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Kort om Oboya
Oboya Horticulture är en internationell koncern med bas i Sverige. Bolaget startades av 
Robert Wu 2006 och är verksamt inom produktion och service till odlingsindustrin. 

Det långsiktiga målet är att bli världsledande inom tillverkning och försäljning av för-
bruknings- och logistikprodukter till odlingsbranschen. Såsom tillverkare och leverantör 
av ett brett produktsortiment har Oboya en unik ställning på världs marknaden. 

Oboya Horticultures avsikt är att växa organiskt med 20-30% de kommande 
åren. Utöver det räknar Bolaget med att göra strategiska förvärv av bolag med 
kompletterande produktsortiment eller distributionskanaler.
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2014 i korthet
HelÅr 2014

•	 Nettoomsättningen	uppgick	till	183,9 MseK

•	 Rörelseresultat	uppgick	till	-14,5 MseK

•	 Rörelsemarginal	uppgick	till	-7,9 %

•	 Resultat	efter	skatt	uppgick	till	-12,5 MseK

•	 Resultat	per	aktie	uppgick	efter	utspädning	till	-0,83 seK

väsentliga Händelser under 2014

•	 Oboya	har	under	året	förvärvat	ElmerPrint	i	Danmark,	VEFI A/S i	Norge,	VEFI Europa	i	Polen,	inkråm	av	
Eurotrade	i	Polen	samt	inkråm	av	Figilus AB	i	Sverige.

•	 Oboya	har	etablerat	produktion	och	försäljningsbolag	i	Kenya,	Oboya Africa.

•	 Oboya	har	etablerat	ett	flertal	försäljningskontor	i	Kina	samt	även	rekryterat	produktspecialister	och	
säljare	för	både	den	inhemska-	och	den	internationella	marknaden.

•	 Oboya	har	etablerat	inköp-	och	försäljningskontor	i	Indien	som	är	en	viktig	tillväxtmarknad	för	bolaget.

•	 Oboya	har	genomfört	sin	långsiktiga	strategi	och	byggt	upp	en	produktionsbas	i	Polen.

•	 Kostnaden	för	flytt	av	produktionen	från	Danmark	till	Polen	har	tagit	mer	resurser	än	beräknat	och	
uppgick	till	över	10	MSEK.	Full	produktionsdrift	i	Polen	och	synergier	med	Danmark	beräknas	från	och	
med	andra	kvartalet	2015.	

•	 Oboya	har	i	november	noterats	på	Aktietorget	och	i	samband	med	noteringen	genomfört	en	nyemission	
som	blev	övertecknad.	

•	 Första	handelsdag	med	Oboya	B-aktier	var	den	14	november	2014.

•	 Oboya	har	startat	ett	nytt	affärsområde	inom	växtnäring	för	att	möta	upp	efterfrågan	av	växtnäring	inom	
odlingsbranschen.

KonCernens nYCKeltal

Belopp i MSEK där inte annat anges

nYCKeltal 2014 utfall Q3 2014 Q4 2014

Nettoomsättning 183.9 60.9 69.3

Rörelseresultat -14.5 -6 -9.3

Rörelsemarginal (%) -7.9% -9.8% -13.4%

Kassalikviditet (%) 49% 52% 49%

Soliditet (%) 23% 17% 23%
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Affärsidé 
Oboya Horticulture Industries AB:s affärsidé är att, genom egna produktions anläggningar 
i Asien, Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika, vara en totalleverantör av produkter 
till odlingsindustrin.

Bolagets	verksamhet	inkluderar	utveckling,	
produktion	och	försäljning	av	exempelvis:

•	 Förpackningslösningar	till	odlingsindustrin	för	
kryddväxter,	sallader,	blommor,	krukväxter,	
frukter	och	bär	dvs	till	varor	som	vi	dagligen	
köper	i	dagligvaruhandeln.

•	 Etiketter	till	snittblommor	och	krukväxter.

•	 Krukor	och	systemlösningar	för	effektiv	odling	
och	distribution	av	kryddörter	och	växter.	

•	 Logistiklösningar	i	form	av	vagnar	och	
transportkärl	för	effektiv	transport	av	blommor	
och	växter.	

•	 Gödningsmedel	och	växtnäring	samt	
torvprodukter.

•	 Display	och	utställning	till	butiker	inom	
blomsterindustrin.	

MÅl

Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett 
världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruk-
nings- och logistikprodukter till odlingsindustrin.

vision
Oboya Horticulture ska förbättra och bidra till blommors, 
växters, örters samt frukt och grönsakers ”supply chains”, 
dvs branschens försörjningskedja för att öka effekt ivitet 
samt främja kvalitet, miljö och utveckling.

verKsaMHet
Oboya Horticulture Industries AB:s mål är att bli en av 
världens ledande totalleverantörer inom dagliga för-
brukningsvaror för blom-, växt-, grönsaks- och ört-
odlare samt logistikföretag som använder våra pro-
dukter. Bolaget verkar inom ett område där konsumen-
terna dagligen möter Bolagets produkter. 

Bolagets kunder är i huvudsak odlare eller distribu-
törer. Dessa använder torv, gödsel och växtnäring, 
krukor, förpackningar, etiketter, transportvagnar, vat-
tenbaserade transportlösningar, vagnar och displayer 
under sin dagliga verksamhet, vilket är produkter som 
Oboya Horticulture har i sitt produktutbud. Genom 
Oboyas breda sortiment kan kunderna minska antalet 
leverantörer och effektivisera sina inköp, något som de 
f lesta konkurrenter inte erbjuder.

Genom Bolagets pro duk tions  en het er är Oboya Horticul-
ture nära sina kunder och de regioner där behov av pro-
dukterna finns. Innovation och utveckling av nya pro-
dukter är en viktig del inom Oboya Horticulture.
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Oboya Holding Ltd bildas i Hong Kong av Robert Wu och Eduard Salome.

Oboya Packaging Qingdao Co Ltd bildades i Kina av Oboya Holding Ltd. Företaget producerar och säljer 
förpackningslösningar inom odlings- och blomsterindustrin. 

Oboya Metal Products Qingdao Ltd bildades i Kina av Robert Wu. Företaget producerar och säljer 
logistiklösningar, framförallt blomstervagnar.

Oboya Packing Qingdao Co Ltd startar inköps- och tradingverksamhet inom blomster- och växtrelaterade 
produkter.

Oboya Holding Ltd etablerar försäljningskontor i Holland. 

Oboya Packing Qingdao Co Ltd startar försäljning i Kina. Etablerade kontor i Shanghai, Guangzhou, Beijing 
och Xichang.

Robert Wu förvärvar Eduard Salomes andel av Oboya Holding Ltd. Försäljningskontoret i Holland stängs.

Oboya etablerar Oboya Japan Ltd, Hong Kong, och påbörjar försäljning på den viktiga japanska marknaden.

Oboya Packaging Qingdao Co Ltd startar kontor i Harbin, Kina, med fyra rysktalande säljare som har till 
uppgift att bearbeta den ryska marknaden.

Oboya Packing Qingdao Co Ltd startar lokal produktion i Kunming, vilket är Kinas produktionscentrum för 
blommor.

Oboya Holding Ltd förvärvar Nu Body Scandinavia AB som namnändras till Oboya Horticulture Industries 
AB som blir moderbolag i Oboya Horticulture-gruppen.

Oboya Holding Ltd bildar Oboya Horticulture Industries HK Ltd, (Hong Kong), som moderbolag för 
verksamheterna i Kina och Hong Kong.

Oboya Holding Ltd startar upp Oboya Africa Ltd i Nairobi, Kenya, tillsammans med två lokala partners och 
äger därmed en tredjedel av företaget. Företaget skall förse odlare med produkter på den viktiga Afrika 
marknaden. I första hand för kunder/odlare i Kenya och Etiopien.

Oboya Horticulture Industries AB förvärvar Oboya Horticulture Industries Ltd inklusive dess dotterbolag.

VEFI A/S. Norge, och VEFI Europa SP.zo.o., Polen, förvärvas till 50,1% där resterande 49,9% kapitalandel 
enligt bundet avtal skall förvärvas under 2017. Förvärven har redovisningsmässigt betraktats som 100% 
genomfört.

ElmerPrint A/S, Danmark, förvärvas.

Oboya Horticulture Poland SP.zo.o., Polen, startas upp, samtidigt förvärvas en fastighet på ca 3 000 kvm i 
Rybnik, där bolaget skall bedriva sin verksamhet.

Oboya Horticulture Poland SP.zo.o. förvärvar även inkråmet av en mindre förpackningstillverkare i Polen.

ElmerPrint A/S produktionsmaskiner flyttas över till Oboya Horticulture Poland SP.zo.o. för att rationalisera 
produktionen och sänka produktionskostnaderna.

VEFI A/S förvärvar inkråmet och bolagsnamnet av en mindre kruktillverkare (Figulus AB) och startar 
samtidigt upp ett bolag med samma namn. Figulus AB:s produktionsmaskiner flyttas över till VEFI Europa 
SP.zo.o.

Oboya Horticulture Industries AB förvärvar de externa samarbetspartnernas andelar i Oboya Africa Ltd 
och därmed har koncernen 100 % av bolaget.

Oboya noteras på Aktietorget och gör en nyemission som övertecknas.

Historik 
2006

2007

2010

2012

2013

2014

2011

2009

2008
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vd oCH KonCernCHefen Har ordet

Tillväxt och kunden i fokus
Oboya Horticulture är ett tillväxtföretag med kunden i fokus.

Under året har Oboya fokuserat på tillväxt och effektivi-
sering av våra produktionsanläggningar. Genom orga-
nisk tillväxt och förvärv har bolaget blivit ett renodlat 
bolag inom odlingsindustrin.

En av våra viktigaste och långsiktiga strategier har varit 
att etablera en stark produktionsbas i Polen. ElmerPrint 
A/S produktionsanläggning flyttades under hösten från 
Danmark till en nyinköpt fastighet i Rybnik, Polen. Vårt 
mål var att koncentrera produktionen till en och samma 
plats för att kunna erbjuda våra kunder konkurrenskraf-
tiga priser. Omorganisationen har tagit stora personella 
och finansiella resurser i anspråk under övergångsperi-
oden vilket naturligtvis påverkat årets resultat. Nu när 
större delen av målet är uppnått räknar vi med att effek-
terna kommer synas under 2015.

För att skapa en effektiv och kundfokuserad verksamhet 
har bolaget haft engångskostnader kopplade till nämnda 
förvärv och omorganisationer. Dessa kostnader har be-
lastat bolagets resultat negativt under 2014.

Verksamheten som helhet har successivt utvecklats un-
der 2014 och flertalet av enheterna visade ett positivt 
resultat under året. Tidigare effektiviserings- och åt-
gärdsprogram har gett resultat och beräknas ge full ef-
fekt under 2015.

Oboyas målsättningen är att utvidga nya försäljnings-
kanaler. Vi vill skapa en ännu större produktportfölj 
och anpassa våra produkter efter respektive marknad. 
Genom att fokusera på bredare produkt sortiment samt 

intern effektivitet 
kan verksamheten 
uppnå större lön-
samhet.

Oboya kommer 
fortsätta att investera 
för framtiden med nya produkter och nya försälj-
ningskontor. Vi strävar alltid efter att effektivisera våra 
produktionsanläggningar. Detta kommer i sin tur att ge 
våra kunder ännu bättre priserbjudanden.

En annan viktigt förutsättning är att investera i vår 
egen personal i form av utbildningar, produktinforma-
tion och trivsel på arbetsplatsen.

Bolagets strategi för framtiden bygger på målbilden att 
skapa organisk tillväxt och minska kapitalbindningen 
vilket ger direkt effekt på lönsamheten. Vi har stor ak-
tivitet inom bolaget och ser fram emot ett spännande 
verksamhetsår 2015.
 

Robert Wu
VD	Och	KONcERNchEF
Lerum, 13 maj 2015
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Oboya Horticulture Industries AB(publ), org nr 
556362-3197, avger härmed årsredovisning över företaget och koncernens verksamhet 
för räkenskapsåret 2014.

verKsaMHet

Oboya Horticulture Industries AB är ett publikt aktie-
bolag och bedriver verksamhet under denna associa-
tionsform, vilket regleras av aktiebolagslagen. Bolaget 
grundades 2006 och har sitt säte i Lerum. Bolaget utgör 
moderbolag till dotterbolagen inom koncernen. Bolaget 
är i första hand ett förvaltningsbolag som äger aktier i 
dotterbolag och främsta uppgiften är att samordna och 
koordinera verksamheten i dotterbolagen. Modebola-
get är sedan 14 november 2014 noterat på AktieTorget, 
Stockholm.

