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VERKSAMHET
Rootfruit Scandinavia AB grundades 2007 och är ett 
bolag som utvecklar, tillverkar och säljer snacks av  
hög kvalitet. Bolaget noterades december 2014 på 
Aktietorget.

VISION
Vi definierar snacks och är den ledande premium- 
leverantören på den nordiska snacksmarknaden.

KONCERNSTRUKTUR
Rootfruit Scandinavia AB förvärvade år 2010 100 %  
av aktierna i Laholmschips AB. All chipstillverkning sker  
i Laholmschips och chipsen distribueras ut på marknaden 
genom Rootfruit Scandinavia AB. Laholmschips säljer 
idag uteslutande till Rootfruit Scandinavia AB.
 
STRATEGI OCH MARKNAD
Rootfruit Scandinavia AB marknadsför och säljer snacks 
under varumärket Gårdschips. Varumärket Rootfruit har 
införlivats i Gårdschipsfamiljen för att renodla bolagets 
varumärkesportfölj. 
 
Vi bearbetar idag marknaden genom en multikanalstrategi 
som innebär att bolagets produkter återfinns inom flera 
segment: dagligvaruhandeln, servicehandeln och storkök. 
I dagsläget fokuserar bolaget på att befästa en stark 
position i segmentet för premiumsnacks.
 
Rootfruit Scandinavia AB har sina rötter i den halländska 
myllan. Bolaget strävar efter att i högsta möjliga mån 
använda lokala råvaror och vi satsar alltid på högsta 
kvalitet. Produktionsanläggning och kontor ligger i 
Laholm.
 

Tillväxten har hittills skett främst genom att teckna centrala 
avtal med större butikskedjor. Avtalen innebär att bolagets 
produkter tas in i kedjornas sortiment. Idag har vi listning 
på samtliga kedjor i Sverige.
 
Expansionen utanför Sverige har inletts genom lanseringar 
i Norge, Danmark, Finland och Island.
 
Bolaget arbetar aktivt med produktutveckling inom 
snackssegmentet. Under 2017 har en rad nya produkter 
lanserats såsom Gårdschips Dippmixer, ”Halländsk 
Cheddar” och ”Sourcream & Sweet Ginger”. 

VIDAREUTVECKLAD AFFÄRSSTRATEGISK 
RIKTNING SKA LEDA OSS MOT NYA HÖJDER
Vi går stärkta in i 2018 med en vidareutvecklad affärs- 
strategisk inriktning och en rad spännande nyhetslanseringar. 
Vi höjer vår tillväxtambition ytterligare. Det är genom att 
stärka positionen som smakinnovatör och vår förmåga att 
överraska marknaden som vi ska skall nå vårt mål att inom 
5 år omsätta 100 mSEK med en nettoresultatnivå om 10 %. 

Vår tillväxtstrategi bygger framförallt på organisk tillväxt 
inom Norden men bolaget kan även överväga mindre förvärv. 

Redan under 2018 förväntar vi oss att växa organiskt  
med över 20 % i försäljning. Det gör vi genom ett starkare 
produktsortiment än någonsin, en utökad säljkår samt en 
exportförsäljning som förväntas ta fart. Lanseringen av 
Smartsnacks, snacks gjorda av quinoa, hummus och linser 
väntas stå för en stor del av tillväxten, främst i Sverige.  
Vi kommer även att bli en intressantare spelare i våra 
grannländer med hjälp av Smartsnacks. Därmed finns  
det goda förhoppningar om ett spännande år för både 
Rootfruit Scandinavia AB och aktieägarna.  

Styrelsen och verkställande direktören för Rootfruit Scandinavia AB (publ), 
med säte i Laholm får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2017.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INFORMATION OM VERKSAMHETEN
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ORGANISATION
Under det senaste åren har bolaget successivt rustats  
för en omfattande expansion genom rekrytering av flera 
nyckelpersoner med lång erfarenhet från livsmedel-  
och dagligvaruhandeln.
 
