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VD har ordet  

NULÄGESRAPPORT 

Angel Bliss 

Q3 har varit en intensiv period. Vi har deltagit i flera viktiga ma ssor, knutit till oss nya a terfo rsa ljare, agenter 

och distributo rer. Vi ma rker nu hur ringarna pa  vattnet sprider sig. Childrens Showcase i Singapore a r t.ex en av 

va ra nya distributo rer som gett positiv feedback genom att skaffa oss nya a terfo rsa ljare. Intresset a r enligt 

Childrens Showcase stort och vi va ntar nu pa  responsen fra n de o vriga la nder da r de a r verksamma. 

I november 2015 bo rjade vi med hja lp av Business Sweden i Chicago att underso ka mo jligheterna fo r Angel 

Bliss pa  den amerikanska marknaden. Rapporten visade att det finns potential i olika branscher da r. Under 

va ren och sommaren har vi a ven varit i kontakt med kollegor pa  den amerikanska marknaden da r vi bland 

annat diskuterat uppko p av bolag, samarbeten med agenter eller distributo rer, samt vilka ma ssor som skulle 

passa va rt bolag. Vi har nu tagit fram en lista pa  potentiella distributo rer och agenter och vi sta r nu i fa rd med 

att skicka prover till dem. Ma let a r att inleda ett mo tesprogram under ho sten/va ren da r vi kan tra ffas och 

diskutera eventuellt partnerskap. Arbetet vi gjort fo r att hitta agenter och distributo rer i Europa under 2016 

har gett oss va rdefulla erfarenheter som vi nu anva nder oss av i det fortsatta arbetet med att hitta 

samarbetspartners pa  den amerikanska marknaden.  

Konsumentfo rpackningen fo r Angel Bliss a r pa  plats vilket betyder att vi har bo rjat bearbeta varuhus och sto rre 

kedjor vilka vi anser la mpliga fo r att sa lja denna produkt, ba de i Sverige och i o vriga Europa. Vi ra knar med att 

fo rsa ljningen kommer hamna under ba de 2016 och 2017. 

Kollektionen med klockor fra n Angel Bliss har tagits emot va l bland a terfo rsa ljarna. Med denna fo r oss nya 

produkt ka nner vi oss no jda da  vi i skrivande stund har lanserat klockorna i ca 50 butiker. 

Friman 

Varuma rket Friman sta r fo r bra priser och samtidigt trendigt till ba de dam och herr i alla a ldrar. Med en trogen 

krets av a terfo rsa ljare i Sverige och Finland har vi nu bo rjat prova oss fram pa  den irla ndska marknaden. I 

bo rjan av oktober ko rde vi en sa ljrunda da r va ra befintliga a terfo rsa ljare av Angel Bliss fick en presentation av 

varuma rket Friman. Detta togs emot positivt och vi kno t till oss nya a terfo rsa ljare fo r ma rket, vilket ka nns bra 

fo r fortsatta beslut ga llande utvecklingen av varuma rket Friman. 

Rock By Sweden  

De flesta av va ra a terfo rsa ljare finns i Sverige och fo rsa ljningen flyter pa . Positiv respons har a ven nu kommit 

fra n va r agent i Finland och det bo rjar komma nya a terfo rsa ljare da r. Pa  den irla ndska sa ljrundan i bo rjan av 

oktober presenterade vi a ven RBS. Det resulterade i va ra fo rsta a terfo rsa ljare fo r RBS pa  Irland. Ma let a r nu att 

sa lja in RBS pa  va ra 10 ba sta irla ndska a terfo rsa ljare fo r Angel Bliss fo re jul.  
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VJ Since 1890 

Under ho sten har vi fa tt bra respons fra n a terfo rsa ljare pa  den nya smyckekollektionen i silver. Vi a r da rmed i 

fas med den satsning vi gjorde fo r att komma tillbaka pa  marknaden med VJ Since 1890 och det som ma rket a r 

ka nt fo r, klassiska och stilrena smycken i silver. 

 

Under november ma nad kommer vi att leverera de fo rsta kollektionerna av vigsel- och fo rlovningsringarna By 

Magdalena Graaf. 

