriga tjänster
Summa
Moderföretag
Mazars SET
Revisionsarvode
Skatterådgivning
Summa

2015

2014

219 125

138 000
9 300

219 125

125 000

89 685
236 985

125 000

50 000
9 300
59 300

2 015

2 014

85 664
228 736

243 314

Not 4 Leasingavgifter avseende operationell leasing
Koncern
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror
Avtalade framtida leasingavgifter
Moderföretag
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror

117 481
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Not 5 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda

2015

2014

2
1
3

1
1

Totalt i dotterföretag

11
1
12

13
1
14

Koncernen totalt

15

15

2015
Andel
kvinnor i %

2014

-

-

-

-

2015

2014

-1 880 000
1 425 797
-454 203
-89 166

900 000

Dotterföretag
Styrelse och VD
Övriga anställda

823 154
4 542 537

681 011
5 837 203

Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

4 457 285
2 617 105
390 427

6 518 214
1 851 536
376 943

Koncern
Styrelse och VD
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

-1 056 846
5 927 886
4 871 040
2 513 578
390 427

1 581 011
5 837 203
7 418 214
2 164 962
395 142

Moderföretag
Män
Kvinnor
Totalt i moderföretaget
Dotterföretag
Män
Kvinnor

Könsfördelning i företagsledningen

Moderföretag
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare
Koncern
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Moderföretag
Styrelse och VD
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 1)

900 000
313 426
18 199

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 18 549 (fg år 10 550 ) företagets ledning avseende 1
(1) personer. Företaget har inga utestående pensionsförpliktelser till styrelsen eller VD.
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Fördelning av löner och ersättningar till styrelse och VD
Moderföretag
Lars Ransgart (styrelsens ordförande)
Peter Zeidler (styrelseledamot)
Wilhelm Rosenlund (styrelseledamot)
Björn Grufman (styrelseledamot)
Moderföretaget totalt
Dotterföretag
Roland Andersson (platschef, styrelseledamot)
Dotterföretag totalt
Koncernen totalt

2015

2014

90 000
40 000
40 000
920 000
1 090 000

90 000
40 000
40 000
900 000
1 070 000

-

681 011
681 011

1 090 000

1 751 011

Avgångsvederlag

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

Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Koncern
Goodwill
Nedskrivning Goodwill
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Nedskrivning maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Moderföretag
Inventarier, verktyg och installationer

Not 7 Övriga rörelsekostnader
Koncern
Realisationsförlust avyttring rörelse
Summa

2015

2014

275 419

402 155
1 069 990
500 649
1 682 037
270 772
3 925 603

110 378
2 155 053
338 270
2 879 120
5 000

7 438

5 000

7 438

2015

2014

-

3 280 257
3 280 257

Realisationsförlust av inventarier och lager vid avyttring av rörelsen i dotterbolaget Falu Bildemontering
& Skrothandel AB

Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag
Nedskrivningar

2015
-3 342 000
-3 342 000

2014
-9 832 290
-9 832 290
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Not 9 Resultat från värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Koncern
Nedskrivning av aktier i dotterbolag

Moderföretag
Nedskrivning av aktier i dotterbolag

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncern
Övriga finansiella intäkter
Ränteintäkter, övriga

Moderföretag
Övriga finansiella intäkter
Ränteintäkter, övriga

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncern
Räntekostnader, övriga

Moderföretag
Räntekostnader, övriga

Not 12 Skatt på årets resultat
Koncern
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

42

2015

2014

42 020
42 020

-126 465
-126 465

-

-126 465
-126 465

2015

2014

164 687
164 687

69 353
69 353

-16 388
-52 312
-68 700

1 843
1 843

2015

2014

1 654 171
1 654 171

1 488 413
1 488 413

759 060
759 060

631 687
631 687

2015

2014

-6 446
273 322
266 876

-19 629
207 316
187 687
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Not 13 Goodwill
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och nedläggning av verksamhet
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Avyttringar och nedläggning av verksamhet
-Årets avskrivning enligt plan
Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början
-Avyttringar och nedläggning av verksamhet
-Årets nedskrivningar
Metallvärden
i Sverige
ABårets
(publ)
Redovisat
värde vid
slut
556710-2784