Medelantal anställda i koncernen har varit oförändrat 
15,5 personer (2016) och 15,5 under 2017. Vid årets 
slut hade koncernen 15,5 anställda varav 3 var kvinnor.  
För moderbolaget är medelantalet anställda 4,5 personer 
under 2017 (4,5).  

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
Koncernens nettoomsättning uppgick under verksam- 
hetsåret till 36 836 (33 371) tSEK med en bruttovinst  
om 20 428 (18 072) tSEK och ett resultat före skatt om 
-443 (-1 410) tSEK. Koncernen har tack vare volymtill-
växten lyckats vända det negativa resultatet under
andra halvåret 2017. 
Resultat före skatt under perioden juli-december 2017 
uppgick till 1 095 (312) tSEK.

Rootfruit Scandinavia AB har under 2017 fortsatt sin 
expansion med god försäljningstillväxt, som under året 
uppgick till +10 %. Tillväxten drivs främst av utökad 
närvaro i svensk dagligvaruhandel och nyhetslanseringar. 
Därmed fortsätter vi att öka våra marknadsandelar och tar 
ytterligare ett steg närmare mot att bli den ledande 
aktören i Norden inom premiumsnacks.

Bruttomarginalen under 2017 har ökat jämfört med 
föregående år 56 % (54 %). Rörelsekostnader har under 
året ökat till 38 991 (34 574) tSEK vilket bl a beror på 
ökade sälj- och marknadsföringskostnader.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Den 31 december 2017 uppgick Rootfruit Scandinavia 
AB:s banktillgodohavanden till 5 402 tSEK, inkl. ej nyttjad 
kredit på 3  200 tSEK (6 483 per 31 december 2016). 
Koncernen har räntebärande skulder om 4 298 tSEK  
(5 768 per 31 december 2016) samt en checkräknings-
kredit om 3 200 tSEK (3 200 per 31 december 2016) 
vilken per den 31 december var outnyttjad. 
 

INVESTERINGAR
Rootfruit Scandinavia AB:s totala investeringar under år 
2017 uppgick till 311 tSEK (2 262) och utgjordes av 
materiella anläggningstillgångar med 311 tSEK i form  
av installation av packmaskin.

AVSKRIVNINGAR
Under året har resultatet belastats med 899 tSEK (711) 
varav 896 tSEK (708) avser avskrivningar på inventarier, 
verktyg och installationer. 

EGET KAPITAL
Per 31 december 2017 uppgick Rootfruit Scandinavia AB:s 
egna kapital till 10 897 tSEK (11 057 per 31 december 
2016) varav 1 231 tSEK (1 225 tSEK per 31 december 
2016 utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet 
uppgick 31 december 2017 till 50 % (52 % per  
31 december 2016).  

PRODUKTUTVECKLING
Produktutveckling är en viktig del för att ligga i framkant 
och möta marknadens behov och trender. Detta medför 
fokus på nya smaker, nya råvaror och produktionsmetoder. 
Produktutveckling inkluderar även att ta hänsyn till miljö 
och att fortsätta utveckla närproducerade råvaror.

UTSIKTER FÖR 2018 OCH  
FRAMTIDA UTVECKLING
Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB bedömer att 
bolaget med planerad produktutveckling och befintliga 
avtal kommer att nå en tillväxt över 20 % under helåret 
2018. Det är styrelsens målsättning att resultat före skatt 
skall bli positivt för helåret. Styrelsen prioriterar mark-
nadsinvesteringar för tillväxt framför kortsiktig lönsamhet. 
Då bolaget kommer fortsätta att öka investeringarna i 
marknadsföring i samband med produktlanseringar under 
framförallt kvartal 1 och 2, förväntas nettoresultatet vara 
starkare under slutet av året.
 