Ädelmetallhandeln  

Den senaste tiden har vi knutit till oss nya kunder pa  metallsidan vilket har resulterat i en stor 

omsa ttningso kning. Gulddeal.se har nu o ppnat ut mot marknaden och jobbet med va ra a terfo rsa ljare a r iga ng. 

A ven intresset fo r investeringsguld har o kat i form av o kad handel med guldtackor. Metallavdelningen a r ett allt 

starkare ben att sta  pa  och vi jobbar nu fo r att butikerna skall se va rt bolag som det sja lvklara valet fo r handel 

med a delmetall. 

E-handel och hemsidor 

I skrivandets stund har planering fo r en nysatsning av fo retagets hemsidor pa bo rjats. Vi har dessutom tidigare 

kommunicerat om att starta e-handelsshop mot konsument. Da  vi vill att va ra medier mot a terfo rsa ljare och 

konsument skall ha en ro d och klar tra d som ga r i symmetri med varandra, har automatiskt den planerade 

e-handelsshopen mot konsument senarelagts. Ytterligare information anga ende nysatsningen fo r bolagets 

hemsidor kommer inom kort. 

Investor-relationer 

Den sista september 2016 hade Robert Friman International AB totalt 2725 st aktiea gare fra n 11 la nder.  

Samma tidpunkt 2015 hade bolaget totalt 770 st aktiea gare.  

 

FINANSIELLT 

Totala inta kter fo r Q3 a r pa  78,5 MSEK (68,2 MSEK) med ett resultat fo re avskrivningar pa  1 188 TSEK (1 105 

TSEK). 

 

Under a rets 9 fo rsta ma nader hade vi totala inta kter pa  222 MSEK (172 MSEK). Den ho ga omsa ttningso kningen 

beror pa  handeln med a delmetall. Under a rets 9 fo rsta ma nader har vi ett resultat fo re avskrivningar pa  870 

TSEK (2 260 TSEK). 

 

Nu na r kvartal 3 avslutats har vi va nt resultatet fo re avskrivningar fra n negativt till positivt och med detta 

ka nner vi oss no jda. Den satsning vi go r fo r att etablera oss pa  den utla ndska marknaden fo rsva rar i och fo r sig 
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att prognostisera na r de positiva effekterna skall realiseras. Dock vi ka nner att vi nu bo rjar hamna pa  ra tt spa r 

och har fortfarande siktet insta llt pa  ett resultat fo r 2016 pa  4 MSEK fo re avskrivningar. 

 
EN FRAMÅTBLICK 

Fokus a r sja lvklart att prestera och resultatma ssigt avsluta a ret 2016 pa  ba sta sa tt. Julen a r tiden pa  a ret da  det 

konsumeras mest i handeln och historiskt sett a r Q4 det kvartal da r vi har mest omsa ttning pa  smycken. 

 

Vi har nu bo rjat diskutera, planera och prognostisera fo r 2017 och 2018. Det a r spa nnande och intressanta 

diskussioner vi har fo r framtiden: 

– Vart vi geografiskt vill ta va ra varuma rken och vad det kommer inneba ra fo r va rt bolag.  

– Bli a nnu starkare pa  a delmetallsidan och fa  ut va rt nya varuma rke gulddeal.se.  

– Utveckling av hemsidor och sociala medier samt synas mer i media. 

   

Vi har nyligen inlett ett samarbete med en e-handelsshop fo r va ra varuma rken VJ Since 1890 och Rock By 

Sweden. Va ra smycken kommer med omga ende start och under en trema nadersperiod att synas i deras reklam 

pa  tv3 och Kanal 5. Detta a r en fo rsta del av den plan vi nu sa tter fo r att synas mer i media. 

 

 

SUMMERING 

Fortsatt bra magka nsla och jag ser framtiden med gla dje och positivism, ba de i na rtid och pa  sikt.  