Not 14 Byggnader och mark
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan
Redovisat värde vid årets slut
Taxeringsvärde byggnader:
Taxeringsvärde mark:
Metallvärden i Sverige AB (publ)
556710-2784

Not 15 Nedlagda kostnader på annans fastighet
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan
Redovisat värde vid årets slut

2015

2014

11 419 631
-3 000 000
8 419 631

10 711 141
708 490
11 419 631

-2 817 755
1 430 010
-275 419

-2 415 601
-402 155

-1 663 164

-2 817 756

-7 018 496
1 569 990
-5 448 506

-5 948 505
-1 069 990
-7 018 495

1 307 961

1 583 380

2015

2014

8 014 730
8 014 730

8 014 730
8 014 730

-1 523 005
-203 791
-1 726 796

-1 319 214
-203 791
-1 523 005

6 287 934

6 491 725

2 698 000
1 942 000

2 698 000
1 942 000

4 640 000

24(33)
4 640
000

2015

2014

1 484 282
1 484 282

1 484 282
1 484 282

-1 484 282
-1 484 282

-1 187 424
-296 858
-1 484 282

-

-

23(33)
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Not 16 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan
Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

2015

2014

26 682 749
98 100
26 780 849

26 682 749
26 682 749

-11 703 212
-2 775 958
-14 479 170

-10 021 176
-1 682 036
-11 703 212

-5 595 114
-5 595 114

-5 595 114
-5 595 114

6 706 565

9 384 423

Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal
ingår med följande belopp:

Inga

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Ackumulerade nedskrivningar:
Redovisat värde vid årets slut

-

-

-

-

-

-

-

-

Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal
ingår med följande belopp:

Not 17 Inventarier, verktyg och installationer
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning enligt plan
Redovisat värde vid årets slut

-

2015

2014

3 576 841
98 100

3 848 291
90 000
-326 700
3 611 591

3 674 941
-2 643 417
-254 703
-2 898 120

-2 659 962
287 317
-270 772
-2 643 417

776 821

968 174

Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal
ingår med följande belopp
Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar

44

Inga

167 000

117 000
50 000

Redovisat värde vid årets slut

-

-

-

-
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Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal
ingår med följande belopp:

-

Not 17 Inventarier, verktyg och installationer
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar

2015

2014

3 576 841
98 100

3 848 291
90 000
-326 700
3 611 591

3 674 941

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning enligt plan

-2 643 417

Redovisat värde vid årets slut

-254 703
-2 898 120

-2 659 962
287 317
-270 772
-2 643 417

776 821

968 174

Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal
ingår med följande belopp

Inga

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Metallvärden i Sverige AB (publ)
-Vid årets början
556710-2784
-Nyanskaffningar

Not 18 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Inköp
-Aktieägartillskott
-Nedskrivning
Redovisat värde vid årets slut

27(33)

167 000

117 000
50 000

2015

2014

16 807 690
16 807 690

18 599 200
1 416 980
6 623 800
-9 832 290
16 807 690

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.
Dotterföretag / Org nr / Säte
MV Metallvärden AB,
556571-0687, Stockholm
Dotterdotterföretaget
Metallvärden I Lesjöfors AB,
556435-0576, Filipstad
Dotterdotterdotterföretaget
Metallklipp i Lesjöfors AB
556604-8350, Sala
Sala Bly AB,
556282-7773, Sala
Falu Skrot och Metallhandel AB,
556649-7847, Falun

Antal
andelar
667 000

i%
100

Redovisat
värde
2 960 000

1 000

100

10 847 690

1 000

100

3 000 000

16 807 690
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Not 18 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Inköp
-Aktieägartillskott
-Nedskrivning
Redovisat värde vid årets slut

