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VD-ord

2014 har varit ett mycket turbulent år för REHACT AB och 

tyvärr har jag tvingats att konstatera att de mål som vi satt 

upp inte har uppnåtts. Visserligen har bolagets kapitalbas 

stärkts med uppgraderat kreditbetyg som resultat, men sam-

tidigt har styrelsen under hösten 2014 tvingats konstatera att 

produkten RVU ännu inte är redo för bredare försäljning. 

Efter att under våren 2014 ha fått mycket positiva 

signaler från Polen kring projektet Natura Centrum så föreföll 

projektet att stanna av under sommaren. REHACT har tidigare 

stöttat det polska intressebolaget iNergy finansiellt i pro-

jektet men ansåg det märkligt att REHACT skulle förskottera 

mer pengar för arbeten i ett projekt som enligt uppgift redan 

hade sin finansiering klar. Försök att få en direktkontakt med 

ägaren till Natura Centrum gjordes men utan resultat. Därför 

anser jag det nu osannolikt att projektet blir av under de 

förutsättningar som tidigare presenterats av iNergy.

Med anledning av kapitalförfrågan genomfördes en 

särskild granskning av de polska intressebolagen iNergy och 

iRWN. I granskningen framkom allvarliga brister i verksam-

heten. Delar av den interna utredningen lämnades under 

våren 2015 vidare och verifierades av fristående expertis ifrån 

en etablerad revisionsfirma. Innehållet är inte offentliggjort 

eftersom rapporten ligger till grund för den polisanmälan 

som i mars 2015 upprättades mot dåvarande styrelseledamo-

ten Jerzy Hawranek.

Den installation som påbörjades 2012 i Holland hade trots 

direkta instruktioner inte färdigställts och kunden upplevde 

återkommande problem. Eftersom installationsarbetet nu 

pågått i drygt två år tvingades jag därför att avbryta samar-

betet med det polska bolaget iNergy som under ledning av 

REHACTs tidigare CTO Jerzy Hawranek arbetat med installa-

tionen. Vid den första inspektionen av svenska sakkunniga 

konstaterades fler felaktigheter och ytterligare fel hittades 

vid senare inspektioner. Omfattande förändringar i anlägg-

ningens installationer påbörjades under vintern 2014 och har 

i maj 2015 färdigställts av en holländsk installatör. Kunden har 

nu ett värmesystem som fungerar för att tillgodose byggna-

dens behov av värme men tyvärr kommer vi inte att kunna 

använda anläggningen för att verifiera effekten av RVU.

Med anledning ovanstående avskedades REHACTs CTO 

och styrelseledamot, tillika bolagets störste aktieägare, Jerzy 

Hawranek i oktober 2014. Först efter att en omfattande legal 

utredning konstaterat att de transaktioner som skett med 

A-aktier inte ska påverka röstlängden kunde en extrastämma 

den 22 maj 2015 entlediga honom även från hans position i 

styrelsen för REHACT. Röstlängden som varit ifrågasatt sedan 

januari 2015 kunde därmed fastställas.

REHACT inledde under hösten 2014 ett tekniksamarbete 

med en tillverkare av nyckelkomponenter till RVU. Genom 

detta samarbete har vi kunnat lösa en del av de tillverknings-

problem som produkten haft och fokus är nu att testa den 

tekniska produkten ytterligare och att få den produktions-

färdig. Parallellt har vi påbörjat kartläggningen av styr- och 

reglersystem som är lämpliga för att styra produkten.

REHACT har under 2014 genomgått ett stålbad som 

påverkat vårt varumärke och vår trovärdighet väsentligt. 

Organisationen har förändrats väsentligt och står inför 

återuppbyggnad. För att skapa bättre förutsättningar för att 

skapa aktieägarvärde har jag därför föreslagit att REHACT 

AB skall köpa fastighetsbolaget AB Fastator. Detta förslag är 

omvälvande och ligger nu för beslut av årsstämman. Det är 

min övertygelse att det är det bästa alternativet för att skapa 

aktieägarvärde både på kort och lång sikt och mottagandet 

av förslaget har så här långt varit positivt.

Svante Bengtsson
VD i REHACT AB

BÄSTE AKTIEÄGARE I REHACT AB!
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Ägare med väsentligt inflytande i bolaget per 2014-12-31

    

Namn Aktier serie A Aktier Serie B Kapitalandel Röstandel

Jerzy Hawranek 155 750 683 849 16,81 % 25,44 %

Svante Bengtsson, VD 246 379 513 756 15,22 % 33,79 %

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 0 170 754 3,42 % 1,94 %

Henrik Mastling 0 165 000 3,30 % 1,87 %

JP Morgan Bank 0 130 691 2,62 % 1,48 %

Saxon Magazine Press AB 0 100 000 2,00 % 1,13 %

764083,  Friends Provident INTL 0 84 624 1,69 % 0,96 %

Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 81 054 1,62 % 0,92 %

Velina Adelblom 0 48 686 0,97 % 0,55 %

Magnus Johansson 0 40 750 0,82 % 0,46 %

Övriga 21 777 2 552 853 51,53 % 31,44 %

Totalt antal aktier och kapital 423 906 4 572 017 100 % 100 %

TOTALT ANTAL AKTIER       4 995 923

Aktien och ägarförhållanden

Kvotandel är 0,20 kr per aktie.

A-aktie har 10 röster på bolagstämman, B-aktie har 1 röst 

på bolagsstämman.

UTFALL AV TECKNINGSOPTIONER
I samband med emissionen 2013 ställdes 1 159 989 st 

vederlagsfria teckningsoptioner ut till de som tecknade sig 

i emissionen. Teckningsoptionerna kunde nyttjas under 

perioden 12 - 30 maj 2014.

Totalt tecknades 638 230 st nya aktier och bolaget 

tillfördes drygt 6,8 MSEK före emissionskostnader.