 

Bjo rn Friman - Verksta llande direkto r  

7 november 2016 

 

 
RISKER  

Det finns risker som kan pa verka Robert Friman Int. AB:s verksamhet och resultat. Interna risker fo rebygger 

bolaget genom att sta rka koncernens rutiner. Yttre risker kan vara: valutaeffekter, metallprisfo ra ndringar och 

reglering fo r import och export. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska skapa sig en 

helhetsbild av bolaget innan en investering go rs. 
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Finansiell o versikt 

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL TRE 

Totala inta kter uppgick till 78 462 TSEK (68 180) 

Ro relseresultatet fo re avskrivningar uppgick till 1 188 TSEK (1 105) 

Ro relseresultatet efter avskrivningar uppgick till 600 TSEK (522) 

Periodens resultat uppgick till 481 TSEK (295) 

Resultat per aktie 0,07 SEK (0,00) 

FINANSIELL ÖVERSIKT DELÅR, JANUARI – SEPTEMBER 

Totala inta kter uppgick till 222 130 TSEK (171 949) 

Ro relseresultatet fo re avskrivningar uppgick till 870 TSEK (2 260) 

Ro relseresultatet efter avskrivningar uppgick till -893 TSEK (707) 

Periodens resultat uppgick till -1 143 TSEK (237) 

Resultat per aktie 0,00 SEK (0,00) 

ANTALET AKTIER  

Bolaget har per 2016-09-30, 6 899 494 st. utesta ende aktier.  

Vid samma tidpunkt 2015 fanns 6 899 494 st. utesta ende aktier (justerat fo r sammanslagning av aktier). 

GRANSKNING AV REVISOR 

Denna dela rsrapport har varit fo rema l fo r en o versiktlig granskning av bolagets revisor enligt ISRE 2410.  

Granskningsrapporten finns bilagd. 

CERTIFIED ADVISER 

Bolagets Certified Adviser (”CA”) a r Partner Fondkommission AB. 

PRINCIPER FÖR KVARTALSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE 

Fo retaget tilla mpar A rsredovisningslagen (1995:1554) och Bokfo ringsna mndens allma nna ra d  

BFNAR 2012:1 A rsredovisning och koncernredovisning ("K3"). 
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KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 

- Bokslutskommunike  – 2016   24 februari 2017 

 

INSYNSPERSONER 

Bjo rn Friman, VD, Suppleant    Bill Friman, Ledamot 

Ulf-Johan Widstro m, Styrelseordfo rande    Jim Friman, Stora gare med insyn 

Linda Cahling, Ledamot    Olof So derberg, Ledamot 

Anki Carlsson, Ekonomiansvarig    Thommy Falck, Ra varuansvarig 
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Resultatra kning - koncernen  

Belopp i TSEK 

2016 
3 MÅN 

JUL-SEP 

2015 
3 MÅN 

JUL-SEP 

2016 
9 MÅN 

JAN-SEP 

2015 
9 MÅN 

JAN-SEP 

2015 
12 MÅN 
JAN-DEC 

Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning 78 118 68 158 220 837 171 859 247 913 

Övriga intäkter 344 22  1 293 90 195 

Summa intäkter 78 462 68 180 222 130 171 949 248 108  

       

Rörelsens kostnader      

Handelsvaror -73 692 -63 262 -209 787 -158 148  -229 137 

Övriga externa kostnader -2 179 -2 213 -6 177 -6 246 -8 471  

Personalkostnader -1 403 -1 600 -5 296 -5 295  -7 122 

Av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar -588 -583 -1 763 -1 553  -2 163 

Rörelseresultat 600 522 - 893 707  1 215  

       

Resultat från finansiella poster      

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 15 56 41 235 323  

Räntekostnader och liknande 
resultatposter -87 -79 -249 -332  -319 

Resultat efter finansiella poster 528 499  -1 101 610  1 219 
      

Resultat före skatt 528 499  -1 101 610  1 219 

Förändring uppskjuten skatt 3 3 8 8  -102 

Årets skatt -50 -207 -50 -381 -594 

Årets resultat 481 295 -1 143 237 523 
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Balansra kning - koncernen 

Belopp i TSEK  
2016 

 30 SEP 
2015 

30 SEP 
2015 

31 DEC 

TILLGÅNGAR       

        

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar       

Immateriella rättigheter  213 85 80 

Varumärken  194 97 138  

Goodwill  5 340 7 050 6 623  
  5 747 7 232 6 841  

Materiella anläggningstillgångar       

Byggnader och mark  4 279 4 382 4 356 

Inventarier, verktyg och installationer  1 210 1 139 1 057 

  5 489 5 521  5 413 

     