Långsiktigt förväntas nettomarginalerna i verksamheten 
uppgå till minst 10 % vid en omsättning på 100 miljoner 
kronor. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER RÄKENSKAPSÅRET
• Koncernens nettoomsättning fortsatte att öka under 

2017 till 36 836 (33 371) tSEK, en ökning med 10 % 
jämfört med året innan. 

• Under året tillträdde Thomas Lindström VD-posten 
och Hans Berggren valdes på årsstämman till styrelse-
ordförande. 

• Nytt säljkårssamarbetet med Pladis i Sverige. 

• Lansering av Gårdschips Sourcream & Sweet Ginger. 

• Lansering av Gårdschips dippmixer och Gårdschips 
Atacamasalt där samtliga större kedjor i Sverige tog in 
produkterna.  

• Installation av ny förpackningsanläggning och  
skärmaskin genomfördes under april 2017.  

Anläggningen ökar hastigheten och kapaciteten i 
förpackningsenheten och höjer därmed kapaciteten 
i den totala produktionen samt även kvaliteten på 
produkterna.  

• Nya artikellistningar i Norge hos Reitan Convenience 
med kedjorna 7-eleven och Narvesen. 

• Nytt avtal med Runsvensgruppen med kedjan ÖoB  
i Sverige. 

•  Lyckad lansering av Gårdschips Halländsk Cheddar 
genererade ökade listningar per januari 2018. 

• Gårdschips är största varumärket inom premiumchips 
hos Axfood med kedjorna Hemköp och Willys.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Per den 31 december 2017 uppgick antalet utestående 
aktier till 6 154 416 fördelat på ca 1 000 aktieägare. 
Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. 
Bolaget handlas på Aktietorget sedan 2014-12-01 under 
aktiesymbolen ROOT. Under året 2017 handlades aktien 
till lägst 6,50 SEK och högst 8,95 SEK.

Bolaget har ett utestående optionsprogram som löper ut 
den 31 maj 2019 till ett lösenpris om 14 kr per aktie och 
omfattar 350 000 optioner. Om samtliga utestående 

• Försäljningen i januari +52 % jämfört med motsvaran-
de period 2017. 

• Framgångsrik lansering av nya serien Smartsnacks 
baserat på quinoa, linser och hummus. 

•  Rootfruit-varumärket lyfts in i Gårdschipsfamiljen. 

•  Gårdschips relanserar 210g-serie. 

• Implementering av hylloptimerade chipskartonger ger 
ökad listning i både Sverige och Finland. 

•  Två nya säljare rekryterade med start i april 2018. 

teckningsoptioner utnyttjas i optionsprogrammet kommer 
utspädning av aktiekapitalet att uppgå till ca 5 %.
 
Rootfruit Scandinavia AB äger 100 % av dotterbolaget 
Laholmschips AB. Detta förvärvades 2010 för 3,2 msek. 
Med hänsyn till de stora insatser för ökad försäljning 
som genomförts och kommer att genomföras bedömer 
styrelsen detta värde vara fullt intakt. Dotterbolagets 
produktionsanläggning är viktig för att försörja Rootfruit 
Scandinavia AB med varor. 
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För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)
Koncernen 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 36 836 33 371 29 324 18 871

Resultat efter finansiella poster -442 -1 410 -1 642 -3 034

Soliditet (%) 50 52 30 35

   

Moderbolaget 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 37 326 33 371 29 324 18 871

Resultat efter finansiella poster -797 -1 702 -1 962 -2 833

Soliditet (%) 77 84 60 65

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Moderbolaget Aktie- Överkurs Balanserat Årets

kapital fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 1 224 883 20 286 068 -6 597 451 -1 331 837

Nyemission till överkurs 6 000 105 678   

Disposition enligt beslut av årets 
årsstämma: -1 331 837 1 331 837

Årets resultat  -626 728

Belopp vid årets utgång 1 230 883 20 391 746 -7 929 288 -626 728

Koncernen Aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet

Annat eget 
kapital inkl. 