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet uppgick per 2014-12-31 till 999 184,60 kronor.
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Antal nya aktier Antal aktier Totalt antal
Ökning av 

aktiekapital, 
Totalt   

aktiekapital,  Kvotvärde,

 År Händelse Serie A Serie B  Serie A  Serie B  aktier A + B SEK SEK SEK

2005 Nybildning  1 000 1 000 1 000 100 000,00 100 000,00 100,00

2005 Split 10:1 9 000 10 000 10 000 100 000,00 10,00

2006 Företrädesemission 3 500 13 500 13 500 35 000,00 135 000,00 10,00

2006 Split 500:1 6 736 500 6 750 000 6 750 000 135 000,00 0,02

2009 Konvertering 07/11 332 500 7 082 500 7 082 500 6 650,00 141 650,00 0,02

2009 Konvertering 08/13 232 750 7 315 250 7 315 250 4 655,00 146 305,00 0,02

2009 Nyemission  80 000 7 395 250 7 395 250 1 600,00 147 905,00 0,02

2009 Nyemission  1 052 632 8 447 882 8 447 882 21 052,64 168 957,64 0,02

2010 Fondemission 5:1 42 239 410 8 447 882 42239410 50 687 292 337 915,28 506 872,92 0,01

2010 Nyemission delreg 1 2 455 000 8 447 882 44 694 410 53 142 292 24 550,00 531 422,92 0,01

2010 Nyemission delreg 2 955 000 8 447 882 45 649 410 54 097 292 9 550,00 540 972,92 0,01

2011 Nyemission  2 323 125 8 447 882 47 972 535 56 420 417 23 231,25 564 204,17 0,01

2012 Nyemission  2 804 000 8 447 882 50 776 535 59 224 417 28 040,00 592 244,17 0,01

2012 Nyemission delreg 1 800 000 8 447 882 51 576 535 60 024 417 8 000,00 600 244,17 0,01

2012 Nyemission delreg 2 3 000 000 8 447 882 54 576 535 63 024 417 30 000,00 630 244,17 0,01

2013 Teckn option  60 235 301 172 8 508 117 54 877 707 63 385 824 3 614,07 633 858,24 0,01

2013 Nyemission  20 000 8 508 117 54 897 707 63 405 824 200,00 634 058,24 0,01

2013 Omstämpling aktier -30 000 30 000 8 478 117 54 927 707 63 405 824 0,00 634 058,24 0,01

2013 Konvertering 08/13 60 000 8 478 117 54 987 707 63 465 824 600,00 634 658,24 0,01

2013 Utjämningsemission 3 13 8 478 120 54 987 720 63 465 840 0,16 634 658,40 0,01

2013 Sammanläggning 1:20 -8 054 214 -52 238 334 423 906 2 749 386 3 173 292 0,00 634 658,40 0,20

2013 Nyemission delreg 1 450 720 423 906 3 200 106 3 624 012 90 144,00 724 802,40 0,20

2013 Nyemission delreg 2 342 603 423 906 3 542 709 3 966 615 68 520,60 793 323,00 0,20

2013 Nyemission delreg 3 260 000 423 906 3 802 709 4 226 615 52 000,00 845 323,00 0,20

2014 Nyemission delreg 4  106 666 423 906 3 909 375 4 333 281 21 333,20 866 656,20 0,20

2014 Utbyte konv  24 412 423 906 3 933 787 4 357 693 4 882,40 871 538,60 0,20

2014 Teckn option delreg 1 613 261 423 906 4 547 048 4 970 954 122 652,20 994 190,80 0,20

2014 Teckn option delreg 2  24 969 423 906 4 572 017 4 995 923 4 993,80 999 184,60 0,20

Aktiekapitalets förändring 2005-2014
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Förvaltningsberättelse
 

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
REHACT är ett utvecklingsbolag som utvecklar, patenterar 

och marknadsför teknik för att förbättra inomhusklima-

tet i byggnader samtidigt som behovet av tillförd energi 

minskas genom REHACTs patenterade värmeväxlare, RVU. 

RVU integreras med existerande teknik i ett koncept som 

kallas Rehact Energy System, ett koncept som bygger på helt 

nya principer för luftflöden med låga hastigheter och små 

temperaturskillnader. Rehact Energy System har vunnit ett 

antal internationella priser och utmärkelser och systemet har 

sålts till pilotinstallationer. Företaget har under 2014 tvingats 

konstatera att Rehact Energy System ännu inte har uppnått 

förväntad prestanda i någon av pilotinstallationerna. För att 

få bättre kontroll över utveckling och installationer koncen-

treras därför all verksamhet till Sverige.

REHACT är ett publikt aktiebolag vars aktie handlas på 

NASDAQ OMX First North. Bolaget bedriver idag verksam-

heten i Sverige och har under tidigare år drivit pilotprojekt i 

Polen och Holland.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
REHACT väljer ROSS arkitektur och design AB för att rita den 

första villan i projektet på Dalarö. Bygglov är beviljat och 

under 2015 kommer upphandling av entreprenör att ske.

Almi Invest meddelar att de sålt samtliga aktier i REHACT 

enligt de riktlinjer de har som offentligt investerare i tidiga 

skeden. Almi Invest ägde 2013-12-31 drygt fyra procent av 

kapitalet i REHACT och gjorde sin första investering i REHACT 

i september 2009.

I februari meddelade ägaren för det stora projektet 

Natura Center i Polen att man nu säkrat finansiering för att 

starta projektet. Projektets totala budget uppskattas till drygt 

500 miljoner PLN, drygt 1,1 miljarder kronor.

Årsstämma hölls den 7 april och omval skedde av 

samtliga sittande styrelsemedlemmar. Nyval skedde av Jerzy 

Hawranek.

REHACT mottar i maj information från det polska bolaget 

iNergy att ett avtal med Natura Centrum skrivits och att 

finansiering för ett hotell på ca 11 000 kvadratmeter är klart. 

Om samtliga installationsuppdrag tillfaller iNergy uppskattas 

ordervärdet uppgå till mellan 42 och 63 miljoner kronor. 

VD talade på ansedda Cleantech Forum i Stockholm i 

maj 2014. Cleantech Forum arrangerades i Stockholm av 

Cleantech Group i samarbete med Energimyndigheten och 

Stockholms stad. Cleantech Group är en av de mest etablera-

de arrangörerna av högnivåkonferenser där miljöteknikbolag 

möter internationella investerare.