Summa anläggningstillgångar  11 236 12 753 12 254 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager mm     

Färdiga varor och handelsvaror  9 515 14 517 15 520 

Förskott till leverantörer  0 0 21 

  9 515 14 517 15 541 

     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar   9 725 5 535 5 033 

Övriga fordringar  7 036 3 666 3 893 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  262 84 310 
  17 023 9 285 9 236 

     

Kassa och bank     

Kassa och Bank  664 3 052 3 176 

     

Summa omsättningstillgångar  27 202 26 854  27 953 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  38 438 39 607  40 207 
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Forts. balansra kning - koncernen 

Belopp i TSEK  
2016 

 30 SEP 
2015 

30 SEP 
2015 

31 DEC 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

Aktiekapital  1 348 1 348  1 348 

Annat eget kapital inklusive periodens resultat  22 633 23 490 23 776 

     

Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 

 
23 981 24 838  25 124 

     

Summa eget kapital  23 981 24 838  25 124 

     

Avsättningar     

Uppskjuten skatteskuld  762 660 770 

  762 660 770 

     

Långfristiga skulder       

Övriga skulder till kreditinstitut  1 475 2 838  2 488 

Övriga långfristiga skulder  0 580 494 
  1 475 3 418 2 982 

     

Kortfristiga skulder     

Checkräkningskredit  7 829 6 768  7 283 

Skulder till kreditinstitut  1 350 1 350   1 350 

Leverantörsskulder  594 899 471 

Skatteskulder  414 445 730 

Övriga kortfristiga skulder  228 308 583 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 805 921 914 
  12 220 10 691 11 331 

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  38 438 39 607 40 207 
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Kassaflo desanalys - koncernen 

Belopp i TSEK 
2016 

3 MÅN 
JUL-SEP 

2015 
3 MÅN 

JUL-SEP 

2016 
9 MÅN 

JAN-SEP 

2015 
9 MÅN 

JAN-SEP  

2015 
12 MÅN 
JAN-DEC  

Den löpande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster 528 499 -1 101 610 1 219 

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet m m 

     

- Betald skatt samt justeringar för övriga poster 
som inte ingår i kassaflödet 

529 397 1 705 1 337  1 549 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  

1 057 896 604 1 947 2 768 

      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -506 1 897 6 026 242 -782 

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -6 860 -1 336  -7 786 1 363 1 412 

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 2 112 1 141 889 26 665 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 197 2 598 -267 3 578  4 063 

         

Investeringsverksamheten      

Förvärv av dotterföretag 0 0 0 -3 500 -3 500 

Förändring i koncernens sammansättning 0 0 0 368 368 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -194 0 -235 0 -50 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -100 -92 -545 -332 -393 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 0 50 0  60 

Avyttring av finansiella tillgångar 0 0 0 0 16 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -294 -92 -730 -3 464 -3 499 

      
Finansieringsverksamheten      

Nyemission 0 0 0 3 500 3 500 

Förändring av latent skatteskuld -3 95 -8 124 234 

Amortering av låneskulder -581 -1 685 -1 507 -1 949  -2 385 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -584 -1 590 -1 515 1 675 1 349 

Årets kassaflöde -5 075 916 -2 512 1 789 1 913 

Likvida medel vid årets början 5 739 2 136 3 176 1 263 1 263 

Likvida medel vid årets slut  664 3 052 664 3 052 3 176 
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Fo ra ndringar i eget kapital – koncernen 

 

 
JAN-SEP 2016 

9 MÅN 
JAN-SEP 2015 

9 MÅN 
JAN-DEC 2015 

12 MÅN 
Belopp i TSEK 

Aktie-
kapital 

Annat 
eget 

kapital 
Totalt 

Aktie-
kapital 

Annat 
eget 

kapital 
Totalt 

Aktie-
kapital 

Annat 
eget 

kapital 
Totalt 

Eget kapital vid  
årets ingång 

1 348 23 776 25 124 1 153 19 946  21 099 1 153 19 946 21 099 

Förändring av 
koncernens 
sammansättning 

    2 2  2 2 

Nyemission    195 3 305 3 500 195 3 305 3 500 

Periodens resultat  -1 143 - 1 143  237 237  523 523 

Eget kapital vid  
periodens utgång 

1 348 22 633 23 981 1 348 23 490 24 838 1 348 23 776 25 124 
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Redovisnings- och va rderingsprinciper 

Robert Friman Int. AB tilla mpar A rsredovisningslagen och Bokfo ringsna mndens allma nna ra d BFNAR 2012:1 

A rsredovisning och koncernredovisning (K3). 

