Oboya Horticulture Industries AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

2015

Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverkning- och säljbolag av förbrukning- och logistikprodukter till
odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Oboya Horticultures avsikt är att växa dels genom
organisk tillväxt, dels genom förvärv av företag med kompletterande produktsortiment samt att genomföra företagsförvärv för att etablera
oss på nya marknader. Oboya Horticulture har som mål att växa organiskt med över 20 procent per år de närmaste åren. Utöver den
organiska tillväxten räknar bolaget med att göra strategiska förvärv. Oboyas aktier handlas på Aktietorget. Läs mer om Oboya på
www.oboya.se.

2015 I KORTHET
FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER)
•

Rörelsens intäkter uppgick till 96,4 MSEK (69,3 MSEK).

•

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 4,3 MSEK (-9,3 MSEK).

•

Rörelsemarginal uppgick till 4,4 % (-13,4 %).

•

Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,7 MSEK (- 8,8 MSEK).

•

Resultat per aktie uppgick efter utspädning till 0,05 kr (-0,46 kr).

FÖRSTA - FJÄRDE KVARTALET, HELÅR 2015 (JANUARI-DECEMBER)
•

Rörelsens intäkter uppgick till 335,1 MSEK (183,9 MSEK).

•

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2,9 MSEK (-14,5 MSEK).

•

Rörelsemarginal uppgick till -0,9 % (-7,9 %).

•

Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,6 MSEK (-16,3 MSEK).

•

Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,49 kr (-0,83 kr).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER)
•

Oboya Horticulture genomförde en nyemission som blev övertecknad.

•

Oboya Horticulture utvecklar e-handel inom trädgårdsprodukter för konsumentmarknaden i Kina.

•

Oboya Horticulture förvärvar 50 % av Green Tech-bolaget ShangPa Information Technology Co Ltd i
Shanghai. Bolaget utvecklar och säljer smarta växtväggar med luftreningsfunktion till företags- och
konsumentmarknaden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET
•

Oboya Horticulture tar order i Danmark och Österrike till ett uppskattat värde om ca 2 MSEK.

•

Oboya Horticulture tar order i Danmark till ett uppskattat värde om ca 1,5 MSEK.

•

Oboya Horticulture har slutit avtal avseende leverans av växtväggar med luftreningsteknik i Kina.

•

Oboya Horticulture har ingått två strategiska samarbetsavtal i Kina avseende växtväggar med
luftreningsteknik.

UTSIKTER FÖR ÅR 2016
•

Oboya Horticultures målsättning är att under 2016 uppnå en omsättning som överstiger 400 MSEK med
positivt resultat.

•

Oboya Horticulture kommer att fortsätta fokusera på stark organisk tillväxt på våra marknader. Vi ser en
stark efterfrågan på våra produkter och beräknas fortsätta växa organiskt med över 20 % per år under de
närmaste åren.
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FINANSIELL ÖVERSIKT

OMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT PER KVARTAL

TIO STÖRSTA ÄGARE
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VD:S KOMMENTAR
2015 har varit ett händelserikt år för Oboya Horticulture
Industries AB. Vi är nöjda med vår tillväxt och uppnår en
omsättning om 335 MSEK för helår 2015.
Under 2015 har vi genomfört ett åtgärdsprogram för att höja
effektiviteten i organisationen vilket börjar ge effekt under fjärde
kvartalet 2015. Under fjärde kvartalet har vi investerat i
uppbyggnaden av Combipot Aps produktionsanläggning och
Combipot kommer att bidra positivt till resultatet under första
kvartalet 2016. Vi har byggt upp organisationen för e-handel i
Kina samt tagit en del kostnader i samband med omstrukturering
av verksamheten. Vi kommer att fortsätta att löpande genomföra
åtgärder för att öka effektiviteten i våra produktionsanläggningar.
Vi räknar med att de åtgärder som vi genomfört kommer att ge
avsedd effekt i första kvartalet 2016. Vi kommer också fortsätta
att investera i nuvarande bolag med utveckling av bland annat nya
bioprodukter, e-handel i Kina inom hemmaträdgård och luftrening
med våra växtväggar. Vår målsättning är att nå 5 % lönsamhet
men kan pga av vår ambition att växa dra ner lönsamheten under
enstaka kvartal.
Vi tar löpande fram nya produkter för e-handeln och kommer fortsätta att investera i våra
marknadsföringskanaler i Kina. Vi finns idag på flera handelsplatser och kommer under året att lanseras på
ytterligare ett antal handelsplatser i Kina. Vi ser fram emot en bra tillväxt de närmsta åren inom e-handeln.
När det gäller växtväggar med luftreningsteknik har vi nu etablerat oss på marknaden och fortsätter utveckla
både organisationen och våra produkter. Vi förväntar oss en mycket god tillväxt inom detta segment de
närmaste åren.
Vi har under 2015 utvecklat vår organisation i Europa och har dessutom tecknat avtal med ett antal större
odlare. Vi ser att vårt koncept där vi kan erbjuda odlarna en helhetslösning är attraktivt. Vi har bra beläggning
i våra fabriker och jag bedömer att samtliga våra anläggningar kommer vara lönsamma under 2016.
Jag ser som helhet mycket positivt på vår verksamhet för 2016 och efter vårt intensiva arbete, under 2015,
med att effektivisera vår verksamhet kan vi nu fokusera på tillväxt och lönsamhet.
Mikael Palm Andersson
Koncernchef och VD
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FINANSIELL INFORMATION
Fjärde kvartalet (oktober-december)
OMSÄTTNING
Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 96,4 MSEK (69,3 MSEK), vilket var över bolagets förväntningar.
Totala omsättningstillväxten för kvartalet ökade med närmare 40 % jämfört med motsvarande kvartal 2014.
Försäljningen har utvecklas väl och det finns stark efterfrågan på våra produkter i samtliga marknader.