Teckningsperioden för de teckningsoptioner som gavs ut 

hösten 2013 inföll mellan den 12 och 30 maj 2014 och totalt 

tecknades 638 230 aktier för 6 829 061 kr. Registreringen av 

aktierna från teckningsoptionerna skedde i slutet av juli.

Lånelöfte för genomförande av Dalaröprojektet har getts 

av Svenska Handelsbanken.

Energimyndigheten meddelar att man beviljat medel till 

ett projekt som leds av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

(SP). Projektet ska bland annat utvärdera Dalaröprojektet och 

dokumentera möjligheterna att skapa effektivare ventilation 

med bibehållen komfort genom minskade luftflöden och 

därigenom sänka behovet av tillförd energi.

REHACTs VD Svante Bengtsson mottar som en av tre 

svenska företagsrepresentanter en personlig inbjudan från 

Danmarks stadsminister att medverka i Global Green Growth 

Forum i Köpenhamn

En särskild granskning av de polska intressebolagen 

iNergy och iRWN genomförs under tredje kvartalet och i den 

konstaterar avvikelser från vedertagen affärspraxis, avsaknad 

av dokumentation av planering och projektering, försenad 

produktutveckling, ofullständig och delvis missledande 

rapportering till REHACTs styrelse och ledning och avvikelser 

från överenskommelser och fastställda beslut.

Som en följd av det som framkommit i den särskilda 

granskningen av de polska intressebolagen avskedas 

REHACTs tekniske chef, tillika störste ägare, i oktober från sin 

tjänst.

Under hösten får REHACT varierande besked kring om 

och när projektet Natura Centrum kommer att genomföras 

Styrelsen och verkställande direktören för REHACT AB (publ)  
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret  
2014–01–01 – 2014–12–31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
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och det bedöms därför inte längre sannolikt att det genom-

förs i enlighet med den plan som tidigare kommunicerats.

Arbete med produktutveckling, marknadsföring och 

försäljning i REHACT AB flyttas till Sverige. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS 
UTGÅNG
En extra bolagsstämma den 16 januari 2015 måste ställas 

in då frågor kring huruvida den av Euroclear framställda 

röstlängden skall gälla eller inte. Frågorna gäller huruvida 

hembudsklausulen har respekterats eller inte. Advokatbyrån 

Baker & McKenzie anlitas att genomföra en utredning av 

saken.

REHACT säljer sina andelar i det polska intressebolaget 

iRWN för 650 000 kr och säger samtidigt upp management- 

och optionsavtalet avseende det polska intressebolaget 

iNergy. Den investerare som köper andelarna avser att 

satsa mer kapital så att produktion och försäljning i Polen 

kan komma igång. Licensavtalet med iNergy kvarstår vilket 

innebär att iNergy och iRWN har rätt att tillverka och sälja 

RVU i Polen. REHACT har rätt till licensintäkter för varje 

tillverkad RVU. För att underlätta bolagens möjligheter att få 

igång verksamheten avvaktar REHACT med att kräva tillbaka 

förskott på RVU ifrån iRWN omfattande ca 3,2 miljoner 

kronor, samt återbetalning av ett förskott för elektronikut-

veckling till iNergy på ca 500 000 kr. Betalningsfrist sätts till 

2016-12-31.

I mars meddelas att Ekobrottsmyndigheten inlett en 

förundersökning om misstänkt marknadspåverkan riktad 

mot styrelsemedlemmen Jerzy Hawranek. Förundersök-

ningen inleds efter beslut av åklagare utifrån det material 

som bolaget skickat in efter att ha uppmärksammat att 

styrelsemedlemmen Jerzy Hawranek handlat återkommande 

i REHACTs egen aktie utan att det rapporterats i enlighet med 

regelverket på First North. Förundersökningen läggs ned i 

mitten av april.

I mars lämnar REHACT in en egen polisanmälan avseende 

misstänkta oegentligheter som skett under tiden då Jerzy 

Hawranek var anställd i bolaget. I polisanmälan rubriceras 

misstankarna som förskingring, urkundsförfalskning och 

trolöshet mot huvudman. Bolaget har i skrivande stund 

inte mottagit något besked om att denna polisanmälan har 

avskrivits.

För att stärka kontaktnätet inom den svenska fastig-

hetssektorn genomförs en riktad emission i mitten av april. 

Bolaget tillförs 3,2 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Tecknare i emissionen är Joakim Orthén, VD och grundare av 

Nordic PM och Andreas Bonnier, entreprenör.

Den utredning som Baker & McKenzie genomfört för att 

konstatera hur bolaget skall hantera vissa frågor kring att 

ett antal transaktioner med A-aktier var klar i slutet av april. 

I den konstateras att det saknades uppgift hos Euroclear 

att A-aktierna var belagda med hembud. Detta gjorde att sty-

relsen i REHACT inte fått information om transaktioner med 

A-aktier från Euroclear. Euroclear kan inte heller i efterhand se 

vilka transaktioner som har genomförts. Frågan om hem-

budsskyldighet avgörs normalt innan en ny ägare av aktien 

förs in i aktieboken. Att i efterhand försöka avgöra vem 

som har bättre rätt till redan registrerade aktier ligger dock 

utanför bolagets befogenheter och måste, om äganderätten 

ifrågasätts, lösas mellan de enskilda parterna i enlighet med 

lag och bolagsordning. I avstämningsbolag som REHACT 

tillkommer rätten att delta i och rösta vid bolagstämma den 

som upptagits såsom röstberättigad i den utskrift av aktiebo-

ken som Euroclear tar fram per avstämningsdagen, den s.k. 

bolagsstämmoaktieboken. Detta förhållande ger enligt Baker 

& McKenzie stöd för att de personer som är införda i aktuell 

bolagsstämmoaktiebok såsom röstberättigade ägare till de 

A-aktier som tidigare saknade anteckning hos Euroclear om 

hembudsförbehåll, också skall ha rätt att rösta för dessa.