Oboya Horiculture är en internationell koncern som 
tillsammans med dotterbolagen bedriver tillverkning, 
distribution och försäljning av olika produkter för ratio-
nell hantering av blommor, grönsaker och andra växter 
inom odlingsindustrin. Oboya koncernen med dotterbo-
lag finns representerad i Sverige, Danmark, Norge, Po-
len, Kenya, Kina och Indien. 

oMsättning oCH resultat
Oboya koncernens nettoomssättning uppgick till 
184 MSEK för verksamhetsåret 2014. Rörelseresultatet 
uppgick till -14,5 MSEK. 

Det negativa resultat för koncernen kan sammanfattas 
av att det har belastats av kostnader för uppbyggnad av 

produktionsanläggning, organisationsförändringar och 
säljorgansation i Polen samt av engångskostnader till 
följd av bolagsförvärv. 

Då koncernen har bildats under året saknas jämförelse-
tal för koncernen från förgående år, när det gäller resul-
taträkningen, balansräkningen och kassaflödeanalysen.

MarKnad oCH fraMtida utveCKling
Den globala marknaden för tillbehör till blomster- och 
odlingsindustrin, där Oboya verkar, uppskattas motsva-
ra ca 70 miljarder svenska kronor. Marknaden är myck-
et fragmenterad med ett antal distributörer som köper 
produkter från ett stort antal tillverkare. Vi vill med 
Oboya Horticulture ta ett helhetsgrepp inom branschen 
genom att äga våra tillverkningsenheter och samtidigt 
ha direktkontakt med våra kunder genom egna försälj-
ningskanaler. Därigenom kan vi vara mer lyhörda och 
erbjuda de produkter som kunden efterfrågar. Samtidigt 
kan vi erbjuda kunden nya och bättre helhelslösningar i 
framtiden. 

De globala marknadsutsikterna och framtida förvänt-
ningarna är fortsatt positiva med en ökad efterfrågan 
på produkter inom blomster- och odlingsindustrin. Den 
skandinaviska marknaden kommer att fortsätta att ut-
göra en huvudmarknad för koncernen. Där kommer 
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olika marknadsföringsaktiviter att genomföras de kom-
mande åren såsom deltagande i olika mässor, där syftet 
är att bli en känd leverantör i branschen samt knyta 
värde fulla kontakter med kunder, leverantörer och sam-
arbetspartners. 

Därutöver kommer Oboya Horticulture fortsätta att eta-
blera sig på nya marknader som exempelvis Nord- och 
Sydamerika. Övriga intressanta tillväxtmarknader ut-
värderas löpande.

Oboya kommer att fortsätta med strategin att växa, dels 
organiskt och dels genom förvärv, där målsättningen är 
att öka omsättningen i koncernen och därigenom erhål-
la stordriftsfördelar samt ett bredare produktsortiment. 
Vi bedömer att nettoomsättningen det kommande året 
uppgår till cirka 300 MSEK med positivt resultat.

väsentliga Händelser

KonCernBildning

Oboya Horticulture Industries AB koncernen har bildats 
i sin helhet under verksamhetsåret 2014 genom interna 
och externa förvärv. Målet är att bli ett renodlat  bolag 
inom branschen med komplett produktsortiment. I kon-
cernstrukturen ingår både helägda dotterbolag samt 
dotterbolag med resterande kapitalandel som kommer 
förvärvas år 2017. 

•	 Oboya	koncernen	bildades	under	verksamhetsåret.

•	 Flertal	bolag	har	förvärvats	i	Europa.

•	 Produktion	och	försäljningsbolaget	Oboya	Africa	
Ltd	har	etablerats.

•	 Flytt	av	produktion	från	Danmark	till	Polen	och	
byggt	upp	en	produktionsbas.

•	 Flertal	försäljningskontor	har	etablerats	i	Kina.

•	 Inköp-	och	försäljningskontor	har	etablerats	i	
Indien.	

•	 Notering	på	Aktietorget	och	nyemission	har	
genomförts.

•	 Nytt	affärsområde	inom	växtnäring	har	startats	
upp.	
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Personal oCH organisation 
Antalet årsanställda i koncernen uppgick till 414 perso-
ner, varav 203 personer är kvinnor.

transaKtioner Med närstÅende
Transaktioner med närstående framgår av not 29.

MilJÖansvar
Oboya koncernen arbetar aktivt med miljöarbete och 
innehar ett brett perspektiv på miljöarbete såväl inom 
bolaget som hos underleverantörer med utgångpunkt 
hur ansvaret fördelas, organiseras och bedrivs. Målet är 
att samtliga medarbetare och leverantörer arbetar enligt 
Oboya koncernens riktlinjer inom miljöarbeten.

forsKning oCH utveCKling
Bolaget bedriver forskning och utveckling i mindre om-
fattning och många gånger i nära samarbete med kunden 
i form av fältodling och produktutveckling. Kostnader 
understeg mindre än en procent av nettoomsättningen 
och ingen aktivering av FoU-utgifter har skett för 2014.

ModerBolagets finansiella ställning
Oboya Horticulture Industries ABs resultat före skatt 
uppgick till – 2,7 MSEK. Likvida medel uppgick vid årets 
slut till 0,1 MSEK. Moderbolagets soliditet vid årets slut 
var 69%. Moderbolaget har inga externa banklån. De ex-
terna lånen är hänförliga till beräknade framtida köpe-
skillingar i samband med förvärv av dotterbolag. 

risKer oCH osäKerHetsfaKtorer
Oboya koncernen är beroende av konjuktursutveckling 
och odlingstrender på de enskilda marknader där bolaget 

bedriver verksamhet liksom av världsekonomins utveck-
ling i stort. Politiska beslut, såsom införande av skatter, 
kvoter, tullar kan också påverka bolagets utveckling, åt-
minstonde på kort sikt.

Oboya koncernen anlitar externa leverantörer, vilket 
innebär att prisförändringar av råvaror, frakter m.m. kan 
påverka bolagets ekonomiska utveckling. Däremot har 
Oboya koncernen byggt upp ett brett leverantörsnät och 
bedömer att det inte föreligger någon väsentligt risk avse-
ende försörjning av material. Eftersom det är en interna-
tionell verksamhet påverkas koncernen av förändringar i 
valutakurser. Det gäller framförallt vid omräkning av net-
toomsättning och resultat till svenska kronor som är kon-
cernens redovisningsvaluta. 

finansiella risKer
Oboya koncernen är utsatt för riskexponeringar rela-
terade till finansiella instrument såsom likvida medel, 
kundfordringar, leverantörskulder och lån. Risker rela-
terade till dessa instrument är följande:

Hantering och övervakning av det finansiella riskerna är 
centraliserad till huvudkontoret. Där bevakas kontinuerligt 
marknadsutvecklingen av räntor och valutor och man age-

•	 Finansieringsrisker	avseende	koncernens	
kapitalbehov.

•	 Ränterisker	avseende	likvida	medel	och	upplåning.

•	 Valutatrisker	avseende	resultat	och	
nettoinvesteringar	i	utländska	dotterbolag.

•	 Risker	avseende	priser	på	råvaror	som	påverkar	
kostnaden	för	tillverkade	produkter.

•	 Kreditrisker	hänförliga	till	finansiella	och	
komersiella	aktiviteter.

•	 Risk	för	utställda	garantier/borgensåtaganden	faller	ut.
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rar enligt ledningens och styrelsens rekommendationer, där 
målet är minimera olika finansiella risker genom finansiella 
instrument i samarbete med externa banker och kreditbo-
lag. Se även beskrivning av de olika riskerna i not 2.

BolagstYrning
Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya”) är ett 
svensk publikt aktiebolag, vars aktie av serie B är no-
terad på AktieTorget, Stockholm. Oboya följer den 
svenska aktiebolagslagen, regelverket för emittenter 
vid  AktieTorget Stockholm samt övriga tillämpliga la-
gar och förordningar för bolagstyrning. Till grund för 
bolagets styrning ligger också bolagsordningen. Bolags-
ordningens innehåll regleras av aktiebolagslagen och 
fastställs av årstämman. 

BolagstäMMa
Bolagstämman är bolagets högsta beslutande organ. Här 
beslutar aktieägarna i Oboya i centrala frågor, såsom 
fastställelse av resultat- och balansräkningar, utdelning 
till aktieägarna, styrelsens sammansättning, ansvarsfri-
het för ledamöterna och verkställande direktören, änd-
ringar i bolagsordningen, val av revisor och principer 
för ersättningar till bolagsledningen. Bolagstämman ska 
förberedas och genomföras på ett sådan sätt att förut-

sättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättighe-
ter på ett aktivt och välinformerat sätt.

Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämnings-
dagen och som anmäler sitt deltagande i stämman har 
rätt att närvara och rösta vid stämman, antingen person-
ligen eller via ombud med fullmakt. Varje aktieägare har 
rätt att få ett ärende behandlat av årstämman.

ObOya-aktien
Vid årstämman får varje röstberättigad rösta för fulla 
antalet av honom eller henne ägda och företrädda akti-
er utan begränsning. Aktie av serie A berättigar till 10 
röster på årstämma och aktie av serie B berättigar till en 
röst. Antalet röster och kapital baseras på antalet utestå-
ender aktier, totalt 15 127 398 aktier fördelat på 1 995 600 
A-aktier och 13 131 798 B-aktier.

teCKningsoPtioner
Bolaget har under verksamhetsåret emitterat 500 000 teck-
ningsoptioner till anställda och nyckelpersoner inom Oboya 
koncernen. Priset för optionsrätt uppgick till 1,40 svenska 
kronor och ger innehavaren rätt att teckna en aktie av serie 
B med lösenpris om 20 kr per aktie under perioden 15 okto-
ber 2017 till den 15 november 2017.

AktIEEmISSIOn

Händelse
ÖKning antal 

aKtier
totalt antal 

aKtier
ÖKning av 

aKtieKaPital
totalt 

 aKtieKaPital Kvotvärde

1989 Bolagets bildande 500 500 50 000 50 000 100

1999 Nyemission 500 1 000 100 000 100 000 100

2014 Nyemission1 3 000 4 000 300 000 400 000 100

2014 Aktiesplit 3 000:1 11 996 000 12 000 000 - 400 000 0,033

2014 ökning av aktiekapitalet - 12 000 000 37 142 437 142 0,036

2014 Nyemission2 1 282 880 13 282 880 46 733 483 875 0,036

2014 Nyemission3 444 518 13 727 398 16 193 500 068 0,036

2014 Nyemission4 1 400 000 15 127 398 51 000 551 068 0,036

Vid bildande av Bolaget och vid nyemissionerna 2014 betaldes erhållna aktier fullt ut med kontanta medel eller 

genom kvittningsemissioner.

1Beslutad på årsstämman den 15 april 2014
2Beslutad på extra bolagsstämma den 28 maj 2014. Emissionskurs 10,80kr.
3Beslutad på extra bolagsstämma den 15 augusti 2014. Emissionskurs 13,55kr.
4Beslutat av styrelsen genom bemyndigande på bolagsstämma den 28 maj 2014. Emissionskurs 14kr.
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stYrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets or-
ganisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. 
Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, 
strategier, förvärv, avyttringar och investeringar samt 
fastställer den finansiella rapporteringen och fattar be-
slut rörande koncernens finansiella struktur. Styrelsen 
är ansvarig för att det finns en tillfredställande kontroll 
av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler samt 
att bolagets informationsgivning är öppen, korrekt, re-
levant och tillförlitlig.

Styrelsens arbetsordning och instruktioner om arbets-
fördelning mellan styrelse och VD utvärderas, uppdate-
ras och fastställs årligen. Oboyas styrelse har inte inom 
sig inrättat några utskott, utan svarar i sin helhet för alla 
styrelsefrågor. Styrelsen utvärderar årligen styrelsens ar-
betsformer och effektivitet. Resultat redovisas i relevanta 
delar för valberedningen. Minst en gång per år utvärderar 
styrelsen särskilt verkställande direktörens arbete.