RESULTAT
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 4,3 MSEK (- 9,3 MSEK) och resultat efter finansiella poster
uppgick till 1,7 MSEK (- 8,8 MSEK). Det positiva resultatet för innevarande kvartal förklaras i huvudsak av
ökad försäljning, genomfört åtgärdsprogram i form av personalneddragningar och kostnadsbesparingar samt
även redovisningsmässiga justeringar av balansposter som har bokats över till resultaträkningen och ingår i
övriga rörelseintäkter.

Helåret, Första-fjärde kvartalet (januari-december)
OMSÄTTNING
Omsättningen för helåret 2015 uppgick till 335,1 MSEK (183,9 MSEK), vilket var över bolagets förväntningar,
där målet var en omsättning om ca 300 MSEK. Totala omsättningstillväxten för helåret uppgick till närmare 82
% jämfört med helåret 2014.
Nyförvärvet Combipot Aps har under året tillfört en omsättning om ca 3,4 MSEK till koncernen. Bolaget har en
positiv försäljningsutveckling och mottagit flera order från nya kunder.

RESULTAT
Rörelseresultatet för helåret uppgick till -2,9 MSEK (-14,5 MSEK) och resultat efter finansiella poster uppgick
till -7,6 MSEK (-16,3 MSEK). Resultatet belastas alltjämt av uppbyggnadskostnader för
produktionsanläggningar, omstruktureringskostnader samt även av olika kostnader från besparings- och
rationaliseringsprogrammet.
Resultatet för helåret har dessutom belastats av finansnettot, som uppgick till -4,7 MSEK (-1,8 MSEK) i form av
räntekostnader och omläggningskostnader för lånet i Kina, vilket ger en hög räntebelastning för koncernen.
Målet är att ersätta den kinesiska finansieringen med billigare finansiering i framtiden.

AVSKRIVNINGAR
Periodens resultat har belastats med -8,3 MSEK (-6,0 MSEK) i avskrivningar, varav -6,1 MSEK (-4,4 MSEK)
avser avskrivningar på byggnader, maskiner och verktyg och -2,2 MSEK (-1,6 MSEK) avser avskrivning av
immateriella anläggningstillgångar.
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VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Oboya Horticulture gör kontinuerligt bedömningar, 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 antagandena bedöms vara rimliga under rådande
omständigheter.
Oboya Horticulture har i samband med årsbokslutet beräknat de framtida tilläggsköpeskillingarna som
baseras på väsentliga uppskattningar och bedömningar om framtiden. Från beräkningen har det påvisat en
skillnad mellan skuldförd framtida tilläggsköpeskilling och uppskattad framtida tilläggsköpeskilling.
Skillnaden uppgår till 7 156 TSEK och har bokats över till resultaträkningen och ingår i övriga rörelseintäkter.
Justeringen av de framtida tilläggsköpeskillingarna påverkar ej det långsiktiga förhållandet mellan de
koncerninterna bolagen samt har ej någon påverkan på den operativa verksamheten för dotterbolagen.

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick till 12,1 MSEK.
Investeringsverksamheten medförde ett negativt kassaflöde om -9,0 MSEK.
Finansieringsverksamheten tillförde totalt 15,1 MSEK.
Årets kassaflöde uppgick under perioden till 18,1 MSEK vilket resulterat i likvida medel på balansdagen om
totalt 22,3 MSEK.