Förslag om förvärv av AB Fastator presenteras för beslut 

på årsstämman 2015. Förvärvet kommer bli ett omvänt 

förvärv där AB Fastators aktieägare, om affären genomförs, 

kommer att äga ca 93 procent av det nya bolaget.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT 
 VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
REHACT har genomgått ett mycket tufft år där man både 

tvingats konstatera att tekniken ännu inte är mogen för 

försäljning samt även tvingats att avskeda bolagets grundare 

och tekniske chef. Under vintern och våren har bolaget byggt 

upp nya kontaktnät i Sverige både inom teknikutveckling 

men även inom fastighetsbranschen. Syftet är att teknikut-

vecklingen på ett tydligare sätt måste möta kundernas krav.

 

INFORMATION OM RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Investeringar i utvecklingsbolag är förenat med risktagan-

de. Ett antal faktorer utanför REHACTs kontroll, liksom ett 

flertal faktorer vars effekter REHACT kan påverka genom sitt 

agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets 

verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning eller 

medföra att värdet på Bolagets aktier minskar. Nedan redo-

görs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka RE-

HACTs framtidsutsikter. Riskerna är inte rangordnade och gör 

inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare risker och 

osäkerheter som REHACT för närvarande inte känner till kan 

också komma att utvecklas till viktiga faktorer som påverkar 

Bolaget. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att bedöma och 

vidta åtgärder för att minska kända risker.

Beroende av nyckelpersoner
Inom REHACT AB finns ett antal nyckelpersoner vilka är 

viktiga för en framgångsrik utveckling av Bolagets verksam-

het. Om dessa nyckelpersoner lämnar REHACT kan det få 

negativa konsekvenser för Bolaget. Dessutom är rekrytering 

av anställda som framgångsrikt kan integreras i organisatio-

nen av stor vikt för REHACTs fortsatta utveckling. Det finns 

ingen garanti för att Bolaget lyckas rekrytera eller behålla 

de personer som är nödvändiga för att bedriva och utveckla 

REHACTs verksamhet.

Teknikrisk
REHACT är ett utvecklingsbolag med nyutvecklad teknik. 

Tekniken är testad i en pilotinstallation och utifrån dessa 

erfarenheter vidareutvecklad för att fylla de krav som 

marknaden kan antas ställa. Det finns en risk för att markna-

den trots detta kan komma att kräva ytterligare justeringar 

av den tekniska produkt som REHACT har utvecklat. Bolagets 

erbjudande kring Rehact Energy System baseras på beräk-

nade värden. Rimligheten i dessa beräkningar har godtagits 

av de kunder som installerat produkten men installation-

ernas energiförbrukning har inte kunnat kontrollmätas. 

Avsaknaden av mätvärden kan komma att påverka bolagets 

möjlighet till bred försäljning negativt.

Produktion
Produktion av Bolagets produkter sker idag hos legotillverka-

re. Processen att överföra produktion till egen tillverkning är 

påbörjad men det finns ingen garanti för att det inte kommer 

uppstå oförutsedda kostnader eller fördröjningar i samband 

med denna process. Under denna tid är Bolaget beroende av 

legotillverkaren.

Krav på ersättning
Skulle REHACT inte uppfylla sina leveransförpliktelser enligt 

ingångna avtal kan olika krav på ersättning komma att riktas 

mot Bolaget vilket skulle kunna få en negativ inverkan på 

REHACTs verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Begränsade resurser
REHACT är ett mindre företag med begränsade resurser vad 

gäller administration och kapital. För att Bolaget skall kunna 

utvecklas som planerat är det av vikt att nämnda resurser 

disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en 

risk att REHACT misslyckas med att kanalisera resurserna 

och därmed drabbas av finansiella och styrningsrelaterade 

problem. REHACTs begränsade resurser medför även en risk 

om marknadens ökade krav innebär att ny teknikutrustning 

måste inhandlas. Om kostnaden för denna utrustning blir 

stor, hamnar REHACT i underläge gentemot de större aktörer-

na på marknaden, som har större resurser vilket sedermera 

kan få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiel-

la ställning och rörelseresultat.

Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Det kan inte med säkerhet sägas huruvida Bolaget kan Det 

kan inte med säkerhet sägas huruvida Bolaget kan komma att 

bli vinstgivande och generera tillräckliga medel för framtida 

finansiering av sin verksamhet. Det kan vidare inte uteslutas 

att REHACT i framtiden måste söka nytt externt kapital 

och det finns heller inga garantier för att nytt kapital kan 
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Flerårsöversikt (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning 0 0 491 464 451

Resultat efter finansiella poster -8 478 -5 377 -2 920 -2 221 -1 816

Balansomslutning 32 711 25 194 14 785 6 072 4 711

Soliditet (%) 37 57 28 79 71
           
För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
 
Den resultatförsämring som kan utläsas under 2014 grundar sig i att bolaget under året ökade antalet anställda och inledde en kraftig marknadsföring 
för att påbörja lanseringen av RVU i Sverige, en lansering som sedan avbröts när produkten inte längre bedömdes färdig för bredare försäljning. 
Resultatet belastas också av nedskrivningar av innehavet i det polska intressebolaget iRWN
 
För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år vid övergång till BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) har jämförel-
seposter för 2013 i flerårsöversikten räknats om. Tidigare år har inte räknats om.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 

Ansamlad förlust -13 284 809

Överkursfond 32 738 456

Årets förlust -8 477 888

 10 975 759

Disponeras så att i ny räkning överföres 10 975 759
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. 

anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare. Om 

ytterligare externt kapital måste anskaffas via aktieemission 

riskerar befintliga aktieägare att bli utspädda. Alternativt kan 

Bolaget förutom aktieemission även öka sin skuldsättning via 

lån av olika slag för att anskaffa finansiering.

Finansiering
Det är styrelsens bedömning att Bolaget under de närmsta  

tolv månaderna har tillräckligt rörelsekapital för planerad 

utveckling. Det finns dock ingen garanti för att framtida 

kapitalbehov inte kan uppstå. Bolagets möjlighet att 

tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende 

av försäljningsframgångar. Det finns ingen garanti för att 

Bolaget kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital, om 

behov skulle uppstå, även om utvecklingen i sig är positiv. 