2015

2014

16 807 690
16 807 690

18 599 200
1 416 980
6 623 800
-9 832 290
16 807 690

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.
Dotterföretag / Org nr / Säte
MV Metallvärden AB,
556571-0687, Stockholm
Dotterdotterföretaget
Metallvärden I Lesjöfors AB,
556435-0576, Filipstad
Dotterdotterdotterföretaget
Metallklipp i Lesjöfors AB
556604-8350, Sala
Sala Bly AB,
556282-7773, Sala
Falu Skrot och Metallhandel AB,
556649-7847, Falun

Antal
andelar
667 000

i%
100

Redovisat
värde
2 960 000

1 000

100

10 847 690

1 000

100

3 000 000

16 807 690
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Not 19 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 försäljningskostnad. Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2000:3 har tillämpats.
2015

2014

2 124 907
2 124 907

2 030 779
2 030 779

Moderföretag
Varulagret fördelar sig på följande poster:
Råvaror och förnödenheter

64 500

64 500

Totalt

64 500

64 500

Koncern
Varulagret fördelar sig på följande poster:
Råvaror och förnödenheter
Totalt

Not 20 Övriga fordringar

I övriga fordringar ingår reversfordran om 8 mkr på Hammar Invest AB (publ) som förföll den 30
november 2012. Hammar Invest AB (publ) har försatts i konkurs och fordran har satts ned till 1,5 mkr
som motsvaras av det borgensåtagande som ska infrias efter förlikning. Under räkenskapsåret 2014
har 0,5 mkr betalats.

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncern
Förutbetalda driftskostnader
Upplupna intäkter

Moderföretag
Förutbetalda driftskostnader

2015

2014

269 850
345 988
615 838

128 057
569 092
697 149

171 788

128 057

171 788

128 057
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Not 22 Eget kapital
Aktiekapital

Koncern
Ingående balans 2014-01-01
Nyemission
Överkursfond
Årets resultat
Korrigering vid övergång till
Utgående balans 2014-12-31

638 632
14 688 529

Ingående balans 2015-01-01
Nyemission
Nedsättning av aktiekapital
Förkjutning mellan bundet och fritt eget kapital
Årets resultat
Utgående balans 2015-12-31
Aktiekapital

Moderföretag
Ingående balans
2014-01-01
638 632
Resultatdisposition
Nedsättning av
aktiekapitalet
Nyemission
14 688 529
Årets resultat
Korrigering vid övergång till
BFNAR 2012:1
2014-12-31
15 327 161
Ingående balans
2015-01-01
Resultatdisposition
Nedsättning av
aktiekapital
Nyemission
Årets resultat
Utgående balans
2015-12-31

15 327 161

Bundna
reserver

-6 713 702
4 448 525
-18 468 617

15 327 161

-20 733 794

15 327 161
3 081 929
-16 107 954

-20 733 794
16 107 954
684 979
-306 349
-4 247 210

2 301 136

Balanserad vinst
Överkursfond
eller förlust
18 930 173

Fria
reserver

650 934
-16 569 803

5 173 671

Årets
resultat

Totalt

-16 569 802
16 569 803

3 649 936
-

-15 706 359

19 862 200
-15 706 359

24 103 844

-15 918 869

-15 706 358

7 805 777

24 103 844

-15 918 869

-15 706 358

16 107 954
-15 706 358

15 706 358

-15 517 273

-424 004
-424 004

7 805 778
16 107 954
-16 107 954
3 175 653
-424 004
-10 557 427

-16 107 954
3 081 929

93 724

2 301 136

24 197 568

Aktiekapital utgör lägst 1 900 tkr och högst 7 600 tkr. Aktiekapitalet består av 4 602 272 st (383 179
032 st)aktier med samma röstvärde och ett kvotvärde på 0,50 kr (0,04 kr).
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Not 23 Avsättning för uppskjuten skatt
Koncern - 2015
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Underskottsavdrag

Koncern - 2014
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Underskottsavdrag

Moderföretag - 2015
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Underskottsavdrag