PERSONAL OCH ORGANISATION
Medelantalet anställda uppgick till 436 (414) personer varav 215 (203) är kvinnor och 221(211) är män.

MODERBOLAGET
Oboya Horticulture Industries AB:s rörelseresultat uppgick till -2,7 MSEK (-5,4 MSEK). Likvida medel uppgick
per den sista december 2015 till 0,1 MSEK (0,2 MSEK). Moderbolagets soliditet uppgick per den sista
december 2015 till 70 % (69 %).

SHANGPA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD
Shangpa Information Technology Co Ltd ingår i Oboya Horticulture koncernen till 50 % sedan januari 2016.
Bolaget är ett Green Tech bolag med säte i Shanghai, Kina. Bolagets affärside är att utveckla och sälja smarta
växtväggar med luftreningsfunktion till företags- och konsumentmarknaden.
Växtväggarna har en teknik där luftrening delvis sker
mekaniskt och delvis genom naturlig luftrening via
växterna. Försäljningen av växtväggar sker genom olika
kanaler exempelvis genom fastighetskötselbolag eller
genom leasing via finansbolag.
Bolaget har som mål att kontinuerligt utveckla
produkterna och att skapa en kostnadseffektiv
organisation med syfte att uppnå en god tillväxt inom
detta segment de närmaste åren.
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AKTIEN
Aktien i Oboya Horticulture Industries AB (publ) noterades på Aktietorget den 14 november 2014. Antalet
aktier i bolaget efter nyemission uppgår till totalt 17 627 398 st fördelade på 1 995 600 A-aktier och 15 631
798 B-aktier.
Bolagets aktiekapital uppgår till 642 091 kr fördelat på 17 627 398 st aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till ca
0,0364 kr.

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015.

TECKNINGSOPTIONER
500 000 st teckningsoptioner har tidigare emitterats till personal och nyckelpersoner inom Oboyakoncernen. Priset för en optionsrätt uppgick till 1,40 kr och ger innehavaren rätt att teckna en aktie av serie B
för ett lösenpris om 20 kr under perioden 15 oktober 2017 till den 15 november 2017.

RISKER OCH RISKKONTROLL
Oboya Horticulture är med sin internationella verksamhet löpande utsatt för olika finansiella risker. De
finansiella riskerna är valuta-, upplånings- finansiering- och ränterisker samt även likviditets- och kreditrisker.
För ytterligare information, se årsredovisning.
Väsentliga risker som är viktiga att belysa, där exponeringen är relativt hög, är finansierings- samt ränterisk.
Koncernens högt ställda tillväxtstrategi medför att bolaget kontinuerligt behöver tillgång till externt kapital
både för den kraftiga organiska tillväxten och även för framtida förvärv.
Ränterisken hänför sig till koncernens exponering för förändringar i marknadsräntan, som i sin tur påverkar
nettoresultatet negativt. Räntan på tagna lån i koncernen binds dock aldrig mer än ett år och på lån som
överstiger ett år, understiger räntebindningstiden inte tre månader. Oboya Horticulture arbetar aktivt med att
minska den externa låneskulden genom att dels använda överskottslikviditet och dels omplacera lånen med
billigare räntebelastning.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för
moderbolaget är utformad i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering
rekommendation RFR 2 – Redovisning för juridisk person.

VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas huvudsakligen till anskaffningsvärde
efter avdrag för planenliga avskrivningar, dock har fastigheter värderats enligt omvärderingsmetoden.
Koncernen utvärderar kontinuerligt de bokförda värdena på anläggningstillgångar. Om det finns en indikation
på att någon anläggningstillgångs värde kan ha minskat fastställs tillgångens återvinningsvärde. Tillgången
skrivs ned med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde och
kostnaden belastar resultaträkningen.
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NYCKELTALSDEFINITIONER
RÖRELSERESULTAT (EBIT)
Rörelseresultat före finansnetto och skatt.

RÖRELSEMARGINAL
Rörelseresultat i förhållande till omsättning.

BRUTTOMARGINAL
Intäkter med avdrag för direkta varukostnader i procent av rörelsens intäkter.

NETTOMARGINAL
Periodens resultat i procent av periodens intäkter.

RESULTAT PER AKTIE
Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnitt antal aktier.

EGET KAPITAL
Summan av fritt och bundet eget kapital vid perioden slut.

SOLIDITET
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen.