Härvid är även det allmänna marknadsläget för tillförsel av 

riskkapital av stor betydelse.
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STYRELSE
Styrelsen skall enligt bolagsordningen bestå av lägst 3 och 

högst 7 ledamöter med högst 7 suppleanter. Styrelsens 

representanter väljs genom val på årsstämma i bolaget och 

deras respektive förordnande löper ut, i enlighet med vad 

som stadgas i lag, vid utgången av nästkommande årsstäm-

ma i bolaget. Styrelsen tillsätter verkställande direktören. 

Styrelsen skall årligen hålla konstituerande sammanträde 

efter årsstämma. Därutöver skall styrelsen sammanträda vid 

behov. Vid det konstituerande sammanträdet skall bland 

annat styrelsens ordförande utses om detta inte gjorts av 

årsstämman, bolagets firmatecknare fastställas samt styrel-

sens arbetsordning gås igenom och fastställas. På bolagets 

styrelsemöten behandlas normalt bolagets finansiella 

situation samt frågor av större ekonomisk eller principiell be-

tydelse eller annan större betydelse för bolaget. Verkställan-

de direktör redogör löpande för affärsläget och strategiska 

frågeställningar. Styrelsen är enligt styrelsens arbetsordning 

beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

ANTAL STYRELSEMÖTEN UNDER ÅRET
 

Ledamot
Perioden 1 januari 2014-7 april 2014  

(3 möten)
Perioden 7 april 2014 – 31 december 2014  

(8 möten)

Ola Alterå 3/3 8

Erik Branting 3/3 8

Johan Gorecki 2/3 6

Jerzy Hawranek – 5

Nicole Norrestad 3/3 8

Svante Norrestad Bengtsson 3/3 8
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Not 2014-01-01 -2014-12-31 2013-01-01 -2013-12-31

Rörelsens intäkter mm

Aktiverat arbete för egen räkning  479 675 439 600

Övriga rörelseintäkter 0 32 503

  479 675 472 103

    

Rörelsens kostnader  1   

Handelsvaror -114 325 -272 431

Övriga externa kostnader 2, 3 -3 677 873 -2 597 760

Personalkostnader 4 -3 382 210 -1 882 979

Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar 5, 6, 7 -88 590 -88 092

  -7 262 997 -4 841 261

Rörelseresultat  -6 783 322 -4 369 158

    

Resultat från finansiella poster    

Resultat från andelar i intresseföretag 8 -672 848 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 60 005 46 950

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -1 081 722 -1 055 219

  -1 694 565 - 1 008 269

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -8 477 888 -5 377 427

    

RESULTAT FÖRE SKATT  -8 477 888 -5 377 427

Skatt på årets resultat 11 0 0

    

ÅRETS RESULTAT  -8 477 888 -5 377 427

Resultat per utestående aktie på balansdagen: -1,70  (–1,24) kronor

Resultat per aktie vid full konvertering och teckning: -1,56 (-0,90) kronor

Resultaträkning
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TILLGÅNGAR
Not 2014-12-31 2013-12-31

   

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 12 2 132 354 1 610 537

Patenträttigheter 5 901 173 958 440

Varumärken 6 8 428 0

  3 041 955 2 568 977

    

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 13 10 229 206 0

Pågående nyanläggningar 14 1 094 708 0

Maskiner och inventarier 7 0 0

11 323 914 0

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i intresseföretag 15 663 422 1 336 270

Andra långfristiga fordringar 16 3 625 550 0

4 288 972 1 336 270

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  18 654 841 3 905 247

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Kortfristiga fordringar    

Aktuella skattefordringar  27 511 16 566

Övriga fordringar 17 165 957 15 195 829

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 81 348 159 860

  274 816 15 372 255

    

Kassa och bank  13 781 119 5 916 345

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  14 055 935 21 288 600

    

SUMMA TILLGÅNGAR  32 710 776 25 193 847

Balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not 2014-12-31 2013-12-31

    

EGET KAPITAL 19   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  999 185 845 323

Pågående nyemission  0 21 333

  999 185 866 656

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond  32 738 456 26 712 102

Balanserad vinst eller förlust  -13 284 809 -7 907 382

Årets resultat  -8 477 888 -5 377 427

  10 975 759 13 427 293

SUMMA EGET KAPITAL  11 974 944 14 293 949

    

Långfristiga skulder    

Konvertibla lån 20 8 420 153 8 672 550

Skulder till kreditinstitut 21 759 802 759 802

Övriga skulder 22 9 717 745 0

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER  18 897 700 9 432 352

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut  0 35 000

Leverantörsskulder 538 272 438 840

Övriga skulder  256 818 99 598

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 1 043 042 894 108

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  1 838 132 1 467 546

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  32 710 776 25 193 847

    

Ställda säkerheter  Inga  Inga

Ansvarsförbindelser  Inga  Inga

Balansräkning
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Not 2014-01-01 - 2014-12-31 2013-01-01  - 2013-12-31

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster  -8 477 888 -5 377 427

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 24 911 595 219 186

Betald skatt  -10 945 -16 566

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  -7 577 238 -5 174 807

    

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet    

Förändring av kortfristiga fordringar  11 503 418 -15 106 590

Förändring av kortfristiga skulder  385 001 808 362

Kassaflöde från den löpande verksamheten  4 311 181 -19 473 035

    

Investeringsverksamheten    

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -561 567 -523 457

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -11 323 914 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -11 885 481 -523 457

    

Finansieringsverksamheten    

Nyemission  6 171 333 14 871 082

Upptagna lån  9 717 745 48 000

Amortering av lån  -450 004 -72 626

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  15 439 074 14 846 456

    

Årets kassaflöde  7 864 774 -5 150 036

    

Likvida medel vid årets början    

Likvida medel vid årets början  5 916 345 11 066 381

Likvida medel vid årets slut  13 781 119 5 916 345

Kassaflödesanalys
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Redovisnings- och värderingsprinciper
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Tilläggsupplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovis-

ningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernre-

dovisning (K3). 

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet 

med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 

(K3). Övergången har gjorts enligt föreskrifterna i K3. För 

att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år 

har samtliga poster i resultaträkningen, balansräkningen, 

kassaflödesanalys samt noter räknats om för jämförelseåret. 