Moderföretag - 2014
Underskottsavdrag

Uppskjuten
skattefordran
1 249 173
627 658
6 073 394
7 950 225

Uppskjuten
skatteskuld
1 249 173
929 524
6 073 386
8 252 083

Netto
1 249 173
929 524
-6 073 394
-3 894 697

6 073 394
6 073 394

1 291 131
1 078 935
2 370 066

1 291 131
1 078 935
-6 073 394
-3 703 328

1 249 173
627 658
4 243 928
6 120 759

4 243 920
4 243 920

4 243 928
4 243 928

4 243 928
4 243 928

-

4 243 928
4 243 928

Moderföretagets förändring mellan åren har redovisats som uppskjuten skattekostnad/intäkt.
Uppskjutna skatteskulder har 2012 justerats till skattesatsen 22 % mot tidigare 26,3 %.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas i den mån det är sannolikt att dessa
kommer att utnyttjas. Ingen ytterligare avsättning har under räkenskaspåret skett till uppskjuten
skattefordran. Uppskjuten skattefordran har 2012 justerats till skattesatsen 22 % mot tidigare 26,3 %.
Moderbolaget har erhållit ett beslut från Förvatningsrätten i Linköping efter överklagat beslut från
skatteverket. Beslutet innebär att bolaget ska betala 3,5 mkr avseende moms och sociala avgifter.
Bolaget har överklagat beslutet. Bolaget har av försiktighetsskäl reserverat hela beloppet (jämfört med
900 tkr sedan tidigare) i 2012 års bokslut.

Not 24 Övriga avsättningar
Koncern
Miljöfond

2015

2014

1 112 788
1 112 788

1 112 649
1 112 649
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Not 25 Checkräkningskredit
Koncern
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

Not 26 Övriga skulder till kreditinstitut
Koncern
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen

Not 27 Övriga skulder
Koncern
Reversskulder
Övriga kortfristiga skulder

Moderföretag
Reversskulder
Övriga kortfristiga skulder

50

2015

2014

1 245 000
-58 641
1 186 359

3 645 000
-2 041 174
1 603 826

2015

2014

6 945 772
6 945 772

4 340 001
4 340 001

2015

2014

6 486 649
1 798 501
8 285 150

8 000 000
7 313 875
15 313 875

3 000 000
4 410 292
7 410 292

7 500 000
4 650 950
12 150 950
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Not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncern
Upplupna lönekostnader
Upplupna räntekostnader
Upplupna driftskostnader

Moderföretag
Upplupna lönekostnader
Upplupna räntekostnader
Upplupna driftskostnader

2015

2014

1 689 289
650 010
87 000
2 426 299

3 769 780
749 913
241 040
4 760 733

476 786
306 609
108 169

2 862 378
143 568
1 167 406

891 564

4 173 352

Not 30 Transaktioner med närstående

Per 2014-12-31 finns följande mellanhavanden med närstående:
Moderbolaget
- Moderbolaget har en skuld till Lars Ransgart Management AB om 7 tkr.
(Lars Ransgart Management AB ägs av Lars Ransgart)
- Moderbolaget har en skuld till Mittretur AB om 326 tkr,
(Mittretur AB ägs av Björn Grufman)
- Moderbolaget har en skuld till Björn Grufman om 1 596 tkr.
Koncernen
- Koncernen har en skuld till Lars Ransgart Management AB om 7 tkr.
(Lars Ransgart Management AB ägs av Lars Ransgart)
- Koncernen har en skuld till Mittreturkoncernen om 350 tkr,
(Mittretur AB ägs av Björn Grufman)
- Koncernen har en fordran på övriga bolag inom Mittreturkoncernen om 1 413 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 2015 uppgår till 521 tkr vilken bedöms vara
marknadsmässigt.
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UNDERSKRIFTER
Stockholm den

maj 2016

Lars Ransgart
Styrelseordförande

Björn Grufman
Verkställande direktör

Wilhelm Rosenlund
Styrelseledamot

Peter Zeidler
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den
maj 2016. Denna avviker från standardutformningen
då jag varken av- eller tillstyrker fastställandet av balansräkningarna eller resultaträkningarna för
såväl moderbolaget som för koncernen

Johan Kaijser
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Metallvärden AB (Publ) Org.nr. 556710-2784

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Jag har haft i uppdrag att utföra en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för
Metallvärden i Sverige AB (Publ) för år 2015.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR F
ÖR 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
interna 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 att
jag utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.
På grund av det förhållande som beskrivs i stycket som anger grunden för att jag avstår från att
uttala mig, har jag dock inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som
grund för uttalanden i revisionsberättelsen.