kapital årets resultat

Belopp vid årets ingång 1 224 883 20 286 068 -10 453 656

Nyemission till överkurs 6 000 105 678   

Årets resultat   -272 088

Belopp vid årets utgång 1 230 883 20 391 746 -10 725 744
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 12 356 780
nyemission till överkurs 105 678
årets förlust -626 728
 11 835 730
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 11 835 730
 
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande  
resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.
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KONCERNENS  
RESULTATRÄKNING

Not 2017-01-01 2016-01-01

-2017-12-31 -2016-12-31

Nettoomsättning  36 836 239 33 371 087

Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor 
och pågående arbete för annans räkning

 
673 114 -1 016 525

Övriga rörelseintäkter 1 190 300 942 460

  38 699 653 33 297 023

    

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter  -16 948 143 -14 649 011

Övriga externa kostnader  -13 788 752 -12 462 262

Personalkostnader 1 -7 363 887 -6 752 433

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar

 -898 932 -710 252

  -38 999 714 -34 573 958

 Rörelseresultat  -300 061 -1 276 935

 

    

Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  102 35 048

Räntekostnader och liknande resultatposter  -142 132 -168 245

  -142 030 -133 197

Resultat efter finansiella poster  -442 091 -1 410 132

    

Resultat före skatt  -442 091 -1 410 132

    

Uppskjuten skatt 170 000 370 000

Årets resultat  -272 091 -1 040 132

Moderbolagets andel av årets resultat -272 091 -1 040 132
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KONCERNENS
BALANSRÄKNING

 Not 2017-12-31 2016-12-31

 TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter 25 457 27 867

    

Materiella anläggningstillgångar    

Maskiner och andra tekniska anläggningar 2 6 851 695 7 425 711

Inventarier, verktyg och installationer 3 15 447 26 594

  6 867 142 7 452 305

Finansiella anläggningstillgångar    

Uppskjuten skattefordran 4 3 046 144 2 876 144

Summa anläggningstillgångar 9 938 743 10 356 316

  

Omsättningstillgångar    

    

Varulager m m    

Råvaror och förnödenheter  2 259 249 1 567 703

Färdiga varor och handelsvaror  1 209 144 756 929

  3 468 393 2 324 632

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  4 353 861 4 532 928

Övriga fordringar  766 115 408 464

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 013 363 590 778

  6 133 339 5 532 170

    

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 11 000 17 000

Kassa och bank  2 202 001 3 283 201

Summa omsättningstillgångar  11 814 733 11 157 003

    

SUMMA TILLGÅNGAR  21 753 476 21 513 319
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KONCERNENS
BALANSRÄKNING

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital   

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare    

Aktiekapital  1 230 883 1 224 883

Övrigt tillskjutet kapital 20 391 746 20 286 068

Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat  -10 725 744 -10 453 656

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  10 896 885 11 057 295

    

Summa eget kapital  10 896 885 11 057 295

    

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut  2 828 500 4 298 500

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut  1 470 000 1 470 000

Leverantörsskulder  4 687 891 3 232 855

Aktuella skatteskulder  36 579 22 271

Övriga skulder  283 145 159 530

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 550 476 1 272 868

Summa kortfristiga skulder  8 028 091 6 157 524

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  21 753 476 21 513 319
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KONCERNENS
KASSAFLÖDESANALYS

Not 2017-01-01 2017-01-01

KASSAFLÖDESANALYS 2017-12-31 2017-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -442 091 -1 410 133

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 898 932 710 252

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital 456 841 -699 881

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager och pågående arbeten -1 143 761 779 089