I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har följande 

redovisningsprinciper ändrats i jämförelse med tidigare år: 

Egetkapitalkomponenten i utgivna konvertibla skuldebrev 

värderas till nuvärde av framtida betalningar och redovisas 

som överkursfond i fritt eget kapital. 

 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 

inflyta. Eventuella utländska fordringar/skulder tas upp till 

balansdagens kurs.

 

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-

värden där inget annat anges.

REDOVISNING AV INTÄKTER
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits 

eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är 

sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogö-

ras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktiverat arbete för egen räkning redovisas som egen 

intäktspost i resultaträkningen. För närvarande bedrivs 

vidareutveckling av RVU och avskrivningar påbörjas efter 

dess färdigställande.

 

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-

ningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning 

och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt 

över tillgångarnas nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid 

bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstidertillämpas:

Balanserade utgifter utveckling (från  

färdigställande av projekt) 3 år

Patent 20 år

Varumärken 20 år

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
De materiella tillgångarna i REHACT utgörs av ett avtal om 

köp av sex stycken villatomter på Dalarö i Haninge kommun 

utanför Stockholm. Värdet är upptaget till köpeskillingen. 

Posten pågående nyanläggningar avser kostnader som är 

upparbetade för att uppfylla de krav som finns i avtalet med 

Haninge kommun, bland annat kostnader för arkitekt, bygg-

konsult mm. Villkoren för att uppfylla avtalet med kommunen 

beräknas vara uppfyllda under andra halvan av 2015.

Materiella anläggningstillgångar som är av mindre värde eller 

antas ha en livslängd på högst tre år redovisas som kostnad 

vid det första redovisningstillfället förutsatt att företaget kan 

göra motsvarande avdrag enligt inkomstskattelagen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Maskiner och inventarier 5 år

Datorer 3 år

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första 

redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för 

eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella 

uppskrivningar. I enlighet BFNAR 2012:1 kapitel 11 Finansiella 

instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet.

KUNDFORDRINGAR/KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar och kortfristiga fordringar som utgör 

omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp 

det belopp som de beräknas inflyta.

 

LEASINGAVTAL
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som 
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operationella, som operationella leasingavtal. Operationella lea-

singavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

INTRESSEFÖRETAG
Andelar i intressebolag värderas till verkligt värde med 

anskaffningsvärdet som utgångspunkt. Värdering och ned-

skrivningsprövning sker vid balansdagen och vid bestående 

värdeförändring.

NEDSKRIVNINGSPRÖVNINGAR
Styrelsen prövar redovisade värden på immateriella 

tillgångar och tillgångar i intressebolag genom en särskild 

nedskrivningsprövning. Nedskrivningsprövningen görs vid 

behov, dock minst en gång per år i samband med bokslut. 

Nedskrivningsprövningen sker genom att det balanserade 

värdet på tillgången ställs mot summan av de diskonte-

rade kassaflöden tillgången förväntas generera under sin 

livslängd utifrån de interna prognoser som styrelsen vid 

prövningstillfället arbetar med. Diskonteringsräntan sätts ut-

ifrån vad som bedöms vara normalt för ett bolag av REHACTs 

storlek och utvecklingsfas. Vid senaste nedskrivningspröv-

ningen användes en diskonteringsränta om 22,5 procent.  

FINANSIELLA RISKER
REHACT bedriver handel med och tecknar avtal i utländsk 

valuta. Bolaget marginaler kan därför påverkas i olika 

utsträckning av valutarörelser.

 
PENSION
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 

Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där 

fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att 

betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en 

kostnad under den period de anställda utför de tjänster som 

ligger till grund för förpliktelsen.

INKOMSTSKATTER 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 

andra skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning 

det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid 

framtida beskattning. 

Bolagets outnyttjade underskottsavdrag uppgick vid 2014 

år taxering till 16,0 miljoner kronor. Bolaget har bedömt att 

villkoren för att redovisa uppskjuten skattefordran avseende 

skattemässiga underskott ännu ej är uppfyllda.

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 
De uppskattningar och bedömningar som görs ses över 

årligen och baseras på tidigare erfarenheter men även andra 

faktor som anses vara rimliga att beakta. Det slutliga utfallet 

av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika 

från nuvarande uppskattningar och bedömningar och 

effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen 

under det räkenskapsår som ändringen görs, samt under 

framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt 

och kommande räkenskapsår. Bedömda väsentliga områden 

med uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOV AV MATERIELLA OCH 
 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

I balansräkningen redovisas väsentliga värden avseende ma-

teriella anläggningstillgångar. Eventuellt nedskrivningsbehov 

prövas på dessa i enlighet med de redovisningsprinciper som 

beskrivs ovan under rubrikerna Nedskrivningsprövningar, 

Immateriella anläggningstillgångar och Materiella anlägg-

ningstillgångar.

INKOMSTSKATTER OCH UPPSKJUTNA SKATTER 

Rehact väljer att inte aktivera underskottsavdrag i balansräk-

ningen då det är osäkert om villkoren ännu är eller kommer 

att bli uppfyllda för att utnyttja dem. Redovisningen av 

skatter beskrivs närmare under rubrik Inkomstskatter.

NYCKELTALSDEFINITIONER

NETTOOMSÄTTNING

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 

samt intäktskorrigeringar.

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före 

extraordinära intäkter och kostnader.

BALANSOMSLUTNING

Företagets samlade tillgångar.

SOLIDITET (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 

avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
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NOT 1 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Under 2014 (2013) har bolaget köpt tjänster och varor av det polska bolaget iNergy sp. z o. o till ett sammanlagt värde av 

32 638 SEK (201 971 SEK). Kostnaderna avser byggtjänster för projektet i Holland och utlägg i samband med förprojekteringen 

av Natura Center. iNergy är licenstagare till REHACTs teknik och majoritetsägare i intressebolaget iRWN sp.z o.o

Bolaget har under 2014 (2013) köpt tjänster direkt av det polska intressebolaget iRWN sp. z o.o till ett sammanlagt värde av 

23 622 SEK (110 446 SEK).

