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VD har ordet  

FINANSIELLT 

2015 har varit ett ha ndelserikt a r som pra glats av fo rva rv och investeringar.  

Ma let fo r 2015 var att omsa tta 100 MSEK med ett ro relseresultat fo re goodwillavskrivning pa  3,2 MSEK.  

Omsa ttningsma ssigt har vi haft ett fantastiskt a r da  vi uppna dde 248 MSEK. Det a r handeln med a delmetall 

som sta r fo r den stora o kningen. Vi uppna dde ett ro relseresultat fo re goodwillavskrivning pa  2,8 MSEK, 

vilket a r na got la gre a n det kommunicerade resultatet pa  3,2 MSEK. Resultatet hade kunnat vara na got 

ho gre, men pa  grund av nedansta ende faktorer ka nner vi oss no jda och positiva med resultatet. 

Tyva rr har vi drabbats av kundfo rluster under 2015 pa  290,000 SEK, vilket sla r direkt pa  resultatet.  

I bo rjan av 2015 tog vi tillsammans med Lo wengrip Invest AB det gemensamma beslutet att avsluta 

samarbetet ga llande silverkollektionen VJ Since 1890. Under va ren utarbetade vi ett nytt koncept da r fokus 

flyttades o ver till guldsmycken. Lanseringen av den nya kollektion, som nu frontas av bloggdrottningen 

Magdalena Graaf, gjordes under ho sten. Den totala fo rsa ljningen minskade pa  grund av glappet mellan de 

ba da kollektionerna, vilket i det ha r fallet pa verkat resultatet negativt. Vi ka nner oss idag no jda med antalet 

uppna dda a terfo rsa ljare och trots att det tog la ngre tid a n bera knat, ga r det nu enligt plan. 

Pa  smyckesidan har den svenska kronans fo rsvagning mot USD a ven pa verkat resultatet. Den o kade 

kostnaden fo r inko p av smycken under 2015, har i bo rjan av 2016 korrigerats med en prisho jning mot va ra 

a terfo rsa ljare.  

Kursen fo r a delmetall har varit fallande under senare del av 2015, vilket har lett till att resultatet blivit la gre 

a n budgeterat. 

Trots det ovan na mnda i kombination med alla de utlandssatsningar vi genomfo rt, har vi na stan uppna tt det 

fo rva ntade resultatet. Detta a r na got vi ka nner oss va ldigt no jda och glada o ver. 

Vi har under a ret, uto ver ordinarie amorteringsplan, gjort extra amorteringar pa  1,250,000 SEK till va ra 

la ngivare. Fortsa ttningsvis kommer vi att amortera enligt plan. Vi har a ven tagit fram en strategi fo r hur vi 

skall hantera va rt varulager och fa  ner det till en fo r oss rimlig niva , och da rigenom frigo ra likviditet fo r att 

va xa na r utlandssatsningen tar fart.  

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER  

I maj ma nad fo rva rvade vi Rock By Sweden AB. I och med fo rva rvet ka nner vi att vi nu na r ut till alla 

segment av kunder. Efter fo rva rvet har Rock By Sweden AB fa tt flertalet nya a terfo rsa ljare, mestadels i 
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Sverige men a ven i Finland. De fo re detta a garna av bolaget, Laila Bagge och Lili Assefa, via sina bolag a r nu 

tva  av de sto rsta a garna i Robert Friman International pa  vardera 4,71 %. Tillsammans med de ba da brinner 

vi nu fo r att utveckla och ta varuma rket vidare till en ho gre niva . 

I och med att va rt ma rke Angel Bliss i juni blev registrerat som varuma rke i USA, har vi med hja lp av 

Business Sweden pa bo rjat det fo rsta steget fo r att etablera oss da r. En Market Check fo r den amerikanska 

marknaden a r nu gjord och responsen har varit positiv. Vi vill pa  ett korrekt och professionellt sa tt komma 

in pa  denna fo r oss, nya marknad. I skrivande stund diskuteras hur fortsa ttningen skall go ras, na mligen en 

Partner Search. Ma let a r att vi i USA under 2016 kommer att medverka pa  en passande ma ssa fo r Angel 

Bliss.  

Vi har fo r Angel Bliss inga tt flertalet agentavtal samt underagentavtal fo r den europeiska marknaden. Jag 

hoppas att detta skall ge positiv effekt redan under fo rsta halvan av 2016.  

I juli skrev vi ett avtal med bloggdrottningen och programledaren Magdalena Graaf. Hon a r frontface och 

bloggar om den nya guldkollektionen VJ Since 1890. En del av den provision som Magdalena fa r som 

ersa ttning, ga r till en kvinnoklinik pa  Filippinerna, som hon a r med och driver. Samarbetet flyter pa  bra och 

vi har fram till sista december fa tt totalt 42 a terfo rsa ljare pa  kollektionen.  

Ga llande a delmetallavdelningen har vi haft ett bra a r. Vi har fortsatt bearbeta de redan befintliga kunderna, 

samt knutit oss an ett antal nya kunder. Tack vare detta mer a n dubblerade vi den kommunicerade 

omsa ttningen, vilket gla der oss mycket. 