Styrelsen har cirka fyra ordinarie sammanträden per år. 
De ordinarie sammanträdena äger rum i samband med 
avgivande av delårs- eller helårsbokslut samt ett separat 
strategimöte. Därutöver hålls extra styrelsesamman-
träden vid behov. Inför varje möte skickas förslag på 
dagsordning, inklusive dokumenation, ut till samtliga 
styrelseledamöter.

verKställande direKtÖr
Verkställande direktören ansvarar för den löpande för-
valtningen och kontrollen av koncernens verksamhet. I 
det ingår att verkställa koncernens övergripande stra-
tegi, affärstyrning, att kontrollera och samanställa den 
ekonomiska rapporteringen, fördela finansiella resurser 
samt ansvara för finansiering och riskhantering. Styrel-
sens arbetsordning reglerar arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen utvär-
derar verkställande direktörens arbete en gång per år 
vid ett möte.

stYrelse ordfÖrande

MiKael PalM 
andersson  
F.	1965.	

StyrelSeledamOt-
oBeroende

steen BÖdtKer  
F.	1957.	

stYrelse ledaMot

Krister 
Magnusson 
F.	1966

stYrelseledaMot  

oCH Ceo

roBert Wu, 
F.	1965.
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utdelning
Styrelsen föreslår i årstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret. Istället 
föreslår styrelsen att dispositionen överföres i en ny räkning enligt nedanstående 
sammanställning:

Resultat av bolagets verksamhet och ställning vid räkenskapsårets slut framgår av följande 
resultaträkning och balansräkning med tillhörande noter.

FörSlagtillvinStdiSpOSitiOn(tSek) 2014

till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i Moderbolaget

överkursfond 55 364

Balanserade vinstmedel från föregående år 0

Årets resultat -2 028

Summa 53 336

styrelsen föreslår att det disponeras på följande sätt

I ny räkning balanseras

överkursfond 55 364

Balanserade vinstmedel 0

Årets resultat - 2028

Summa 53 336
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resultaträKning fÖr KonCernen

BeloPP i tseK not 2014

1,2

Nettoomsättning 3,4 183 668

övriga rörelseintäkter 185

Summa rörelsens intäkter 183 853

Råvaror förnödenheter och handelsvaror -140 655

övriga externa kostnader 8,9 -27 951

Personalkostnader 6,7 -23 771

Avskrivningar och nedskrivningar -5 965

Rörelseresultat -14 489

Finansiella intäkter 10 4 101

Finansiella kostnader 11 -5 898

Finansnetto -1 797

Resultat före skatt -16 286

Skatt 12 3 779

Årets resultat -12 507

Hänförligt till:

Moderföretagets ägare -12 507

Resultat per aktie, SEK -0,83

Resultat per aktie, SEK efter utspädning -0,83

Utdelning per aktie, SEK 0,00

raPPort Över totalresultatet fÖr KonCernen

BeloPP i tseK 2014

Årets resultat -12 507

Övrigt totalresultat som kan omföras till resultaträkningen

Förlust på säkring av valutarisk i utl verksamhet -161

Omräkningsdifferenser -522

Övrigt totalresultat som inte kan omföras till resultaträkningen

Omvärdering av materiella anläggningstillgångar 26 007

totalresultat för perioden 12 817

Årets totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets ägare 12 817

Finansiella rapporter
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BalansräKning fÖr KonCernen

BeloPP i tseK not 2014

tILLGÅnGAR 1,2

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 13 57 769

Materiella anläggningstillgångar 14 99 775

Uppskjutna skattefordringar 1 832

Summa anläggningstillgångar 159 376

Omsättningstillgångar

Varulager 17 26 914

Kundfordringar 18 36 097

övriga fordringar 18 6 906

Aktuella skattefordringar 3 856

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 638

Likvida medel 4 154

Summa omsättningstillgångar 78 565

SUmmA tILLGÅnGAR 237 941

EGEt kAPItAL OCH SkULDER

Eget kapital 

Aktiekapital 551

övrigt tillskjutet kapital 55 364

Reserver 25 324

Balanserat resultat inklusive årets resultat -26 375

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 54 864

Summa eget kapital 54 864

Långfristiga skulder

Uppskjutna skatteskulder 20 12 151

Långfristiga räntebärande skulder 20 20 476

övriga ej räntebärande skulder 20 53 817

Summa långfristiga skulder 86 444

kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 26 272

Leverantörsskulder 57 699

Aktuella skatteskulder 1 285

övriga ej räntebärande skulder 7 373

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 4 003

Summa kortfristiga skulder 96 633

SUmmA EGEt kAPItAL OCH SkULDER 237 941

Ställda säkerheter 22 54 786

Eventualförpliktelser 23 31 703
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fÖrändringar i KonCernens eget KaPital

BeloPP i tseK aKtie 
 KaPital

Övrigt  
tillsKJutet 

KaPital

reserver Balanserat 
resultat 

inKl. Årets 
resultat

totalt eget 
KaPital

EGEt kAPItAL

Ingående eget kapital 2014-01-01 100 20 17 137

ökning av aktiekapitalet 451 -20 -17 414

Årets omräkningsdifferenser -522 -522

Förlust på säkring av valuta i utl 
verksamhet -161

-161

Internt förvärv till övervärde -13 868 -13 868

Omvärderingsreserv 26 007 26 007

Nyemission 54 664 54 664

Erhållen optionpremie 700 700

Året resultat -12 507 -12 507

EGEt kAPItAL 2014-12-31 551 55 364 25 324 -26 375 54 864

KlassifiCering av eget KaPital
AktIEkAPItAL
Aktiekapitalet uppgår till 551 TSEK. Bolaget har 
15 127 398 aktier fördelat på 1 995 600 A-aktier och 
13 131 798 B-aktier.

ÖVERkURSFOnD
I posten ingår genomförda nyemissioner under året. Ge-
nom nyemission har man ökat antalet aktier samt ändrat 
fördelningen mellan A och B-aktier under året.

BALAnSERAt RESULtAt
Balanserat resultat motsvaras av de ackumulerade 
vinster och förluster som har generats totalt i kon-
cernen. Balanserat resultat för koncernen för verk-
samhetsåret uppgick till -26 375 TSEK. Beloppet har 

påverkats av rörelseförvärv från närstående där net-
totillgångar har värderats till annat värde än mark-
nadsvärde, varvid bokförda värden har använts vid 
förvärvsanalysen och differensen visas som negativ 
post i eget kapital.

KaPitalHantering
Koncernens eget kapital, vilket i sin helhet är hänför-
ligt till moderbolagets ägare, uppgick vid året slut till 
54 864 TSEK. Vid utgången av 2014 uppgick soliditeten 
till 23 %.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verk-
samhetsåret. Istället föreslår styrelsen att dispositionen 
överföres i en ny räkning.
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KassaflÖdesanalYs fÖr KonCernen

BeloPP i tseK 2014

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -14 489

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 7 528

Erhållen ränta 20

Erlagd ränta -1 922

Betald skatt -2 688

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av  rörelsekapital -11 551

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Varulager -6 185

Kundfordringar och övriga fordringar -16 216

Leverantörsskulder och övriga skulder 13 220

Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 732

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 664

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -21 254

Nettokassaflöde vid rörelseförvärv -15 400

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -490

Kassaflöde från investeringsverksamheten -38 808

Finansieringsverksamheten

Amortering / upptagna lån 7 763

Nyemission 55 778

Utbetald utdelning 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 63 541

Årets kassaflöde 4 001

Likvida medel vid årets början 153

Likvida medel vid årets slut 4 154

* Med likvida medel avses banktillgodohavanden.
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resultaträKning fÖr ModerBolaget

BeloPP i tseK not 2014 2013

1,2

Nettoomsättning 0 0

övriga rörelseintäkter 851 0

Summa rörelsens intäkter 851 0

Råvaror förnödenheter och handelsvaror 0 0

övriga externa kostnader 8 -5 693 -20

Personalkostnader 6,7 -594 0

Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Rörelseresultat -5 436 -20

Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 4 800 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -2 031 0

Finansnetto 2 769 0

Resultat före skatt -2 667 -20

Skatt 12 639 0

Årets resultat -2 028 -20

* Årets resultat sammanfaller med totalresultat för året.
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BalansräKning fÖr ModerBolaget

BeloPP i tseK not 2014 2013

tILLGÅnGAR 1,2

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 15 45 226 0

Uppskjutna skattefordringar 12 639 4

Summa finansiella anläggningstillgångar 45 865 0

Summa anläggningstillgångar 45 865 0

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 16 31 069 0

övriga fordringar 558 3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 138 1

Kassa och bank 141 153

Summa omsättningstillgångar 31 906 157

SUmmA tILLGÅnGAR 77 771 157

EGEt kAPItAL OCH SkULDER

Eget kapital 1,2

Bundet eget kapital

Aktiekapital 551 100

Summa bundet eget kapital 551 100

Fritt eget kapital

överkursfond 55 364 20

Balanserat resultat 0 37

Årets resultat -2 028 -20

Summa fritt eget kapital 53 336 37

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 53 887 137

Summa eget kapital 53 887 137

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 20 22 377 0

Summa långfristiga skulder 22 377 0

kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 704 2

övriga skulder 27 6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 776 15

Summa kortfristiga skulder 1 507 23

SUmmA EGEt kAPItAL OCH SkULDER 77 771 161

Ställda säkerheter 22 0 0

Eventualförpliktelser 23 0 0
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fÖrändringar i ModerBolagets eget KaPital

BeloPP i tseK aKtie 
 KaPital

reservfond ÖverKurs-
fond

Balanserat 
resultat 

inKl. Årets 
resultat

totalt eget 
KaPital

Ingående eget kapital 2013-01-01 100 20 0 37 157

Årets resultat -20 -20

EGEt kAPItAL 2013-12-31 100 20 0 17 137

Ingående eget kapital 2014-01-01 100 20 0 17 137

ökning av aktiekapital 451 -20 -17 414

Årets omräkningsdifferenser 0

Nyemission 54 664 54 664

Erhållen optionspremie 700 700

Året resultat -2 028 -2 028

EGEt kAPItAL 2014-12-31 551 0 55 364 -2 028 53 887
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KassaflÖdesanalYs fÖr ModerBolaget

BeloPP i tseK 2014 2013

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -5 436 -20

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 156

Erhållen ränta 739 0

Erlagd ränta -126 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
 rörelsekapital -2 668 -20

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

övriga kortfristiga fordringar -31 756 197

Leverantörsskulder och övriga skulder 702 2

övriga skulder 781 -26

Kassaflöde från den löpande verksamheten -32 941 153

Investeringsverksamheten

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -15 890 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 890 0

Finansieringsverksamheten

Amortering / upptagna lån -6 959 0

Nyemission 55 778 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 48 819 0

Årets kassaflöde -12 153

Likvida medel vid årets början 153 0

Likvida medel vid årets slut 141 153
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Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Koncernredovisningen för Oboya Horticulture Indu-
stries AB för det räkenskapsår som slutar den 31 decem-
ber 2014 har godkänts av styrelsen och verkställande 
direktören för publicering den 14 maj 2015 och kommer 
att föreläggas årsstämman för fastställande. Moderbo-
laget är ett svenskt aktiebolag (publ.), med säte i Lerum, 
Sverige. 

tilläMPade regelverK
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) 
utgivna av International Accounting Standards Board 
(IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpre-
tations Committee såsom de har godkänts av EG-kom-
missionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet 
för finansiell rapportering (RFR): RFR 1 Kompletteran-
de redovisningsregler för koncerner tillämpats vilken 
innebär att vissa kompletterande upplysningar lämnas 
i koncernredovisningen. De redovisningsprinciper som 
presenteras i nedanstående beskrivning har tillämpats 
för viss period som redovisas i koncernredovisning-
en. Principerna har vidare tillämpats inom koncernen. 
Det är första gången Oboya Horticulture Industries AB 
tillämpar IFRS och är koncernen första räkenskapsår. 
Koncernredovisningen baseras huvudsakligen på an-
skaffningsvärden dock har fastigheterna värderats till 
omvärderingsmetoden. De finansiella rapporterna upp-
rättas i svenska kronor som utgör Oboya koncernens 
rapportvaluta. 