Förändring kundfordringar 179 067 -1 032 586

Förändring av kortfristiga fordringar -780 236 79 001

Förändring leverantörsskulder 1 455 036 -266 636

Förändring av kortfristiga skulder 421 534 -67 815

Kassaflöde från den löpande verksamheten 588 481 -1 208 828

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 -1 950

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -311 358 -2 260 022

Kassaflöde från investeringsverksamheten -311 358 -2 261 972

Finansieringsverksamheten

Nyemission 111 677 6 769 240

Upptagna lån 0 1 251 500

Amortering av lån -1 470 000 -3 089 917

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 358 323 4 930 823

Årets kassaflöde -1 081 200 1 460 023

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 3 283 201 1 823 178

Likvida medel vid årets slut 2 202 001 3 283 201
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MODERBOLAGETS
RESULTATRÄKNING

Not 2017-01-01 2016-01-01

2017-12-31 2016-12-31

Nettoomsättning  37 325 560 33 371 199
  37 325 560 33 371 199

    

Rörelsens kostnader    

Handelsvaror  -24 632 291 -22 716 951

Övriga externa kostnader -10 721 040 -10 097 841

Personalkostnader 1 -2 731 918 -2 207 009

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -13 557 -18 651

  -38 098 806 -35 040 452

    

Rörelseresultat -773 246 -1 669 253

    

Resultat från finansiella poster    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  62 34 983

Räntekostnader och liknande resultatposter  -23 544 -67 567

  -23 482 -32 584

    

Resultat efter finansiella poster  -796 728 -1 701 837

    

Resultat före skatt  -796 728 -1 701 837

    

Övriga skatter 170 000 370 000

Årets resultat  -626 728 -1 331 837
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MODERBOLAGETS
BALANSRÄKNING

 

TILLGÅNGAR Not 2017-12-31 2016-12-31

Anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Koncessioner, patent, licenser, varumärken  samt liknande 
rättigheter 6 25 457 27 867

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 3 15 447 26 594

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 7 3 440 000 3 440 000

Uppskjuten skattefordran 4 3 046 144 2 876 144

  6 486 144 6 316 144

    

Summa anläggningstillgångar  6 527 048 6 370 605

    

Omsättningstillgångar    

    

Varulager m m    

Färdiga varor och handelsvaror  0 19 099

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  4 353 861 4 532 928

Fordringar hos koncernföretag  2 906 271 2 702 152

Övriga fordringar  297 139 155 689

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  732 768 292 375

  8 290 039 7 683 144

    

Kassa och bank  2 166 967 2 103 441

Summa omsättningstillgångar  10 457 006 9 805 684

    

SUMMA TILLGÅNGAR  16 984 054 16 176 289
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MODERBOLAGETS
BALANSRÄKNING

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  1 230 883 1 224 883

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond  20 391 746 20 286 068

Balanserad vinst eller förlust  -7 929 288 -6 597 451

Årets resultat  -626 728 -1 331 837

  11 835 730 12 356 780

    

Summa eget kapital  13 066 613 13 581 663

    

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 5 000 425 000

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut  420 000 420 000

Leverantörsskulder  2 364 210 1 035 541

Skatteskulder  6 953 0

Övriga skulder  153 000 95 966

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  968 278 618 119

Summa kortfristiga skulder  3 912 441 2 169 626

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  16 984 054 16 176 289
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MODERBOLAGETS
KASSAFLÖDESANALYS

Not 2017-01-01 2016-01-01

Den löpande verksamheten 2017-12-31 2015-12-31

Resultat efter finansiella poster -796 728 -1 701 837

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 13 557 18 651

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital -783 171 -1 683 186

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av varulager och pågående arbete 19 099 14 963

Förändring av kundfordringar 179 067 -1 032 585

Förändring av kortfristiga fordringar -1 172 961 565 865

Förändring av leverantörsskulder 1 328 668 85 102

Förändring av kortfristiga skulder 801 147 25 411

Kassaflöde från den löpande verksamheten 371 849 -2 024 430

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 -1 950

Finansieringsverksamheten

Nyemission 111 677 6 769 240

Amortering av lån -420 000 -2 645 917

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -308 323 4 123 323

Årets kassaflöde 63 526 2 096 943

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 2 103 441 6 498

Likvida medel vid årets slut 2 166 967 2 103 441
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad 
i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna 
kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