GRUND FÖR ATT AVSTÅ FRÅN UTTALANDEN
Tillgångarna har värderats under antagandet om fortsatt drift. Jag har inte kunnat erhålla
tillräckliga revisionsbevis för att kunna säkerställa att antagandet om fortsatt drift är korrekt.

INGA UTTALANDEN GÖRS
Som en följd av det förhållande som beskrivs i stycket ”Grund för att avstå från uttalanden” kan
jag inte uttala mig om huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen,
eller om den ger en rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december
2015 eller av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar Som en följd av det förhållande som beskrivs i stycket ”Grund för att avstå från uttalanden”
kan jag varken till- eller avstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för moderbolaget och för koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver att jag har haft i uppdrag att utföra en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har jag haft i uppdrag att utföra en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust och har utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Metallvärde AB (PUBL) FÖR ÅR 2015.

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.

53

ÅRSREDOVISNING 2015 - METALLVÄRDEN I SVERIGE AB – ORG NR: 556710-2784

REVISORNS ANSVAR
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust på grundval av att jag utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige
och om förvaltningen på grundval av min revision enligt god revisionssed i Sverige. På grund av
det förhållande som beskrivs i stycket nedan som anger grunden för att jag avstår från att uttala
mig, har jag inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för mitt
uttalande om förslaget till dispositioner i revisionsberättelsen. Som underlag för mitt uttalande
om ansvarsfrihet har jag utöver att jag haft i uppdrag att utföra en 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
mitt uttalande.

GRUND FÖR ATT AVSTÅ FRÅN UTTALANDE
Som framgår av min Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen kan jag varken
till- eller avstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

INGET UTTALANDE GÖRS RESPEKTIVE UTTALANDE
Som en följd av det förhållande som beskrivs i stycket ”Grund för att avstå från uttalande”
kan jag varken till- eller avstyrka att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen. Jag tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

ANMÄRKNING
Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid betalt skatter och avgifter.

Stockholm den

Johan Kaijser
Auktoriserad revisor
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STYRELSEN OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Metallvärdens styrelse består av 4 personer, inklusive ordföranden, och har sitt säte i Stockholm.
Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nuvarande styrelseledamöter redovisas nedan.

STYRELSE
Lars Ransgart (född 1939)
Styrelseordförande sedan 2010
Tekn. licenciat vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Lars Ransgart har under senare tid varit verksam
som styrelseordförande och styrelseledamot i ett
antal bolag och har tidigare drygt 15 års erfarenhet
som konsult med fokus på strategi- och strukturfrågor
i större och medelstora bolag. Lars Ransgart äger
genom bolag och privat, 721 080 aktier samt 2
811 420 teckningsoptioner i Metallvärden. Utöver
sitt uppdrag i Metallvärden har Lars Ransgart även
följande uppdrag:
Uppdrag

Befattning

Varpstaden i Sala Aktiebolag
Sala Bly Fastigheter AB
Lars Ransgart Management AB
MIRAB Mineral Resurser AB
AirCut Technologies Harads AB
ScandMar Property
Developments AB

Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot/
Verkställande
direktör

Björn Grufman (född 1950)
Styrelseledamot och VD sedan 2010

Diplomerad vid Handelshögskolan i Stockholm,
civil ekonom. Björn Grufman har en bakgrund som
verkställande direktör i Tricoronakoncernen under
åren 2003 – 2006.Under åren 2003 – 2006 ingick M.V.
Metallvärden AB i Tricoronakoncernen men köptes ut
av Björn Grufman år 2006 i samband med att Tricoronas
verksamhet inriktades mot att omfatta handel med
utsläppsrätter och andra miljörelaterade instrument.
Björn har varit president i Bureau of International
Recycling Federation (BIR) (www.bir.org) 2011-2015.
Björn har i flera år också varit engagerad som ordförande
i både NRF, Nordic Recycling Federation och Eurometrec – en europeisk branschorganisation för återvinningsbranschen. Björn har också under många
år varit styresleledamot i Återvinningsindustrierna.
Björn Grufman äger via bolag 3 146 220 aktier samt
6 113 840 teckningsoptioner i Metallvärden. Utöver
sitt uppdrag i Metallvärdenkoncernen har Björn
Grufman även följande uppdrag:

Uppdrag
Stripa Mine Service Aktiebolag
Konsult Institutet Aktiebolag
Varpstaden i Sala Aktiebolag
Sala Bly Fastigheter AB
Mittretur Aktiebolag
Björn Grufman AB
M.V. Metallvärden AB

Befattning
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Peter Zeidler (född 1944)
Styrelseledamot sedan 2010
Utbildad bergsingenjör vid KTH. Styrelseordförande i
Kilsta Metall AB mellan 2007 och 2010. Peter Zeidler
äger privat samt genom bolag 1 176 293 aktier samt
12 671 600 teckningsoptioner. Utöver sitt uppdrag
i Metallvärden har Peter Zeidler även följande uppdrag:
Uppdrag
AB Yxsjö Industriservice
AB Yxsjö Gruvor
Zeidler Konsult AB

Befattning
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelseordförande

Wilhelm Rosenlund (född 1954)
Styrelseledamot sedan 2014
Wilhelm Rosenlund blev vid en extra bolagsstämma
den 10 mars 2014 invald som ny styrelseledamot i
Metallvärden. Wilhelm har sedan tidigare en lång
erfarenhet från återvinningsbranschen och har bland
annat suttit i koncernledningen för Veolia Miljö AS
(1996-2010). Wilhelm har även jobbat som konsult/
rådgivare för flera bolag i Sverige och Tyskland sedan
2011.
Wilhelm Rosenlund äger genom bolag 199 297 aktier
samt 527 780 teckningsoptioner- Utöver sitt uppdrag
i Metallvärden har Wilhelm Rosenlund även följande
uppdrag:
Uppdrag
Metodo AS
Headhunter Agency Group AS
Alcuni Trading AS

Befattning
Verkställande Direktör/
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseordförande
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Nedan redovisas de ledande befattningshavarna
i Metallvärden, deras bakgrund, befattning och
anställningsår.

Jörgen Ruke (född 1962)
Ekonomichef sedan oktober 2015.
Jörgen Ruke kommer närmast ifrån det Internationella
industribolaget United lnitiators AB där han arbetat
som ekonomichef under 6 år. Jörgen har läst ekonomichefsprogrammet
på
företagsekonomiska
institutet i Stockholm. Jörgen Ruke har inga aktier i
Metallvärden.
Christer Nilsson
Produktionschef Metallvärden i Lesjöfors, anställd
2007.
Utbildad som Produktionstekniker inom metallurgi
och materialteknik i Bergsskolan Filipstad. Har tidigare arbetat i SSAB, Borlänge. Christer Nilsson äger
inga aktier i Metallvärden.
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Roland Andersson
Produktionschef Sala Bly AB, anställd 2006.
Roland Andersson har en fyraårig teknisk utbildning.
Han var anställd som gjuterichef på Westermalms
Metallgjuteri AB mellan 1981-1989 och därefter var
han lagerchef på metallgrossisten Saredal Stål &
Metall AB som köptes upp av The Empire AB. 20032006 var Roland Andersson anställd av Medicarrier AB
som produktionsledare. November 2006 anställdes
han som platschef på Sala Bly AB. Roland Andersson
med familj äger 3 444 aktier i Metallvärden.

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

ADRESSER, KONTAKTUPPGIFTER
Metallvärden i Sverige AB (publ.)
Box 3143, 103 62 Stockholm
Besöksadress Brunnsgatan 11 A
info@metallvarden.se www.metallvarden.se
Tel: 08-440 84 60 Fax: 08-30 86 17
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