Att upprätta finansiella rapporter i enlighet med IFRS 
kräver att företagsledningen gör bedömningar, upp-
skattningar och antaganden. Kritiska uppskattningar 
och bedömningar grundar sig oftast på historisk erfa-
renhet och på framtida förväntade händelser. Upplys-
ningar om områden där tillämpade uppskattningar och 
bedömningar inkluderar osäkerhet återfinns i not 2. 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsätt-
ningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räk-
nat från balansdagen. Omsättningstillgångar, kortfristi-
ga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av 
belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv 
månader efter balansdagen.

kOnCERnEn
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med In-
ternational Financial Reporting Standards (IFRS). Ef-
tersom Oboya koncernen är ett bolag inom EU tillämpas 
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bara av EU godkända IFRS. Även tillkommande infor-
mation i enlighet med Rådet för finansiell rapportering 
RFR 1 har beaktats. 

mODERBOLAGEt
Moderbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen och för första gången även i 
enlighet med Rådet för finansiell rapporteringsrekom-
mendation RFR2 Redovisning för juridiska personer. 
Tillämpning av RFR2 innebär byte av redovisnings-
principer. Detta har dock inte inneburit någon effekt på 
ingående eget kapital för jämförelseåret eller jämförel-
seårets resultat.

SkILLnADER mELLAn kOnCERnEnS OCH  
mODERBOLAGEtS REDOVISnInGSPRInCIPER
Det förekommer skillnader i redovisningsprinciper 
mellan koncernen och moderbolaget och det är vill-
korade köpeskillingar värderas utifrån sannolikheten 
att de kommer att utgå i moderbolaget medan i kon-
cernredovisningen värderas till verkligt värde samt 
andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget till 
anskaffningsvärde inklusive transaktionsutgifter. I 
koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter 
i resultaträkningen.

grunder fÖr Konsolidering
Koncernredovisningen omfattar Oboya Horticulture 
Industries AB och alla bolag i vilka Oboya Horticulture 
Industries AB direkt eller indirekt innehar mer än 50% 
av röstvärdet eller på andra grunder utövar ett bestäm-
mande inflytande. För att avgöra om ett bestämmande 
inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigade 
aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. 
De finansiella rapporterna för moderföretaget och dot-
terföretagen som tas in i koncernredovisningen avser 
samma period och är upprättade enligt de redovisnings-
principer som gäller för koncernen. Alla koncerninterna 
mellanhavanden, intäkter, kostnader, vinster eller för-
luster som uppkommer i transaktioner mellan företag 
som omfattas av koncernredovisningen elimineras i sin 
helhet. 

Ett dotterföretag tas med i koncernredovisningen 
från förvärvstidpunkten, vilken är den dag då moder-
företaget får ett bestämmande inflytande, och ingår i 
koncernredovisningen fram till den dag det bestäm-
mande inflytandet upphör. Rörelseförvärv är intagna 
i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden. Den 
innebär bland annat att anskaffningsvärdet fördelas på 
förvärvade tillgångar, övertagna åtaganden och skul-
der vid förvärvstidpunkten på basis av dessa verkliga 

värden. Rörelseförvärv från koncernbolag där kö-
peskillingen inte motsvaras av marknadsvärde redovi-
sas till bokförda värden i förvärvad rörelse. Eventuellt 
skillnad mellan köpeskilling och förvärvad rörelses 
bokförda värden på tillgångar och skulder redovisas i 
koncernens balanserade vinstmedel. Koncernens egna 
kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den 
del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit 
efter förvärvstidpunkten. Förvärven av VEFI A/S och 
VEFI Europa innehåller avtalsvillkor där bestämman-
de inflytande grundat på tillträdda majoritetsposter 
erhölls under 2014 och resterande minoritetsposterna 
har skuldförts och något innehav utan bestämmande 
inflytande har således inte redovisats i koncernredo-
visningen. Den slutliga storleken på den skuldförda 
köpeskillingen till minoritetsaktieägarna är beroende 
av ett antal faktorer och har i koncernredovisningen 
redovisats till beräknat verkligt värde. Utländska dot-
terbolag redovisar ställning och resultat till moderbo-
laget i sin valuta. Omräkning sker sedan till SEK enligt 
dagskursmetoden, vilket innebär att balansräkningen 
omräknas till balansdagens kurs och resultaträkningen 
till genomsnittskursen för räkenskapsåret. Transak-
tioner i utländsk valuta har omräknats till funktionell 
valuta till transaktionsdagens kurs. Valutakursvin-
ster och förluster som uppkommer vid transaktioner 
i utländsk valuta samt vid omräkning av monetära 
tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansda-
gens kurs redovisas i resultaträkningen. Resultat och 
balansräkning för samtliga koncernföretag som har en 
annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas 
till koncernens valuta genom att samtliga balansposter 
utom nettoresultatet omräknas till balansdagens kurs 
och nettoresultatet omräknas till genomsnittlig kurs. 
Samtliga valutakursdifferenser som uppstår redovisas 
i övrigt totalresultat.

Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats kon-
sekvent på rapportering och konsolidering av dotter-
företag. 

anläggningstillgÅngar
ImmAtERIELLA OCH mAtERIELLA  
AnLäGGnInGStILLGÅnGAR
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redo-
visas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt 
att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma 
bolaget till del och anskaffningsvärdet på tillgången kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
huvudsakligen värderas till anskaffningsvärdet efter 
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avdrag för planenliga avskrivningar, dock har fastig-
heterna värderats enligt omvärderingsmetoden. Pla-
nenliga avskrivningar beräknas på anskaffningsvär-
det och sker efter en för varje tillgång individuellt be-
dömd nyttjandeperiod. Restvärden har bedömts som 
oväsentliga och beaktas ej. Avskrivning påbörjas från 
anskaffningstidpunkten. Följande intervall visar vil-
ka bedömningar som gjorts för respektive tillgångs-
slag.

Immateriella	tillgångar	(endast	kundrelationer)	 10	%

Byggnader	och	mark	 2,5-5	%

Maskiner	och	andra	tekniska	anläggningar	 10-20	%

Inventarier,	verktyg	och	installationer	 20-33,3	%

Bland immateriella tillgångar återfinns koncernmässig 
goodwill och varumärken som ej skrivs av under verk-
samhetsåret. Värdet prövas istället årligen, eller oftare 
vid indikation på ett eventuellt nedskrivningsbehov, ge-
nom en beräkning av motsvarande minsta kassagenere-
rande enhets återvinningsvärde.

Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller 
utrangering av immateriella och materiella anläggnings-
tillgångar utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset 
och redovisat värde. Resultatposten redovisas som övrig 
rörelseintäkt/-kostnad.

nEDSkRIVnInG AV ImmAtERIELLA OCH mAtERIELLA 
 AnLäGGnInGStILLGÅnGAR
Koncernen utvärderar kontinuerligt de bokförda värde-
na på anläggningstillgångarna. Finns en indikation på 
att någon anläggningstillgångs värde kan ha minskat 
fastställs tillgångens återvinningsvärde. Med återvin-
ningsvärde avses det högsta av en tillgångs nettoförsälj-
ningsvärde och nyttjandevärde. Tillgången skrivs ned 
med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde 
överstiger dess återvinningsvärde och kostnaden belas-
tas resultaträkningen. En tillgångs nyttjandevärde be-
räknas genom att diskontera framtida kassaflöden. För 
fastställande av nyttjandevärde grupperas tillgångarna 
till kassagenererande enheter, som är den minsta grupp 
av tillgångar som ger upphov till löpande inbetalningsö-
verskott oberoende av andra tillgångar eller grupper av 
tillgångar. Basen för gruppering i kassagenererande en-
heter är bolagen i koncernen. Beräkning och prövning 
per 31 december 2014 har gjorts utifrån en intern be-
dömning av kassaflöden de närmaste fem åren och där-
efter med en antagen tillväxttakt om 3-6% beroende på 
bolag. Diskonteringsräntan före skatt har satts till 10-13 
% beroende på marknad. 

finansiella instruMent
Finansiella instrument värderas och redovisas i koncer-
nen i enlighet med reglerna i IAS 39. IAS 39 klassificerar 
finansiella instrument i kategorier. Kategoriseringen be-
ror på avsikten med förvärvet av det finansiella instru-
mentet. Företagsledningen bestämmer kategoriseringen 
vid ursprunglig anskaffningstidpunkt. Kategorierna är 
följande: finansiella tillgångar värderade till verkligt vär-
de via resultaträkningen, lånefordringar och kundford-
ringar, investeringar som hålles till förfall, finansiella 
tillgångar som kan säljas samt andra finansiella skulder 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen. 

Oboya koncernens finansiella instrument inkluderar 
likvida medel, långfristiga fordringar och övriga ford-
ringar, kundfordringar, leverantörsskulder, leasingå-
taganden och låneskulder. 

En finansiell tillgång klassificeras antingen som:

•	 Finansiell	tillgångar	värderade	till	verkligt	värde	via	
årets	resultat.

•	 Lån	och	fordringar	värderade	till	upplupet	
anskaffningsvärde.

•	 Finansiella	tillgångar	som	innehas	till	förfall	
värderade	till	anskaffningsvärde.

•	 Finansiella	tillgångar	tillgängliga	för	försäljning	
värderade	till	verkligt	värde	över	totalresultatet.

Det finns inga finansiella tillgångar som innehas till 
förfall eller finansiella tillgångar tillgängliga för för-
säljning.

En finansiell skuld klassificeras antigen som:

•	 Finansiella	skulder	värderade	till	verkligt	värde	via	
årets	resultat.

•	 Finansiella	skulder	som	värderas	till	upplupet	
anskaffningsvärde.

LIkVIDA mEDEL
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart 
tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsva-
rande institut samt kortfristiga likvida placeringar med 
en löptid från anskaffningstidpunkten understigande 
tre månader, vilka är utsatta för endast en obetydlig risk 
för värdefluktuationer. Likvida medel tillhör kategorin 
lånefordringar och kundfordringar.

LÅnGFRIStIGA FORDRInGAR OCH ÖVRIGA FORDRInGAR
Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga ford-
ringar är fordringar som uppkommer då företaget till-
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handahåller pengar utan avsikt att idka handel med 
fordringsrätten. Om den förväntade innehavstiden är 
längre än ett år utgör de långfristiga fordringar och om 
den är kortare övriga fordringar. Dessa fordringar till-
hör kategorin lånefordringar och kundfordringar.

kUnDFORDRInGAR
Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas 
inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts 
individuellt. Kund fordrans förväntade löptid är kort, 
varför värdet redovisats till nominellt belopp utan dis-
kontering. Nedskrivning av kundfordringar redovisas 
i rörelsens kostnader. Kundfordringar tas upp i balans-
räkningen när fakturan skickats. Dessa fordringar till-
hör kategorin lånefordringar och kundfordringar.

SkULDER
Skulder klassificeras som andra finansiella skulder, vil-
ket innebär att de initialt redovisas till erhållet belopp 
efter avdrag för transaktionskostnader. Efter anskaff-
ningstidpunkten värderas lånen till upplupet anskaff-
ningsvärde enligt effektivräntemetoden. Långfristiga 
skulder har en förväntad löptid längre än ett år, medan 
kortfristiga har en löptid kortare än ett år. Finansiella 
skulder tas upp när motparten har presterat och avtal-
senlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura 
ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när fak-
turan mottagits. Skulder tas bort från balansräkningen 
när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt 
upphör. Dessa skulder tillhör kategorin andra finansiel-
la skulder. 

VäRDERInG
Nedskrivning av finansiella tillgångar sker när det finns 
objektiva belägg för nedskrivning, såsom upphörande av 
en aktiv marknad eller att det inte är troligt att gäldenä-
ren kan uppfylla sina åtaganden. För kortfristiga lån och 
placeringar bedöms det verkliga värdet överensstämma 
med det bokförda värdet mot bakgrund av att en föränd-
ring av marknadsräntan inte ger någon materiell effekt 
på marknadsvärdet.

SäkRInGSREDOVISnInG
Valutakomponenten i värdeförändring på den skuld-
förda köpeskillingen avseende minoritetsposten i det 
norska innehavet redovisas i övrigt totalresultat.

intäKtsredovisning
Den största delen intäkter inom Oboya koncernen er-
hålls från varuförsäljning. En försäljning redovisas när 
väsentliga risker och förmåner har överförts till köparen, 
när någon kontroll över de försålda varorna inte längre 

innehas, transaktionens värde kan mätas på tillförlitliga 
grunder och det är sannolikt att de ekonomiska fördelar-
na som är förknippade med försäljningen kommer företa-
get tillgodo. Transaktionens värde påverkas bland annat 
av lämnade rabatter och valutakursdifferenser. 