EN FRAMÅTBLICK  

Framfo r mig ser jag ett positivt 2016 med ma nga intressanta ha ndelser.  

Vi siktar ho gt ga llande etableringen av Angel Bliss i framfo r allt Europa och USA. De avtal med agenter och 

underagenter jag tidigare har kommunicerat om hoppas jag kommer ge ringar pa  vattnet och ge positiv 

effekt under fo rsta halvan av 2016. Vi hoppas a ven att va rt kontaktna t med agenter och kunder kan ge 

positiva effekter ga llande ytterligare agenter i Europa. Ma let a r att Angel Bliss geografiskt skall ta cka sa  stor 

del av Europa som mo jligt.  

Ga llande Angel Bliss i USA jobbar vi som sagt pa  enligt plan. Min fo rhoppning a r att kunna komma med mer 

information inom kort. 

Som ni ser a r det mycket pa  ga ng med Angel Bliss, vilket vi pa  sikt tror kommer gynna va ra andra 

varuma rken, Rock By Sweden, Friman och VJ Since 1890. 

Idag ko per vi a delmetall av ca 35 fo retag. Da  vi sedan flera a r tillbaka via va r smyckeavdelning ka nner 

guldsmedsbranschen i Sverige va ldigt va l, har vi nu startat upp siten www.gulddeal.se fo r va ra 

http://www.gulddeal.se/
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smyckekunder. Med denna site, som kommer fungera som ett na tverk och go ra det mo jligt att konkurrera 

med uppko parna av a delmetall pa  na tet, hoppas vi kunna knyta till oss minst 50 ombud under 2016. 

Trygghet fo r konsument, mindre jobb fo r butikerna och ba ttre marginal fo r Robert Friman. 

Vi jobbar som sagt fo r att va xa och bli sto rre, vilket ofta kostar. Som ni fo rsta r a r det va ldigt mycket pa  ga ng, 

vilket fo rsva rar att sa ga na r i tiden och hur mycket detta kommer att ge bolaget under 2016.  

Vi har gjort flera a tga rder fo r att effektivisera va rt sa tt att jobba, vilket nu skall bli ba de tidsma ssigt mer 

effektivt och en kostnadsma ssig besparing. I bo rjan av 2016 gjordes en sammanslagning av de ba da 

dotterbolagen Robert Friman & Co AB och Rock By Sweden AB. All verksamhet som tidigare bedrivits i Rock 

By Sweden AB bedrivs nu i Robert Friman & Co AB. Detta, kombinerat med att vi slagit ihop de tva  lokaler 

som vi har i Stockholm till ett och samma representationskontor, kommer att generera en besparing pa  ca 

400,000 till 500,000 SEK per a r. 

Kortfattat, min magka nsla fo r 2016 a r bra och det ka nns va ldigt spa nnande med allt som vi har planerat att 

genomfo ra i fo retaget. 

Bjo rn Friman 

Verksta llande direkto r 

15 februari 2016 

RISKER  

Det finns flertalet risker som kan pa verka Robert Friman Int. AB:s verksamhet och resultat. Flertalet av de 

interna riskerna fo rebygger bolaget genom att sta rka koncernens interna rutiner, men det finns yttre 

faktorer som koncernen inte kan pa verka. Sa dana 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 HELÅRET 2015 

Totala inta kter uppgick till 247,9 MSEK (130,6) 

Ro relseresultatet fo re avskrivningar uppgick till 3,4 MSEK (3,7) 

Ro relseresultatet efter avskrivningar uppgick till 1,2 MSEK (3,0) 

Periodens resultat uppgick till 0,5 MSEK (0,7) 

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

 
FINANSIELL ÖVERSIKT Q4 2015 

Totala inta kter uppgick till 75,9 MSEK (38,5) 

Ro relseresultatet fo re avskrivningar uppgick till 1,1 MSEK (1,4) 

Ro relseresultatet efter avskrivningar uppgick till 0,5 MSEK (0,4) 

Periodens resultat uppgick till -0,01 MSEK (-2,1) 

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

 
ANTALET AKTIER & FÖRSLAG TILL UTDELNING 

Bolaget har per 2015-12-31, 344 974 747 st aktier. 

Styrelsen fo resla r att ingen utdelning la mnas fo r verksamhetsa ret 2015. 

 
GRANSKNING AV REVISOR 

Bokslutskommunike n har inte granskats av bolagets revisor. 

 
PRINCIPER FÖR BOKSLUTSKOMMUNIKÉNS 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 

A rssta mma planeras att ha llas i bolagets lokaler i Gnosjo  i april 2016. 

A rsredovisningen kommer att finnas tillga nglig senast tre veckor fo re a rssta mman. 