Bolaget har under 2014 (2013) köpt tjänster av det polska bolaget EBRA sp. z o.o som drivs av styrelseledamoten Erik Branting 

till ett sammanlagt värde av 427 668 SEK (302 884 SEK). I beloppen ingår även vidarefakturerade omkostnader för resor och 

utlägg.

 

NOT 2 LEASINGAVTAL OCH HYRA - OPERATIONELL 

 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till 492 023 209 152

Utgående redovisat värde 492 023 209 152

   

Framtida minileasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, 
förfaller  till betalning enligt följande:

Inom ett år 276 458 256 700

Senare än ett år men inom fem år 0 200 000

Senare än fem år 0 0

276 458 456 700

NOT 3 ARVODE TILL REVISORER
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 

föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31

Grant Thornton Sweden AB   

Revisionsuppdrag 0 6 100

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 14 500

 0 20 600

BDO Mälardalen AB   

Revisionsuppdrag 126 700 100 000

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 25 500 12 200

 152 200 112 200

Noter
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NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
 

 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31

Medelantalet anställda   

Män 3 2

 3 2

   

Löner och andra ersättningar   

Styrelse och verkställande direktör 1 990 088 1 235 177

Övriga anställda 788 070 565 059

 2 778 158 1 800 236

   

Sociala kostnader   

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 170 492 639

Pensionskostnader för övriga anställda 70 466 0

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 757 156 433 607

 998 114 434 246

   

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 3 776 272 2 234 482

   

Löner för styrelse och VD   

Svante Bengtsson, VD 780 000 600 000

Jerzy Hawranek, ledamot 419 335 0

 1 199 335 600 000

   

VD har en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader samt rätt till avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner.

                                     

Arvode för styrelse 2014-01-01 -2014-12-31 2013-01-01 -2013-12-31

Nicole Norrestad, ordförande 232 422 112 310

Erik Branting, ledamot 116 211 56 155

Svante Bengtsson, ledamot 51 387 56 155

Johan Goercki, ledamot 116 211 56 155

Ola Alterå, ledamot 116 211 37 613

Jerzy Hawranek, ledamot 0 0

Greger Kling, ordförande 0 33 000

Elin Bergman, ledamot 0 22 000

Danielle Freilich, ledamot 0 22 000

Camilla Sakari Sjöstrand, ledamot 0 22 000

Jesper Bengtsson, suppleant 0 11 000

 632 442 428 388
                                      
Beloppen ovan avser styrelsearvode exkl. sociala avgifter. I de fall styrelsemedlemmen väljer att fakturera arvodet från eget bolag läggs kostnad för 
sociala avgifter till styrelsearvodet. Ev. valutadifferenser i samband med fakturering har inte tagits med ovan.
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NOT 5 PATENTRÄTTIGHETER
Patent avser sökta och beviljade patent för produkten RVU.

 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 426 550 1 342 693

Inköp 31 216 83 857

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 457 766 1 426 550

   

Ingående avskrivningar -468 110 -384 889

Årets avskrivningar -88 483 -83 221

Utgående ackumulerade avskrivningar -556 593 -468 110

   

Utgående redovisat värde 901 173 958 440

  

NOT 6 VARUMÄRKEN

REHACT äger rättigheterna till EU-varumärket "REHACT".

 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 12 075 12 075

Inköp 8 535 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 610 12 075

   

Ingående avskrivningar -12 075 -11 839

Årets avskrivningar -107 -236

Utgående ackumulerade avskrivningar -12 182 -12 075

   

Utgående redovisat värde 8 428 0

 

NOT 7 MASKINER OCH INVENTARIER

 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 94 611 94 611

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 94 611 94 611

   

Ingående avskrivningar -94 611 -89 976

Årets avskrivningar 0 -4 635

Utgående ackumulerade avskrivningar -94 611 -94 611

   

Utgående redovisat värde 0 0
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NOT 8 RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG    

2014-01-01 -2014-12-31 2013-01-01 -2013-12-31

Nedskrivningar 672 848 0

672 848 0

NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2014-01-01 -2014-12-31 2013-01-01 -2013-12-31

Övriga ränteintäkter 56 361 49 973

Kursdifferenser 3 644 -3 023

60 005 46 950

NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2014-01-01 -2014-12-31 2013-01-01 -2013-12-31

Övriga räntekostnader 1 027 245 1 055 219

Övriga finansiella kostnader 54 478 0

1 081 723 1 055 219

 NOT 11 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT  

Skatt på årets resultat
2014-01-01 -2014-12-31 2013-01-01 -2013-12-31

Aktuell skatt 0 0

Uppskjuten skatt 0 0

Totalt redovisad skatt 0 0

Avstämmning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt -8 477 888 -5 377 427

Skatt enligt gällande skattesats 22 % 1 865 135 1 183 034

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -181 626 -29 078

Ej skattepliktiga intäkter 40 5

Emissionskostnader 236 001 567 598

I år uppkomna underskottsavdrag -1 919 550 -1 721 559

Summa 0 0
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NOT 12 BALANSERADE UTGIFTER UTVECKLINGSARBETEN

 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 610 537 1 170 937

Årets balanserade utgifter 521 817 439 600

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 132 354 1 610 537

   

Utgående redovisat värde 2 132 354 1 610 537

Utgifter som aktiverats avser direkta lönekostnader relaterade till utveckling av RVU. Utvecklingsprojektet är pågående och avskrivning sker från och 

med färdigställandet. Nedskrivningsprövning har skett per balansdagen.

NOT 13 BYGGNADER OCH MARK
Marköverlåtelse avseende sex stycken fastigheter Dalarö 4:81-4:86 samt två stycken samfälligheter Dalarö S:18 och S:19.