Intäkter från utförda tjänster redovisas när tjänsterna 
utförts. I koncernredovisningen elimineras koncernin-
tern försäljning.

leasing
Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen an-
tingen som finansiell eller operationell leasing. Finan-
siell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och 
förmånerna som är förknippat med ägandet i allt väsent-
ligt är överförda till leasetagaren. I annat fall är det fråga 
om operationell leasing. Se vidare not 24.

finansiella intäKter oCH Kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av räntein-
täkter på bankmedel och fordringar samt räntebärande 
värdepapper, räntekostnader på lån och valutakursdiffe-
renser. Erhållna eller betalda provisioner vid utgivande/
upptagande av lån periodiseras över lånets löptid. Därut-
över fördelas betalning avseende finansiella leasingkon-
trakt mellan räntekostnad och amortering. Räntekost-
naden redovisas som finansiell kostnad. Ränteintäkter 
på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas 
med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivrän-
tan är den ränta som diskonterar de uppskattade framti-
da in- och utbetalningarna under ett finansiellt instru-
ments förväntade löptid till den finansiella tillgångens 
eller skuldens redovisade nettovärde. Transaktionskost-
nader inklusive emissionskostnader kostnadsförs direkt 
då fordringar eller skulder värderas till verkligt värde 
via resultaträkningen och periodiseras över löptiden vid 
värdering till upplupet anskaffningsvärde.

varulager
Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, 
d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt 
värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har 
först-in-först-ut-principen tillämpats. Verkligt värde 
utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för be-
räknad försäljningskostnad. 

sKatter
Koncernen använder balansräkningsmetoden för att 
beräkna uppskjutna skattefordringar och skatteskul-
der. Balansräkningsmetoden innebär att beräkningen 
görs utifrån skattesatser per balansdagen applicerat på 
temporära skillnader mellan en tillgångs eller en skulds 
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bokföringsmässiga respektive skattemässiga värde samt 
skattemässiga förlustavdrag. Uppskjutna skatteford-
ringar redovisas i balansräkningen endast till den del av 
värdet som sannolikt kan utnyttjas inom en överskådlig 
framtid. En individuell prövning görs för varje bolag. 
Vid beräkning av uppskjuten skatt har aktuell nominell 
skattesats i respektive land använts.

Koncernens totala skatt i resultaträkningen utgörs av 
aktuell skatt på det skattepliktiga resultatet för perioden 
och uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten utgörs i 
huvudsak av förändring av uppskjuten skattefordran 
avseende skattemässiga underskotts-avdrag och andra 
temporära skillnader, samt förändring i obeskattade re-
server.

eventualfÖrPliKtelser/
ansvarsfÖrBindelser
En eventualförpliktelse/ansvarsförbindelse redovisas 
när det finns ett möjligt åtagande som härrör från in-
träffade händelser och vars förekomst bekräftas endast 
av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det 
finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller 
avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflö-
de av resurser kommer att krävas.

avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen när företaget 
har ett legalt eller informellt åtagande som en följd av en 
inträffad händelse och när det är troligt att ett utflöde 
av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet 
samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan 
göras. Avsättning redovisas med det belopp som mot-
svarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som 
krävs för att reglera åtagandet. Avsättningar redovisas 
i balansräkningen under övriga kort- och långfristiga 
skulder.

Pensioner
Pensionsplaner klassificeras som antingen avgiftsbe-
stämda eller förmånsbestämda. Till övervägande del är 
Oboyas pensions planerna avgiftsbestämda. Endast i un-
dantagsfall förekommer förmånsbestämda planer. Kon-
cernens utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer 
redovisas som kostnad under den period när de anställda 
utfört de tjänster avgiften avser.

viKtiga uPPsKattningar oCH BedÖMningar
Vid upprättande av redovisning enligt IFRS görs upp-
skattningar och antaganden om framtiden som påverkar 
de i bokslutet redovisade balans- och resultatposterna. 
Dessa bedömningar baseras på historiska erfarenheter 

och de olika antaganden som ledningen och styrelsen 
anser vara rimliga under rådande omständigheter. I de 
fall då det ej är möjligt att fastställa det redovisade värdet 
på tillgångar och skulder genom information från andra 
källor ligger sådana uppskattningar och antaganden till 
grund för värderingen. Om andra antaganden görs eller 
andra förutsättningar är för handen kan faktiskt utfall 
skilja sig från dessa bedömningar. Se vidare not 30.

tvister
Oboya koncernen är inte inblandad i några väsentliga 
tvister. 

Not 2. Finansiella risker och riskhantering 
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för 
olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker 
avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde 
till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, re-
finansierings- och kreditrisker. 

Hanteringen av koncernens finansiella risker är kon-
centrerad till en central finansfunktion. Koncernens 
finansfunktion ansvarar för kapitalanskaffning, likvi-
ditetshantering samt valuta- och ränteriskhantering för 
koncernen som helhet. Den övergripande målsättningen 
för finansfunktionen är att tillhandahålla en kostnadsef-
fektiv finansiering samt att minimera negativa effekter 
på koncernens resultat genom marknadsfluktuationer.

valutarisK
tRAnSAktIOnSExPOnERInG
Kommersiella flöden med in- och utbetalningar i olika 
valutor ger upphov till en transaktionsrisk. 

Kommersiella flöden sker i huvudsak i respektive dotter-
bolags egna valuta och transaktionsrisken bedöms där-
med som låg och valutasäkras inte. Däremot i bolag där 
inköp och eller försäljning sker via i annan valuta finns 
möjlighet till valutasäkring genom terminskontrakt i 
framtiden. Merparten, cirka 99 %, av Oboya koncernens 
omsättning sker i en annan än koncernens funktionel-
la valuta. Dock matchar intäkter och kostnader genom 
lokala inköp och försäljning hos dotterbolagen i respek-
tive valutaområde. Det innebär att den valutans genom-
slag på koncernens nettoresultat begränsas, men har en 
stor påverkan på de enskilda posterna i den konsolidera-
de resultaträkningen såsom nettoomsättning, Råvaror 
förnödenheter och handelsvaror etc. Det innebär att 
10% förstärkning av SEK påverkar koncernens omsätt-
ning negativt med cirka 18 MSEK och nettovinsten med 
cirka 1 MSEK. Exponering är för närvarande hög.
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BALAnSExPOnERInG
Förutom den transaktionsexponering som beskrivs 
ovan, påverkas koncernen av valutarörelser genom de 
fordringar och skulder som löpande uppstår i utländska 
valutor. Huvuddelen av de risker som uppstår ska täckas 
antingen genom finansiering i respektive bolags valuta.

OmRäknInGSExPOnERInG
Oboya koncernen redovisar resultat och balansräkning 
i SEK. Merparten av koncernens dotterbolag redovisar 
i annan valuta än SEK vilket medför att Oboya koncer-
nens konsoliderade resultat och eget kapital är expone-
rat för valutakursrörelser. Denna valutarisk benämns 
omräkningsexponering. 

Förväntade framtida resultat och eget kapital i utländ-
ska dotterbolag säkras inte. Vid försäljning av utländskt 
koncernföretag förs omräkningsdifferensen till resulta-
träkningen och påverkar således resultatet.

ränterisK
Ränterisk hänför sig till risken att koncernens expone-
ring för förändringar i marknadsräntan kan påverka 
nettoresultatet negativt. Hantering av koncernens rän-
teexponering är centraliserad, vilket innebär att den 
centrala ekonomi- och finansfunktionen ansvarar för 
att identifiera och hantera denna exponering. Löptid 
och lånevillkor för upptagna lån avgörs med ledning av 
Oboya koncernens framtida likviditetsbehov, ränteläget 
och andra faktorer på lånemarknaden, som vid inlå-
ningstillfället kan vara av betydelse. Räntan på tagna lån 
i koncernen binds dock aldrig mer än ett år och på lån, 
som överstiger ett år, understiger räntebindningstiden 
ej tre månader. 

Överskottslikviditet används först och främst för att 
minska den externa låneskulden. Kapitalets säkerhet är 
utgångspunkt för placeringen. Vid val mellan säkerhets-
mässigt likvärdiga placeringar är högsta räntenivå av-
görande. Exponering av ränterisken är låg och vid 1% 
förändring av marknadsräntan innebär koncernens net-
tovinst påverkas med cirka 200 TSEK.

finansieringsrisK
Med finansieringsrisk avses risken att finansieringen av 
koncernens kapitalbehov samt refinansiering av utestå-

ende lån försvåras eller fördyras. En kontinuerlig dia-
log förs med koncernens huvudbank om finansiering av 
koncernen. 

Koncernens högt ställda tillväxtstrategi kommer med-
föra att bolaget behöver tillgång till externkapital både 
avseende den kraftiga organiska tillväxten och avseende 
förvärv. I samband med större förvärv kommer bolaget 
behöva inhämta nytt kapital antingen i form av nyemis-
sion eller annan finansieringslösning. Mot bakgrund av 
ovanstående bedöms de närmsta årens vinster återin-
vesteras i bolagets tillväxt.

Vid årsskiftet uppgick koncernens externa lån till ca 
20 MSEK. Merparten av lånet omförhandlas under 
2015. Finansieringen är baserad på ställda säkerheter. 
För att uppnå en tillväxt i verksamheten är målet att 
uppnå en sund balansräkning. Förutom externa lån har 
Oboya också ställda garantier om 31 MSEK för externa 
lån inom intressesfären, vilket är en indirekt refinan-
sieringsrisk.

rÅvarurisK
PRISRISk
Råvaruprisrisk avser risken för att kostnaderna för di-
rekta och indirekta material stiger när råvarupriser sti-
ger på världsmarknaden. Koncernen säkrar inga inköp 
av råvaror emedan exponeringsrisken är låg.
 

KreditrisK
Risken att koncernens kunder ej uppfyller sina åtagand-
en, det vill säga att Oboya koncernen ej erhåller betal-
ning för sina kundfordringar, utgör en kundkreditrisk. 
Oboya koncernen viss tillämpar kreditkontroll av sina 
stora kunder där information om kundernas finansiella 
ställning inhämtas från olika kreditupplysningsföretag. 
Bevakning av utestående fordringar sker löpande och 
påminnelser och räntefakturor skickas ut när så är er-
forderligt. Kreditförlusterna är mindre en procent om 
nettoomsättningen och exponering av kreditrisk är för 
närvarande låg.
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Not 3. Nettoomsättning per intäktslag

kOnCERnEn

Intäktslag 2014

Varuförsäljning 181 422

Tjänsteförsäljning 2 246

Summa nettoomsättning 183 668

Not 4. Redovisning av rörelsesegment
Rörelsesegmenten är fastställda enligt Oboyas ansvarsfördelning samt hur verksamheten styrs och följs upp i den in-
terna rapporteringen. Indelning av rörelsesegmenten sker per bolag inom koncernen. Bolagets styrelse och ledning 
följer upp dotterbolagens finansiella rapport som består av rörelsens externa omsättning och resultat.

InFORmAtIOn Om RÖRELSESEGmEnt

2014 total nettoomsättning Rörelse resultat

Bolag

Oboya Packaging Qingdao Ltd 33 423 1 879

Oboya Metal Qingdao Ltd 20 640 2 650

Oboya Japan Ltd 19 010 400

Oboya Commerce & Trade Ltd 6 255 -140

Oboya Horticulture Industries Ltd 6 164 -1 053

VEFI A/S 48 323 5 485

VEFI Europa Sp.zo.o 18 958 1 910

Oboya Horticulture Poland Sp.zo.o 4 702 -3 935

ElmerPrint A/S 25 348 -8 912

Oboya Africa Ltd 0 -1 193

Oboya Horticulture Industries AB 0 -5 436

Figulus AB 846 -70

Koncerngemensamma elimineringar - -6 074

totalt 183 668 -14 489

Intäktslag för de flesta bolag inom koncernen avser huvudsakligen varuförsäljning. Ingen av koncernens kunder 
står för 10 % eller mer av den externa omsättningen.

2014 total nettoomsättning Rörelse resultat

Rapportering över geografiska områden

Norden 74 517 -8 933

övriga Europa 23 659 -2 025

Afrika 0 -1 193

Asien 85 492 3 735

Koncerngemensamma elimineringar - -6 074

totalt 183 668 -14 489
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Not 5. Inköp och försäljning inom koncernen

Av årets totala varuförsäljning och varuinköp avser 49 727 TSEK försäljning och inköp mellan koncernbolag.