 

- Dela rsrapport, 2016-01-01 – 2016-03-31  22 april 2016 

- Halva rsrapport, 2016-01-01 – 2016-06-30 19 augusti 2016 

- Dela rsrapport, 2016-01-01 – 2016-09-30  21 oktober 2016 

 

INSYNSPERSONER 

Bjo rn Friman, VD, Ledamot 

Ulf-Johan Widstro m, Styrelseordfo rande 

Bill Friman, Ledamot 

Jim Friman, Stora gare med insyn 

Linda Cahling, Ledamot 
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Resultatra kning - koncernen 

 2015 2014 
Belopp i SEK     

Rörelsens intäkter  
  

Nettoomsättning 247 913 536  130 060 677 

Övriga intäkter      194 540 553 177 

Summa intäkter 248 108 076  130 613 854 

      

Rörelsens kostnader 
 

  

Handelsvaror -229 136 659 -118 210 324 

Övriga externa kostnader -8 490 290 -5 377 370 

Personalkostnader -7 102 954  -3 278 460 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-2 162 681  -768 253 

Övriga rörelsekostnader -  -320 

Rörelseresultat 1 215 492 2 979 127 

      

Resultat från finansiella poster 
 

  

Resultat från andelar i koncernföretag  -  -3 614 065 

Resultat från värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar  

- 1 692 322 

Ränteintäkter och liknande resultatposter  322 390 86 651 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -318 887 -567 931 

Resultat efter finansiella poster 1 218 995 576 104 

   
Skatt   

 
Förändring uppskjuten skatt -101 919 98 089 

Skatt på årets resultat -445 708 -11 222 

Skatt på föregående års resultat -148 867 - 

Årets resultat 522 501 662 971 
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Balansra kning - koncernen 

 2015 2014 
Belopp i SEK   

TILLGÅNGAR     

      

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Immateriella rättigheter 80 000  100 000 

Varumärken 138 166  114 794 

Goodwill 6 622 723  5 159 325 

 
6 840 889  5 374 119 

   

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader och mark 4 356 467 4 460 624 

Inventarier, verktyg och installationer 1 056 921 1 163 733 

 5 413 388 5 624 357 

 
    

Summa anläggningstillgångar 12 254 277  10 998 476 

   

Omsättningstillgångar 
  

Varulager mm   

Råvaror och förnödenheter 5 289 896 -  

Färdiga varor och handelsvaror 10 229 851 14 758 761 

Förskott till leverantörer 21 329 -  

 15 541 076 14 758 761 

   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  5 032 837 6 005 942 

Skattefordringar -  84 672 

Övriga fordringar 3 892 687 4 333 087 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 310 573 224 013 

 
9 236 097 10 647 714 

   

Kassa och bank   

Kassa och Bank 3 175 513 1 263 291 

   

Summa omsättningstillgångar  27 952 686 26 669 766 
 

   

SUMMA TILLGÅNGAR  40 206 963 37 668 242 
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FORTS. BALANSRÄKNING 

 2015 2014 
Belopp i SEK     

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Aktiekapital  1 348 305  1 153 305 

Övrigt tillskjutet kapital  3 348 688  14 812 320 

Annat eget kapital inklusive årets resultat  20 427 099 5 133 766 

   

Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 

25 124 092 21 099 391 

   

Summa eget kapital  25 124 092 21 099 391 

   

Skulder   

Långfristiga skulder     

Uppskjuten skatteskuld 769 815  535 896 

Övriga skulder till kreditinstitut  2 487 500  4 337 500 

Övriga långfristiga skulder 494 318 1 029 674 

 
 3 751 633  5 903 070 

   

Kortfristiga skulder   

Checkräkningskredit 7 283 694  6 859 380 

Skulder till kreditinstitut 1 350 000  2 162 500 

Leverantörsskulder 470 707 716 714 

Skatteskulder 729 709 9 151 

Övriga kortfristiga skulder 583 422 281 315 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 913 706 636 721 

 
11 331 238 10 665 781 

 
   

Summa skulder 15 082 871 16 569 488 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 206 963 37 668 242 
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Kassaflo desanalys - koncern 

 2015 2014 
Belopp i SEK     

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster 1 218 995  576 104 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m   

- Avskrivningar och nedskrivningar 2 162 681 768 252 

Marknadsföringskostnader   

- Resultat avyttring koncernbolag  -  3 614 065 

  3 381 676 4 958 421 

Betald skatt  -594 575 403 056 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital  

2 787 101  5 361 477 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -782 315 -3 364 074 

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 1 411 617 -5 123 210 

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 665 457 1 379 571 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 081 860  -1 746 236 

      

Investeringsverksamheten   

Avyttring av dotterföretag -  450 224 

Förvärv av dotterföretag -  -7 566 411 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -50 000 - 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -392 794  - 

Förändring i koncernens sammansättning 424 593 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 201 -7 116 187 

Finansieringsverksamheten   

Nyemission  -  9 164 575 

Amortering av låneskulder -2 151 437  - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 151 437  9 164 575 

Årets kassaflöde 1 912 222 302 152 

Likvida medel vid årets början 1 263 290 961 137 

Likvida medel vid årets slut  3 175 512 1 263 289 
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Redovisnings- och va rderingsprinciper 

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 beskrivs och tilla mpas 

av moderfo retaget. 

Moderfo retag fo r hela 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 2016-02-15 

  

Bjo rn Friman     Bill Friman 

Verksta llande direkto r    Ledamot 

 

Ulf-Johan Widstro m    Linda Cahling 

Styrelseordfo rande    Ledamot 