KONCERNREDOVISNING
KONSOLIDERINGSMETOD
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvs-
metoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till mark-
nadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger 
verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade mark-
nadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt 
förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

TRANSAKTIONER MELLAN KONCERNFÖRETAG
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner 
mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster 
elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras 
också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskriv-
ningsbehov.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redo- 
visas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjande- 
perioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande 
avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 10 %

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6,67–20 %
Inventarier, verktyg och installationer 20 %

VARULAGER
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffnings-
värde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. 
Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade 
försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den 
valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret 
har beaktats.

INKOMSTSKATTER  
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underlig-
gande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid 
tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning 
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod 
redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 
skattefordringar på temporära skillnader som uppstår 
mellan bokförda respektive skattemässiga värden för 
tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga 
avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot upp- 
skjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett 
nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande 
skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i 
gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen 
lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som 
finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld 
som avsättning.

NOTER
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
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NOT 1 MEDELANTALET ANSTÄLLDA
 2017 2016

Koncernen   

Medelantalet anställda 15,5 15,5

   

Moderbolaget
Medelantalet anställda 4,5 4,5

NOT 2 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Koncernen
 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 12 913 797 10 653 775

Inköp 311 358 2 260 022

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 225 155 12 913 797

Ingående avskrivningar -5 488 086 -4 796 485

Årets avskrivningar -885 374 -691 601

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 373 460 -5 488 086

Utgående redovisat värde 6 851 695 7 425 711

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att avdragen kan 
avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader,  
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men  
före skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade  
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.
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NOT 3 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Koncernen

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 534 062 551 213

Försäljningar/utrangeringar 0 -17 151

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 534 062 534 062

   

Ingående avskrivningar -507 468 -509 605

Försäljningar/utrangeringar 0 17 151

Årets avskrivningar -11 147 -15 014

Utgående ackumulerade avskrivningar -518 615 -507 468

   

Utgående redovisat värde 15 447 26 594

   

Moderbolaget
2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 50 605 67 756

Försäljningar/utrangeringar 0 -17 151

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 605 50 605

   

Ingående avskrivningar -24 011 -26 148

Försäljningar/utrangeringar 0 17 151

Årets avskrivningar -11 147 -15 014

Utgående ackumulerade avskrivningar -35 158 -24 011

   

Utgående redovisat värde 15 447 26 594
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NOT 4 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN
Koncernen
Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 876 144 2 506 144

Tillkommande fordringar 170 000 370 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 046 144 2 876 144

   

Utgående redovisat värde 3 046 144 2 876 144

NOT 5 CHECKRÄKNINGSKREDIT
Koncernen
Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 3 200 000 3 200 000

Utnyttjad kredit uppgår till 0 0

NOT 6 KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN 
SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER
Koncernen
Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 33 699 31 749

Inköp 0 1 950

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 699 33 699

   

Ingående avskrivningar -5 832 -2 196

Årets avskrivningar -2 410 -3 636

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 242 -5 832

Utgående redovisat värde 25 457 27 867



21

 
Rootfruit Scandinavia AB (publ)  

Org.nr 556717-1185

NOT 7 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 440 000 3 440 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 440 000 3 440 000

   

Utgående redovisat värde 3 440 000 3 440 000

NOT 8 EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31

Borgensförbindelse till förmån för dotterföretag 3 873 500 4 923 500

3 873 500 4 923 500

NOT 9 STÄLLDA SÄKERHETER
Koncernen

2017-12-31 2016-12-31

Företagsinteckning 9 500 000 9 500 000

Tillgångar med äganderättsförbehåll 50 000 50 000

9 550 000 9 550 000

Moderbolaget
2017-12-31 2016-12-31

Företagsinteckning 4 500 000 4 500 000

Andra ställda säkerheter 50 000 50 000

4 550 000 4 550 000
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