 2014-12-31 2013-12-31

Inköp 10 229 206 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 229 206 0

   

Utgående redovisat värde 10 229 206 0

NOT 14 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

2014-12-31 2013-12-31

Pågående nybyggnation Dalarö 1 094 708 0

   

1 094 708 0

NOT 15 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Namn: iRWN spolka zograniczona odpowiedzialnoscia

Säte: Warszawa, Polen

Eget kapital: 5 231 256,61 PLN (11 573 632,12 SEK) per balansdagen 2014-12-31

Antal ägda andelar i bolaget: 8 100

REHACTs ägarandel: 27 %

Årets resultat: -283 895,56 PLN (-628 090,54 SEK)
    



22 Noter

NOT 15 (FORTSÄTTNING)

 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 846 962 1 846 962

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 846 962 1 846 962

   

Ingående nedskrivningar -510 692 -510 692

Årets nedskrivningar -672 848 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 183 540 -510 692

   

Utgående redovisat värde 663 422 1 336 270

NOT 16 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

 2014-12-31 2013-12-31

Fordran iRWN 3 125 550 0

Fordran iNergy 500 000 0

NOT 17 ÖVRIGA FORDRINGAR

2014-12-31 2013-12-31

Förskott 0 4 146 898

Fordringar avseende skatter och avgifter 165 957 399 896

Fordran Mangold FK AB avseende del av nyemission 0 10 639 035

Övriga fordringar 0 10 000

Utgående redovisat värde 165 957 15 195 829

3 625 550 0

NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 

2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 63 978 44 220

Övriga förutbetalda kostnader 17 370 115 640

81 348 159 860
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NOT 19  EGET KAPITAL

Förändring föregående år Aktiekapital
Pågående 

nyemission Överkursfond
Balanserat 

resultat Årets resultat

Belopp vid jämförelseårets ingång enligt 
fastställd balansräkning vid tidpunkten för 
övergång till BFNAR 2012:1 630 244 11 926 11 438 962 -4 945 262 -2 962 120

Justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1

Konvertibellån justering 626 544

Belopp vid årets ingång efter justeringar 
vid övergång till BFNAR 2012:1 630 244 11 926 12 065 506 -4 945 262 -2 962 120

Disposition enligt beslut av årets stämma -2 962 120 2 962 120

Pågående nyemission 2012 3 614 -11 926 8 312

Pågående nyemission 2013 21 333 1 578 657

Nyemission 211 465 15 639 620

Kostnader för nyemission -2 579 993

Årets resultat -5 377 427

Belopp vid årets utgång 845 323 21 333 26 712 102 -7 907 382 -5 377 427

Årets förändring Aktiekapital
Pågående 

nyemission Överkursfond
Balanserat 

resultat Årets resultat

Belopp vid årets ingång 845 323 21 333 26 712 102 -7 907 382 -5 377 427

Nyemission 132 529  7 099 086

Disposition enligt beslut av årets årsstämma -5 377 427 5 377 427

Kostnader för nyemission -1 072 732

Pågående nyemission 2013 21 333 -21 333   

Årets resultat   -8 477 888

Belopp vid årets utgång 999 185 0 32  738 456 -13 284 809 -8 477 888

Totalt antal aktier 4 995 923

Kvotandel är 0,20 kronor per aktie     
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NOT 20 KONVERTIBLA LÅN

 2014-12-31 2013-12-31

Konvertibellån 2012/16, bokfört värde 8 420 153 8 672 550

 8 420 153 8 672 550

Utbetald ränta på konvertibellån 853 417 893 880

Konvertibellån 2012/2016 löper med en ränta om 9,75 procent och utbetalning av ränta sker halvårsvis sista bankdagen i maj 

och november. Lånet kan konverteras till aktier under följande tidpunkter: 15 januari 2014 - 28 februari 2014; 15 januari 2015 - 

28 februari 2015; 15 januari 2016 - 28 januari 2016 samt 1 september 2016 - 15 oktober 2016 eller till och med den dag som följer 

av punkt 6 i konvertibelvillkoren. 

Vid full konvertering enligt gällande villkor kan aktiekapitalet öka med 87 529,80 kr och antalet aktier av Serie B kan ökas med 

437 649 st.

Lånet förfaller till betalning den 30 november 2016 i den mån konvertering inte dessförinnan skett. För fullständiga villkor 

hänvisas till konvertibelvillkoren som finns publicerade på bolagets hemsida. Nominellt värde på konvertibellånet per 2014-12-

31 är 8 752 996 (9 168 000) kronor.

Utfall av konverteringsperioden 15 januari 2014 - 28 februari 2014:

Under konverteringsperioden tecknades 24 412 st aktier till kursen 17 kr per aktie, aktiekapitalet ökade med 4 882,40 kr.

NOT 21 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

2014-12-31 2013-12-31

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen

Västra Götalandsregionen 759 802 759 802

759 802 759 802

NOT 22 ÖVRIGA SKULDER

2014-12-31 2013-12-31

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen

Skuld till Haninge Kommun avseende marköverlåtelse 9 717 745 0

9 717 745 0

Skulden regleras med lån enligt befintligt lånelöfte från kreditinstitut under slutet av 2015 när alla villkor enligt 

 överlåtelseavtalet är uppfyllda.
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NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER      

2014-12-31 2013-12-31

Upplupna löner 58 333 0

Upplupna semesterlöner och sociala kostnader 359 690 174 701

Upplupna räntekostnader 71 118 74 490

Övriga upplupna kostnader 553 901 644 917

1 043 042 894 108

NOT 24 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

2014-12-31 2013-12-31

Avskrivningar 88 590 88 092

Nedskrivningar av andelar i intresseföretag 672 848 0

Konvertibelränta nuvärdesberäkning 150 157 131 094

911 595 219 186
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Rehact AB (publ)

Org.nr. 556678-6645

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Rehact AB (publ) för 
år 2014. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 6-26.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR FÖR 
ÅRSREDOVISNINGEN
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande 
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-
ting och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis 
om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 
upprättar årsredovisningen 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 effektivite-
ten 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 presentatio-
nen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamål-
senliga som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Rehact AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2014 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA 
 FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Rehact AB (publ) 
för år 2014.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

REVISORNS ANSVAR
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har 
även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningsla-
gen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamål-
senliga som grund för våra uttalanden.

UTTALANDEN
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sollentuna den 27 maj 2015
BDO Mälardalen AB   

Jörgen Lövgren 
Auktoriserad revisor 
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