Moderbolaget Oboya Horticulture Industries AB bedriver ingen varuförsäljning och har inte heller några varu-
inköp från dotterbolagen. Moderbolagets netto omsättning avser uteslutande ersättning från dotterbolagen i form 
av rådgivning, IT-tjänster samt övriga admi nistrativa tjänster.

Not 6. Medelantalet anställda
2014 2014 2014

Antalet Anställda Varav Kvinnor Varav Män

moderbolaget

Sverige 3 1 2

koncernen

Anställda per land

Sverige 3 1 2

Danmark 23 8 15

Polen 134 54 80

Norge 5 2 3

Kenya 7 3 4

Kina 242 135 107

totalt antal anställda inom koncernen 414 203 211

2014 2014 2014

Könsfördelning för styrelseledamöter och  
ledande befattningshavare Antalet ledamot Varav Kvinnor Varav Män

moderbolaget och koncernen

Styrelseledamöter 4 - 4

Verkställande direktör och andra ledande befattningar 3 - 3

totalt antal styrelseledamöter och ledande  
befattningshavare

7 0 7



 30 NOTER

Not 7. Löner och andra ersättningar
Löner och ersättningar 2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Verkställande direktörer 2 743 - -

varav pensionskostnader 60 -

Summa ersättningar 2 743 0 0

Löner och ersättningar till ledande  befattningar 67 67 -

varav pensionskostnader 15 15 -

Summa ersättningar 67 67 0

Löner till övriga anställda 16 054 425 -

Sociala avgifter 3 065 94 -

Pensionskostnader 1 841 7 -

Summa ersättningar 20 961 527 0

totala ersättningar 23 771 594 0

Ersättningar till styrelsen 2014 2013

Moderbolaget Moderbolaget

Styrelseordförande Mikael Palm Andersson (se not 29) - -

Robert Wu - -

Krister Magnusson - -

Steen Bödtker - -

Summa ersättning till styrelsen 0 0

VERkStäLLAnDE DIREktÖR
Ersättningar till moderbolagets verkställande direktör, Robert Wu, har styrelsen beslutat attt ingen ersättning ut-
betalas för räkenskapsåret. Rörliga ersättningar i form av bonus eller andra förmåner har heller inte utbetalats till 
verkställande direktören under året. Det finns inga avtal om avgångsvederlag.

ÖVRIGA LEDAnDE BEFAttnInGSHAVARE
Ersättningar till övriga ledande befattningshavare i moderbolaget har beslutats av verkställande direktören efter 
samråd med styrelsens ordförande. Löner och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i moderbo-
laget har under räkenskapsåret 2014 uppgått totalt till 67 TSEK. Med övriga ledande befattningshavare, moderbola-
get, avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör Oboyas koncernledning och är anställda 
av Oboya Horticulture Industries AB. Ingen bonus har utbetalats till övriga ledande befattningshavare.

ERSättnInGAR tILL StyRELSEn, VERkStäLLAnDE DIREktÖREn OCH ÖVRIGA mEDLEmmAR I kOnCERnLEDnInGEn
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Ingen styrelsearvode har betalats 
ut under verksamhetsåret. Ersättning till VD utgörs av lön. VDs lön samt eventuella förmåner fastställs av styrelsen. 
Någon bonus har under året ej utbetalats till VD eller företagsledningen i övrigt.

PEnSIOnSÅtAGAnDEn
Varje bolag inom koncernen administrerar egna pensionsförpliktelser enligt gällande lokala regelverk.
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Not 8. Arvode till revisionsbolag

kPmG 2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Revisionsuppdrag 625 435 -

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 121 121 -

Skatterådgivning - - -

övriga uppdrag 210 190 -

Övriga

Revisionsuppdrag 658 7 11

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - - -

Skatterådgivning 14 - -

övriga uppdrag 87 - -

Summa 1 715 753 11

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning, övriga uppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat 
biträde som föranledes av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
Allt annat är andra uppdrag enligt överenskommelse.

Not 9. Valutakursdifferenser
Valutakursförändringar för koncernen avseende kortfristiga rörelsefordringar och rörelseskulder  uppgick  i netto till 
174 TSEK och ingår i posten övriga externa kostnader. Valutakursförändringar för koncernen avseende finansiella 
fordringar och finansiella skulder uppgick till netto 1 255 TSEK och ingår i posten finansiella intäkter/kostnader.

Not 10. Finansiella intäkter/ränteintäkter och liknande resultatposter

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Ränteintäkter externa 20 - -

Ränteintäkter interna - 739 -

Valutakursvinster 4 071 4 061 -

övrigt 10 - -

totalt 4 101 4 800 0

Samtliga ränteintäkter är hänförliga till poster som värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Not 11. Finansiella kostnader/räntekostnader och liknande resultatposter

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Räntekostnader externa -1 922 - -

Räntekostnader interna - -126

Valutakursförluster -2 816 -1 905 -

Övrigt finansiella kostnader -1 161 - -

totalt -5 898 -2 031 0

Samtliga räntekostnader är hänförliga till poster som värderas till upplupet anskaffningsvärde.



 32 NOTER

Not 12. Skatt 

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Aktuell skatt -114 - -

Uppskjuten skatt 3 893 639 -

Summa skatt på årets resultat 3 779 639 0

AVStämnInG AV REDOVISAD SkAtt

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Resultat före skatt -16 286 -2 667 -20

Skatt enligt gällande skattesats 22 % 3 583 587 4

Ej avdragsgilla kostnader -290 -10 -

Ej skattepliktiga intäkter 32 -

Aktivering av tidigare års ej aktiverade underskott 62 62 -

Underskott ej aktiverad -4

Utnyttjande uppskjuten skattefordran 275 - -

Utländska skattesatser 117 - -

Redovisad effektiv skatt 3 779 639 0

UPPSkjUtnA SkAttEFORDRInGAR/SkAttESkULDER OCH DESS FÖRänDRInG

koncernen 2014-01-01 2014-01-01

Redovisat 
i årets 

 resultat
Resovisat i

övr. tot. res.
Rörelse-
förvärv

Rörelse-
förvärv 2014-12-31 2014-12-31

Fordran Skuld Fordran Skuld Fordran Skuld

Materiella 
angäggnings-
tillgångar - - 130 -8 514 - -352 - -8 736

Immateriella 
anläggnings-
tillgångar - - 293 - - -7 785 - -7 493

Underskotts-
avdrag - - 3 470 - 2 440 5 910

Kvittning - - - - - - -4 078 4 078

Summa 0 0 3 893 -8 514 2 440 -8 138 1 832 -12 151

moderbolaget 2014-01-01 2014-01-01

Redovisat 
i årets 

 resultat
Resovisat i

övr. tot. res.
Rörelse-
förvärv

Rörelse-
förvärv 2014-12-31 2014-12-31

Fordran Skuld Fordran Skuld Fordran Skuld

Materiella 
angäggnings-
tillgångar - - - - - - - -

Immateriella 
anläggnings-
tillgångar - - - - - - - -

Underskotts-
avdrag - - 639 - - - 639 -

Kvittning - - - - - - - -

Summa 0 0 639 0 0 0 639 0
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Not 13. Immateriella anläggningstillgångar

kOnCERnEn

Goodwill 2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde - - -

Rörelseförvärv 26 404 - -

Investering under året - - -

Effekt av valutakursförändringar 928 - -

Utgående anskaffningsvärde 27 332 - -

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan - - -

Nedskrivningar under året - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan - - -

Utgående bokfört värde 27 332 0 0

VARUmäRkE

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde - - -

Rörelseförvärv 14 068 - -

Investeringar under året - - -

Effekt av valutakursförändringar 301 - -

Utgående anskaffningsvärde 14 369 - -

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan - - -

Avskrivningar enligt plan under året - - -

Nedskrivningar under året - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan - - -

Utgående bokfört värde 14 369 0 0

kUnDRELAtIOnER

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde - - -

Rörelseförvärv 15 213 - -

Investeringar under året - - -

Effekt av valutakursförändringar 527 - -

Utgående anskaffningsvärde 15 740 - -

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan - - -

Avskrivningar enligt plan under året -1 416 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 416 - -

Utgående bokfört värde 14 324 0 0
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ÖVRIGA ImmAtERIELLA AnLäGGnInGStILLGÅnGAR

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde - - -

Rörelseförvärv 1 768 - -

Investeringar under året - - -

Effekt av valutakursförändringar -24 - -

Utgående anskaffningsvärde 1 744 - -

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan - - -

Avskrivningar enligt plan under året - - -

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 0 - -

Utgående bokfört värde 1 744 0 0

Under året har bolaget genomfört en intern prövning av nedskrivningsbehov för de immateriella tillgångarna. 
Nedskrivningsprövningen sker utifrån enheternas framtida kassaflöde med hänsyn till marknadens avkastnings-
krav och riskprofil för respektive koncernbolag. Kassaflödet har baserats på framtidsprognoser för de närmaste fem 
åren och är fastställda av företagsledningen. I prövningen var tillväxttakten antagen om 3-6 % beroende på bolag. 
Diskonteringsräntan, den vägda kapitalkostnaden, WACC, före skatt har satts till 10-13 % beroende på marknad. 
Prövningen påvisar inga nedskrivningsbehov för varumärke och goodwill, dock skrivs kundrelationer av med 10 % 
varje år och avskrivning sker linjärt.

Not 14. Materiella anläggningstillgångar
ByGGnADER OCH mARk

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde - - -

Rörelseförvärv 21 837

Investeringar under året 9 325 - -

Omvärdering 34 505 -

Effekt av valutakursförändringar 1 274 - -

Utgående anskaffningsvärde 66 941 - -

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan - - -

Avskrivningar enligt plan under året -1 515 - -

Effekt av valutakursförändringar -121 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
-1 636 - -

Utgående bokfört värde 65 305 0 0

Under verksamhetsåret har byggnader och mark omvärderats till marknadsvärde, där omvärderingsmetoden har 
tillämpats. Som stöd av omvärdering har externt värderingsbolag anlitats för värdering av byggnader och mark.
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mASkInER OCH AnDRA tEknISkA AnLäGGnInGAR

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde - - -

Rörelseförvärv 22 640

Investeringar under året 8 883 - -

Sålda och utrangerade tillgångar -111 - -

Effekt av valutakursförändringar 1 867

Utgående anskaffningsvärde 33 278 - -

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan - - -

Avskrivningar enligt plan under året -2 351 - -

Avskrivningar enligt plan på försålda och utrangerade tillgångar 168

Nedskrivningar under året -120 - -

Effekt av valutakursförändringar -76 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -2 379 - -

Utgående bokfört värde 30 900 0 0

InVEntARIER, VERktyG OCH InStALLAtIOnER

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde - - -

Rörelseförvärv 1 516

Investeringar under året 3 047 - -

Försäljningar och utrangeringar under året -430 - -

Effekt av valutakursförändringar -3 - -

Utgående anskaffningsvärde 4 130 - -

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan - - -

Avskrivningar enligt plan under året -564 - -

Effekt av valutakursförändringar 4 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -560 - -

Utgående bokfört värde 3 570 0 0
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Not 15. Aktier och andelar i koncernbolag

Bolag Land kapital andel Bokförd värde

VEFI Europe Sp.zo.o Polen 50,1% * 11 749

VEFI A/S Norge 50,1% * 14 785

ElmerPrint A/S Danmark 100% 17 992

Oboya Horticulture Industries Limited HK Kina 100% 8

Oboya Horticulture Poland Polen 100% 109

Oboya Horti Supplies AB Sverige 100% 50

Oboya Africa Ltd Kenya 67% ** 533

Summa aktier ägda av moderbolaget 45 226

*Bindande avtal om förvärv av resterande 49,9 % har tecknats.
** Resterande 33 % av kapitalandel ägs av dotterbolaget Oboya Horticulture industries Hong Kong Ltd.