KONCERNREDOVISNING 

Koncernredovisningen a r uppra ttad enligt fo rva rvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderfo retaget 

samt dess dotterfo retag. Med dotterfo retag avses de fo retag i vilka moderfo retaget, direkt eller indirekt, har ett 

besta mmande inflytande. 

I koncernredovisningen faller koncernfo retagens bokslutsdispositioner bort och inga r i det redovisade 

resultatet efter avdrag fo r uppskjuten skatt. Detta inneba r att koncernfo retagens obeskattade reserver i 

koncernens balansra kning fo rdelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital. 

Uto ver vad som framga r om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver sa  o verenssta mmer samtliga i 

koncernredovisningen tilla mpade redovisnings- och va rderingsprinciper med de som anva ndes vid 

uppra ttandet av den senaste a rsredovisningen. 

Moderfo retaget i koncernen a r Robert Friman International AB (publ) (orgnr 556737-4037) med sa te i Gnosjo . 

INTÄKTSREDOVISNING 

Inkomsten redovisas till verkligt va rde av vad fo retaget fa tt eller kommer att fa . Det inneba r att fo retaget 

redovisar inkomsten till nominellt va rde (fakturabelopp) om fo retaget fa r ersa ttning i likvida medel direkt vid 

leveransen. Avdrag go rs fo r la mnade rabatter. 

Vid fo rsa ljning av varor redovisas normalt inkomsten som inta kt na r de va sentliga fo rma ner och risker som a r 

fo rknippade med a gandet av varan har o verfo rts fra n fo retaget till ko paren. 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Materiella och immateriella anla ggningstillga ngar redovisas till anskaffningsva rde minskat med ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar.   

Materiella anla ggningstillga ngar har delats upp pa  betydande komponenter na r komponenterna har va sentligt 

olika nyttjandeperioder. 

Avskrivningsbart belopp utgo rs av anskaffningsva rdet minskat med ett bera knat restva rde om detta a r 

va sentligt. Avskrivning sker linja rt o ver den fo rva ntade nyttjandeperioden.  
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Fo ljande avskrivningstider tilla mpas: 

 Immateriella anla ggningstillga ngar 5 a r 

 Goodwill 5 a r 

 Byggnader 50 a r 

 Inventarier 5 a r 

VARULAGER 

Smycken har va rderats till det la gsta av dess anskaffningsva rde och dess nettofo rsa ljningsva rde pa  

balansdagen. Med nettofo rsa ljningsva rdet avses varornas bera knade fo rsa ljningspris, minskat med 

fo rsa ljningskostnader. Den valda va rderingsmetoden inneba r att eventuell inkurans i varulagret har beaktats. 

Metaller va rderas till marknadspris pa  avsta mningsdagen. 

 

Styrelsen och VD 

Stockholm 2016-11-07 

  

Bjo rn Friman    Bill Friman 

Verksta llande direkto r    Ledamot 

 

Ulf-Johan Widstro m    Linda Cahling 

Styrelseordfo rande    Ledamot 

 

Olof So derberg                             

Ledamot 



Revisors granskningsrapport

Robert Friman International AB (publ), org.nr 556737-4037

Till styrelsen för Robert Friman International AB (publ)

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag
(delårsrapporten)  för  Robert  Friman  International  AB  per  30  september  2016  och  den
niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som
har  ansvaret  för  att  upprätta  och  presentera  denna  delårsrapport  i  enlighet  med  IAS  34  och
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår
översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements
ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa
oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet
med  IAS  34  och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med
årsredovisningslagen.

Gnosjö den 7 november 2016

Ernst & Young AB

Håkan Sundberg
Auktoriserad revisor