2014 2013

Moderbolaget Moderbolaget

Ingående balans 0 -

Tillkommande andelar  45 226 -

Utgående bokfört värde 45 226 0

Not 16. Fordringar hos koncernföretag

2014 2013

Moderbolaget Moderbolaget

Ingående balans 0 -

Management fee 587 -

Nyutlåning 29 722 -

Amortering - -

Intern ränta 739

Effekt av valutakursförändringar 21 -

Utgående bokfört värde 31 069 0
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Not 17. Varulager

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Råvaror och förnödenheter 12 017 - -

Färdiga varor 14 897 - -

Summa varulager 26 914 0 0

Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

Not 18. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Vid årets början - - -

Tillkommande kundfordringar under året 36 097 - -

Tillkommande övriga fordringar under året 6 906 558 3

Utgående bokfört värde 43 003 558 0

Åldersfördelningen av kundfordringarnas värde fördelar sig enligt följande:

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Ej förfallna fordringar 26 715 - -

Förfallna fordringar <30 dagar 2 784 - -

Förfallna fordringar 30-60 dagar 4 195 - -

Förfallna fordringar 60> dagar 2 403 - -

Summa kundfordringar 36 097 0 0

Not 19. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Förutbetalda hyror 336 39 -

Förutbetalda försäkringar 55 - -

övriga förutbetalda kostnader 232 85 -

Upplupna ränteintäkter 0 - 1

Upplupna intäkter 14 14 -

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 638 138 1
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Not 20. Långfristiga skulder

Totala långfristiga skulder för koncernen uppgår till 86 444 TSEK. Av årets totala långfristiga skulder avser 
53 817 TSEK framtida tilläggsköpeskilling samt övriga långfristiga skulder. Resterande av totala långfristiga skulder 
12 151 TSEK avser uppskjutna skatteskulder och  20 476 TSEK avser banklån.

Moderbolaget långfristiga skulder uppgick till 22 377 TSEK och består av beräknade framtida tilläggsköpeskilling 
som är hänförliga till förvärvade bolagen. Av de långfristiga skulderna förfaller inga skulder senare än fem år från 
årskiftet.

Not 21. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Upplupna löne- och semesterlöneskulder 872 139 -

Upplupna sociala avgifter 191 70 -

Upplupna räntekostnader 45 38 -

Upplupna revisionskostnader 563 469 15

Upplupna varukostnader 861 - -

Förutbetalda intäkter 284 - -

övrigt 1 037 60 -

Summa upplupna kostnader och  förutbetalda intäkter 3 853 776 15

Not 22. Ställda säkerheter

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Fastighetsinteckningar och liknande 34 738 - -

Företagsinteckningar och liknande 20 048 - -

Summa ställda säkerheter 54 786 0 0

Not 23. Eventualförpliktelser

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Garantier för närstående bolags lån 31 236 - -

övriga ansvarsförbindelser 468 - -

Summa Eventualförpliktelser 31 703 0 0
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Not 24. Leasing

Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller operationell. Finansiell leasing föreligger 
då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till lea-
singtagaren, om så inte är fallet är det en fråga om operationell leasing. Operationella leasingavgifter kostnadsförs 
över löptiden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. 

FInAnSIELL LEASInG
Koncernen innehar finansiella leasingkontrakt som avser mark, maskiner och övriga leasingåtaganden av finansiell 
karaktär. I moderbolaget finns det inga finansiella leasingkontrakt. Nuvärdet från finansiella leasingkontrakt upp-
gick på balansdagen enligt följande:

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Årets leasingkostnader 700 - -

Avtalade framtida leasingavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år 700 - -

Seneare än ett år men inom fem år 700 - -

Senare än fem år - - -

Summa 1 400 0 0

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat avser räntekostnader från finansiella leasingkontrakt. Koncernens 
immateriella tillgångar som avser finansiell leasing uppgick till 16 590 TSEK på balansdagen och materiella anlägg-
ningstillgångar uppgick till 417 TSEK på balansdagen. 

OPERAtIOnELL LEASInG
Koncernen innehar operationella leasingskontrakt som avser hyresavtal och övriga leasingåtaganden av operatio-
nell karaktär. Moderbolagets operationella leasingkontrakt avser hyresavtal och fordonsavtal. Nuvärdet från finan-
siella leasingkontrakt uppgick på balansdagen enligt följande: 

2014 2014 2013

Koncernen Moderbolaget Moderbolaget

Årets leasingkostnader 839 71 -

Avtalade framtida leasingavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år 990 194 -

Seneare än ett år men inom fem år 617 128 -

Senare än fem år 29 - -

Summa 1 636 321 0

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat avser räntekostnader från operationella leasingkontrakt.
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Not 25. Rörelseförvärv

ElmErprint A/S (DAnmArK)
Rörelseförvärvet av Elmerprint A/S ger Oboya tillgång till den Danska marknaden och ett erkänt varumärke. Stort 
arbete och mycket kostnader har tagits under året för att f lytta produktionen från Danmark till det nystartade bola-
get Oboya Horticulture Polen. Den totala förvärvsköpeskillingen är beräknad till 8,5 MDKK och cirka 5,4 MDKK 
är hänförligt till kundrelationer och varumärke. Omsättningen uppgick till 36 MSEK, varav 27 MSEK avser efter 
förvärvsdatum och konsolideras därmed i Oboya koncernen under 2014. Motsvarande siffror för det operativa re-
sultatet är -8 912 TSEK respektive -8 550 TSEK. Valutakursen DKK/SEK i samband med förvärvet var 1,19867. 

VEFi A/S (norgE)
Rörelseförvärvet av VEFI A/S ger Oboya tillgång till den Norska och Svenska marknaden och ett marknadsledande 
varumärke. Den totala förvärvsköpeskillingen är beräknad till 28 MNOK och cirka 18,3 MNOK är hänförliga till 
kundrelationer och varumärke. Omsättningen uppgick till 56 MSEK, varav 50 MSEK avser efter förvärvsdatum och 
konsolideras därmed i Oboya koncernen under 2014. Motsvarande siffror för det operativa resultatet är 5 415 TSEK 
respektive 4 460 TSEK. Den fasta köpeskillingen avseende redan tillträdda aktier (50,1%) är beräknad och redovisad 
till 5 MNOK. Bestämmande inflytande har erhållits och dessutom har avtal om förvärv av återstående 49,9% ingåtts 
med en beräknad köpeskilling på 23 MNOK, vilket har skuldförts. Något innehav utan bestämmande inflytande 
har således inte redovisats i koncernredovisningen. Valutakursen NOK/SEK i samband med förvärvet var 1,0419.

VEFi EuropA (polEn)
Rörelseförvärvet av VEFI Europa ger Oboya tillgång till en effektiv produktionsanläggning som i huvudsak för-
ser VEFI A/S med varor, men som även har lokal försäljning. Den totala förvärvsköpeskillingen är beräknad till 
22,3 MNOK (motsvarande 11,1 MPLN) och cirka 1,8 MPLN är hänförligt till kundrelationer och varumärke. Om-
sättningen uppgick till 58 MSEK, varav 52 MSEK avser efter förvärvsdatum och konsolideras därmed i Oboyakon-
cernen under 2014. Motsvarande siffror för det operativa resultatet är 1 916 TSEK respektive 1 135 TSEK. Den fasta 
köpeskillingen avseende redan tillträdda aktier (50,1%) är beräknad och redovisad till 2,5 MPLN. Bestämmande 
inflytande har erhållits och dessutom har avtal om förvärv av återstående 49,9% ingåtts med en beräknad köpeskil-
ling på 16,1 MNOK (motsvarande 8 MPLN), vilket har skuldförts. Något innehav utan bestämmande inflytande har 
således inte redovisats i koncernredovisningen. Valutakursen PLN/SEK i samband med förvärvet var 2,0918.

oboyA pAcKAging QingDAo ltD och oboyA mEtAl  QingDAo ltD (KinA)
Rörelseförvärvet av Oboya Packaging och Oboya Metal ger Oboya tillgång till en effektiv produktionsanläggning i 
Kina och försäljning både på den lokala Kinesiska marknaden och till egna kunder i Europa. Omsättning för de båda 
Kinabolagen uppgick till 104 MSEK, varav 59 MSEK avser efter förvärvsdatum och konsolideras därmed i Oboya 
koncernen under 2014. Motsvarande siffror för det operativa resultatet är 4 529 TSEK respektive 2 134 TSEK. 
Bolagen förvärvades från intressesfären och den totala förvärvsköpeskillingen uppgick till 6,2 MCNY. Skillnaden 
mellan bokfört värde på övertagna tillgångar och köpeskillingen har minskat eget kapital. I samband med förvärvet 
skedde en omvärdering av fastigheterna i Kina med total 25,9 MCNY enligt omvärderingsprincipen, vilket har på-
verkat eget kapital med 19,4 MCNY och uppskjuten skatteskuld med 6,5 MCNY. Valutakursen CNY/SEK i samband 
med förvärvet var 1,0661. Båda bolagen förvärvades av Oboya Horticulture Industries HK Ltd.
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DE FÖRVäRVADE BOLAGEnS nEttOtILLGÅnGAR VID FÖRVäRVStIDPUnktEn

Beloppet angivna i tSEk
Elmer-

print A/S VEFI A/S VEFI Europa 
Oboya 

 Packaging Oboya metal 

Förvärvstidpunkt 20-mar 06-feb 06-feb 01-jun 01-jun

Immateriella tillgångar 6 439 19 025 3 818 893 1 995

Materiella tillgångar 12 612 672 19 539 9 365 3 318

Uppskjuten skattefordran - 2 387 - - -

Varulager 5 079 1 890 6 551 3 138 4 037

Kundfordrignar och övriga fordringar 8 858 13 948 5 636 6 656 5 565

Likvida medel 2 - - 73 82

Räntebärande skulder -14 269 -2 373 -2 609 -5 318 -1 368

Leverantörsskulder och övriga rörel-
seskulder 

-9 032 -13 985 -20 528 -15 098 -20 334

Uppskjuten skatteskuld -1 417 -4 756 -1 059 - -

netto identifierarbara tillgångar och 
skulder 8 272 16 807 11 349 -292 -6 705

Skillnad mellan bokfört  värde på 
 övertagna tillgångar och  köpeskilling

3 621 10 033

Goodwill 1 858 12 631 11 915 - -

överförd ersättning 10 130 29 438 23 264 3 328 3 328

varav lån/beräknad köpeskilling 5 935 24 228 16 711 - -

varav betalt kontant 4 195 5 210 6 553 3 328 3 328

förvärvade likvida medel 2 - - 73 82

Nettokassaflöde vid förvärv -4 194 -5 210 -6 553 -3 256 -3 246

Det föreligger inget förvärv efter balansdagen 2014.



 42 NOTER

Not 26. Resultat per aktie efter utspädning

Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att dividera årets resultat, hänförligt till ägare av aktie i serie A 
och B i moderbolaget med ett vägt genomsnitt antalet aktier under året. Det har ej förekommit utspädningseffekt då 
lösenkursen överstiger den noterade kursen.

Not 27. Teckningsoptioner
Bolaget har under verksamhetsåret emitterat 500 000 teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner inom 
Oboya koncernen. Priset för optionsrätt uppgick till 1,40 kr och ger innehavaren rätt att teckna en aktie av serie B 
med lösenpris om 20 kr per aktie under perioden 15 oktober 2017 till den 15 november 2017.

Not 28. Händelser efter balansdagen
Koncernen fortsätter att investera i personal, marknad och försäljning. Koncernen har deltagit i f lera mässor runt 
om i världen. Ny VD har anställts i Oboya Horticulture Poland Sp.zo.o och ElmerPrint A/S. Koncernen har tagit ett 
antal viktiga ordrar som består av följande;

•	 Oboya	tar	order	i	Danmark	till	ett	uppskattad	värde	om	ca	3	MSEK

•	 Oboya	tar	order	i	Kina	med	uppskattat	värde	om	ca	6,5	MSEK

•	 Oboya	tar	stororder	i	Norge	till	ett	uppskattat	värde	om	ca	7	MSEK

•	 Oboya	utser	Mangold	Fondkommision	som	lividitetsgarant

Not 29. Transaktioner med närstående

Genom förvärven av dotterbolag har koncernen genomfört transaktioner med närstående personer som sitter i le-
dande ställning och i styrelsen för moderbolaget. Totala transaktionsbelopp uppgår till 63,3 MSEK varav 15,4 MSEK 
är utbetald i samband med förvärv och resterande 47,9 MSEK är skuldförd som framtida tilläggsköpeskilling. 

Transaktioner om teckningsoptioner har även genomförts med närstående personer i ledande befattning.

Styrelseordförande erhåller ej arvode för sitt uppdrag som styrelseordförande i enlighet med bolagsstämmans be-
slut. Styrelseordförande arbetar operativt i bolaget och för dessa genomförda tjänster faktureras ett konsultarvode 
från ett av styrelseordförande ägt bolag. Moderbolaget har ett konsultavtal med styrelseordförande innebärande att 
ersättning skall utgå med 940 kr per timma. Avtalet är maximerat till 150 TSEK per månad samt för skäliga utlägg 
i form av reseutlägg och övriga mindre utlägg. Årets kostnader uppgick till 1 275 TSEK (0).

Oboyas koncernbolag Oboya Packaging Qingdao Ltd och Oboya Metal Qingdao Ltd i Kina har garanterats lån om 
cirka 24 MCNY för ett till huvudägarens närstående bolag. Garantiåtangande är hänförliga till korsvisa garantiåta-
ganden i den tidigare Oboya koncernen.
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Not 30. Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Vid upprättande av redovisning enligt IFRS görs uppskattningar och antaganden om framtiden som påverkar de 
i bokslutet redovisade värden samt övrig information som har lämnats. Dessa bedömningar baseras på historiska 
erfarenheter och de olika antaganden bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. I de fall då det ej är möj-
ligt att fastställa det redovisade värdet på tillgångar och skulder genom information från andra källor ligger sådana 
uppskattningar till grund för värdering. Om andra förutsättningar ändras kan faktiskt utfall skilja sig från dessa 
bedömningar. Särskilt inom området värdering av byggnad och mark och beräkning av framtida tilläggsköpeskil-
lingar kan bedömningar få en betydande påverkan på Oboya koncernens resultat och ställning.

VäRDERInG AV ByGGnAD OCH mARk
Bolaget innehar byggnader och mark i Kina och Polen. Tillgångarna värderas årligen i samband med årsbokslutet 
eller oftare vid indikation på värdeuppgång alternativ värdenedgång t ex vid ett ändrat affärsklimat, nya investe-
ringar och marknadssituationer. Värdering av tillgångarna görs av externt värderingsbolag eller genom interna 
värderingar.

BERäknInG AV FRAmtIDA tILLäGGSkÖPESkILLInG/tILLäGGSFÖRVäRV
Bolaget har under verksamhetsåret genomfört rörelseförvärv av externa dotterbolag. De externt förvärvade dot-
terbolagen avser VEFI A/S, VEFI Europa Sp.zo.o och ElmerPrint A/S. I rörelseförvärvet av ElmerPrint A/S ingår 
en tilläggsköpeskilling som baseras på resultatutvecklingen under perioden 2014-2016. När det gäller VEFI A/S och 
VEFI Europa Sp.zo.o sker rörelseförvärven i två steg där 50,1 % av aktierna har förvärvats under året och reste-
rande 49,9 % kommer att förvärvas år 2017. Priset på resterande 49,9 % av aktierna bestäms utifrån resultatet under 
 perioden 2014 – 2016.

De framtida tilläggsköpeskillingarna beräknas årligen i samband med årsbokslut, eller oftare vid indikation på 
eventuell förändring av resultatutvecklingen. Eventuella förändringar från de beräknade framtida köpeskillingarna 
bokas över till resultaträkningen och belastar årets resultat. 



 44 NOTER

Not 31. Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde samt  kategori
indelning

kOnCERnEn

Innhav för  
handels ändamål

Säkrings-
instrument

Låne- och kund-
fordringar Övriga  skulder

Finansiella tillgångar som inte 
 redovisas till verkligt värde

Kundfordringar - - 36 097 -

Företagsobligationer - - 6 906 -

Likvida medel - - 4 154 -

Summa 0 0 47 157 0

Finansiella skulder värderade till 
 verkligt värde

Villkorade köpeskilling 18 859 34 958 - -

Summa 18 859 34 958 0 0

Finansiella skulder som inte redovisas 
till verkligt värde

Banklån - - - 20 504

Kortfristiga räntebärande skulder - - - 26 272

övriga ej räntebärande skulder - - - 7 373

Leverantörsskulder - - - 57 699

övriga ej räntebärande skulder - - - 28

Summa 0 0 0 111 876

De villkorade köpeskillingarna är värderade till verkligt värde i värderingskategorin 3. Vid faställande av verkligt 
värde har förväntade belopp enligt avtal diskonterats med riskjusterad diskonteringsränta på 10-13 %.

Beloppen i tabellen motsvarar i redovisade belopp. För poster som redovisas till upplupet anskaffningsvärde bedöms 
skillnaden mellan verkligt värde och redovisat värde endast vara marginell. I moderbolaget redovisas finansiella 
tillgångar och skulder med utgångspunkt från anskaffningsvärdet och ej enligt IAS 39.
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Not 32. Nyckeltalsdefinitioner

Rörelseresultat (EBITDA)

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

Rörelsemarginal (EBIT)

Rörelseresultat i förhållande till omsättning.

Avskrivningar

Avskrivningar på immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar.

Vinstmarginal

Resultat före skatt i procent av årets nettomsättning.

Resultat per aktie 

Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnitt antalet 
aktier

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minskad med räntebärande tillgång-
ar och icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten 
skatteskuld.

Eget kapital

Summan av fritt och bundet eget kapital vid årets slut. 
Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående 
plus utgående eget kapital dividerat med två.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens 
slut.

Investeringar

Summan av förvärv av rörelse/dotterbolag samt förvärv 
av immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Medelantal anställda

Genomsnitt av antalet anställda vid varje månads ut-
gång.

Nettoskuld

Total lång- och kortfristig upplåning med avdrag för 
likvida medel.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
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Intygande av styrelse och  
verkställande direktör

Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella 

redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av 

koncernens företagets ställning och resultat, samt att koncernförvaltningsberättelsen och förvaltningsberättelsen ger 

en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

lerum den 13 maj 2015

Vår revisionsberättelse beträffande denna års- och koncernredovisning har avgivits den 14 maj 2015.

KPMg aB

Johan Pauli   
auktoriserad revisor 

Mikael Palm andersson 
styrelse ordförande

steen Bödtker 
styrelse ledamot

Krister Magnusson
styrelse ledamot

robert Wu
styrelseledamot och Ceo
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Rapport om årsredovisningen och 

 koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Oboya Horticulture Industries AB för år 2014. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen 
av detta dokument på sidorna 8 - 46. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisning-

en och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom 
de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kon-
troll 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 oegentlig-
heter eller på fel. 

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredo-
visningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing 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 och 
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis 
om belopp och annan information i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredo-
visningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de de-
lar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalan-
de om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinci-
per som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredo-
visningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga 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 moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2014 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsre-
dovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2014 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt Internatio-
nal Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre-
dovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2013 har utförts av en annan 
 revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 14 april 2014 
med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 

 författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning för Oboya Horticulture Industries AB 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 dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltning-
en 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 och koncernredovisningen granskat 
 väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
 bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är er-
sättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställan-
de direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

                                                                

Göteborg 2015-05-14           

KPMG AB  

          

       

Johan Pauli  

Auktoriserad revisor  

  

   

Revisionsberättelse

 
Till årsstämman i Oboya Horticulture Industries AB, org. nr 556362-3197 
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Årsstämma
Årsstämman äger rum torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providore, 
Aspenäsvägen 12, 443 30 Lerum.

anMälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara 
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 
senast fredagen den 22 maj 2015, dels göra anmälan till 
bolaget per post under adress Oboya Horticulture Indu-
stries AB, Snickarevägen 2, 443 61 Stenkullen, per telefon 
0708-85 50 77 eller genom e-mail till info@oboya.se se-
nast kl. 12.00 fredagen den 22 maj 2015. Vid anmälan ska 
namn, personnummer/ organisationsnummer, adress, 
telefonnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. 
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda full-
makt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman 
insändas till bolaget på ovanstående adress. 

Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt 
kopia av registreringsbevis för den juridiska personen 
bifogas. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregist-
rerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget 
namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan regist-
rering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fre-
dagen den 22 maj 2015. Det innebär att aktieägaren i god 
tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.

utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verk-
samhetsåret 2014.
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Oboya satsar lokalt
När Robert Wu, VD för Oboya, fick veta att Lerums kommun var igång 
att sjösätta ett trädgårdsevenemang var han snabb att agera. Inom 
kort var samarbetet ett faktum och Oboya en av Växtrums partners.

Växtrums idé är att utveckla centrala platser och göra dem till 
inspirerande och engagerande växande rum. Ett arbete som leds av 
några av Sveriges absolut främsta trädgårdsdesigners tillsammans 
med arbetsgrupper som består av kommuninvånare. 

– Vi är i samma bransch som Växtrum och är ett lokalt bolag med 
målsättningen att stödja lokala aktiviteter, säger Robert Wu.

Med verksamhet inom tillverkning, distribution och försäljning av en 
rad produkter för hantering av blommor, grönsaker och andra växter, 
var samarbetet med Växtrum ett naturlig steg att ta.

– Eftersom vi finns i Lerum vill vi gärna se nya arbetstillfällen och 
engagera oss mer i lokala aktiviteter. Växtrum kommer först och 
främst att marknadsföra Lerums kommun, men vi hoppas också 
kunna exponera Oboya till allmänheten, säger Robert Wu. 
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KontaKtuPPgifter

Bolagen i Oboya koncernen:

mODERBOLAG

oboya Horticulture  
industries aB
Snickarevägen 2
443 61 Stenkullen
SWEDEN

Tel. +46-(0)302-244 80
info@oboya.com
www.oboya.se

DOttERBOLAG 

oboya Horti supplies aB
Snickarevägen 2
443 61 Stenkullen
SWEDEN

Tel. +46-(0)302-244 80
info@oboya.com
 

figilus aB
Snickarevägen 2
443 61 Stenkullen
SWEDEN

Tel. +46-(0)302-244 80
info@oboya.com

 
elmerPrint a/s
Rørhaven 6
7100 Vejle
DENMARK

Tel. +45-(0)75 837 322
Fax  +45-(0)72 720 133
sales@elmerprint.dk
 

vefi a/s
Nedre Eikervei 37 B
3045 Drammen
NORWAY

Tel. +47-(0)32 808 200
Fax  +47-(0)32 808 290
marked@vefi.no
 

vefi europa sp.z o.o.
Mazowiecka 1B
96-100 Skierniewice
POLAND

Tel. +48-(0)46 832 27 83
Fax. +48-(0)46 832 52 00
office@vefi.com
 

oboya Horticulture  
Poland sp.z o.o.
Ul.Sosnowa 7
44 203 Rybnik
POLAND

Tel. +48-(0)730 933 305
 
 
oboya africa ltd
Bellaway Industrial Park, Godown 2
1176-00521 Nairobi
KENYA

Tel. +254 737 307737
info@oboya.co.ke
 

oboya Horticulture  
industries limited
20/F, Hang Bong Comm Ctr, Shanghai 
road 28
Jordan
HONGKONG, CHINA

Tel. +86-(0)532 88 13 8559
Fax.  +86-(0)532 8813 8586
info@oboya.cc
 

Qingdao oboya Commerce  
and trade., ltd
2/F , Shanghai road No 17. 
Qingdao free trade zone
266 400 Qingdao
CHINA

Tel. +86-(0)532 8813 8559
Fax. +86-(0)532 8813 8586
info@oboya.cc
 

oboya Japan ltd
20/F, Hang Bong Comm Ctr, 
Shanghai road 28 
Jordan
HONG KONG, CHINA

Tel.  +86-(0)532 8813 8559
Fax.  +86-(0)532 8813 8586
info@oboya.cc

Qingdao oboya salome  
Packaging Co., ltd
Nr 45 Haibin road, 
Haibin Industrial Park, Jiaonan
Qingdao
CHINA

Tel.  +86-(0)532 8813 8559
Fax. +86-(0)532 8813 8586
info@oboya.cc
 

Qingdao oboya Metal  
Products co., ltd
Nr 45 Haibin road, 
Haibin Industrial Park, Jiaonan
Qingdao
CHINA

Tel.  +86-(0)532 8813 8559
Fax. +86-(0)532 8813 8586
info@oboya.cc
 

oboya india
INKöP/FöRSäLJNING
No 4. 1 floor, Peepal Tree Apartment, 
Pollachi
642 002 Coimbatore
INDIA

Tel.  +91-(0)84422 20445
gopal@oboya.cc





Oboya Horticulture Industries AB
Snickarevägen 2 • 443 61 STENKULLEN

0302-244 80 • info@oboya.se • www.oboya.se
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