MEDELANTAL ANSTÄLLDA
Genomsnitt av antalet anställda vid varje periods utgång.
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Kommande informationstillfällen
Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:
25 maj 2016

Delårsrapport januari – mars 2016

25 maj 2016

Årsstämma

25 augusti 2016

Delårsrapport januari – juni 2016

24 november 2016

Delårsrapport januari – september 2016

24 februari 2017

Bokslutskommuniké 2016

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Oboya Horticulture Industries AB skall offentliggöra
enligt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2016.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av
företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Lerum den 25 februari 2016

Mikael Palm Andersson
Koncernchef och VD

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Oboya Horticulture Industries AB
Snickarevägen 2
443 61 STENKULLEN
Org.nr: 556362-3197
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Tfn: 0302-244 80
E-post: info@oboya.se
www.oboya.se

Resultaträkning koncernen
Nedanstående resultaträkning visar resultatet för perioden och där antagen valutavinst/förlust hänförlig till
omräkning av utländska verksamheter antas påverkat totalresultatet med samma belopp som för verkligt
utfall.

TSEK
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga externa kostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansnetto

3 mån
Okt-dec
2015
89 533
6 888
96 421

-60 152
-22 324
-2 655
-7 002
-92 133
4 289

3 mån
Okt-dec
2014
69 149
111
69 260

12 mån
Jan-dec
2015
328 341
6 775
335 116

12 mån
Jan-dec
2014
183 668
185
183 853

-54 674 -243 934 -140 655
-10 275
-55 816 -23 771
-1 898
-8 317
-5 965
-11 683
-29 953 -27 951
-78 530 -338 020 -198 342
-9 271
-2 903 -14 489

1 215
-3 772
-2 557

2 645
-1 677
968

6 252
-10 922
-4 670

4 101
-5 898
-1 797

1 732

-8 803

-7 573

-16 286

-767
965

2 200
-6 103

-998
-8 571

3 779
-12 507

Därav hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare

965

-6 103

-8 571

-12 507

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN
Periodens resultat

965

-6 103

-8 571

-12 507

918

1 854

2 366

-161

-716
-1 358
-191

-1 745
1 658
-4 336

-4 373
491
-10 087

-522
26 007
12 817

-191

-4 336

-10 087

12 817

Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat

Vinst/förlust på säkring av valutarisk i utl verksamhet
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av
utländska verksamheter
Periodens omvärdering av materiella anläggningstillgångar
Periodens totalresultat
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
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Balansräkning koncernen
TSEK
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

2015
31/12
52 012
102 563
5 821
160 396

2014
31/12
57 769
99 775
1 832
159 376

Varulager
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

32 020
53 173
22 294
107 487

26 914
47 497
4 154
78 565

SUMMA TILLGÅNGAR

267 883

237 941

62 277
62 277

54 864
54 864

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

79 510
126 096
205 606

86 444
96 633
183 077

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

267 883

237 941

Ställda säkerheter
Panter och säkerheter för egna skulder
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar

22 303
29 705

34 738
20 048

Ansvarsförbindelser

82 379

31 703

2015
31/12
54,9
17,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,1
62,3

2014
31/12
0,1
55,1
0,0
0,7
0,0
-13,8
12,8
54,9

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare
Summa eget kapital

För övriga finansiella instrument såsom kundfordringar, lånefordringar samt lång- och kortfristiga
skulder utgör det bokförda värdet en rimlig approximation av det verkliga värdet.

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag
Mkr
Belopp vid årets ingång
Nyemission
Omvärderingsreserv
Erhållen optionspremie
Förändring koncern
Internt förvärv till övervärde
Periodens totalresultat
Belopp vid periodens utgång
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Kassaflöde koncernen
TSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Jan-dec
2015

Jan-dec
2014

-2 903
4 113

-14 489
7 528

104
-5 675
536

20
-1 922
-2 688

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) Minskning (+) av varulager
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 825

-11 551

-5 106
-8 356
29 393
15 931

-6 185
-16 216
13 220
-9 181

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Nettokassaflöde vid rörelseförvärv
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-9 012
-61
-9 073

-1 664
-21 254
-15 400
-490
-38 808

Finansieringsverksamheten
Upptagna/lösta lån
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-2 393
17 500
15 107

7 763
55 778
63 541

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

18 140
4 154
22 294

4 001
153
4 154

2015
335 116
-338 020
-2 903
-7 573
-1%
52 012
22 294
126 096
23%
267 883
60%
436

2014
183 853
-198 342
-14 489
-16 286
-8%
57 769
4 154
96 633
23%
237 941
53%
414

TSEK där inte annat anges
Rörelsens intäkter
Rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat före skatt
Rörelsemarginal (%)
Immateriella tillgångar
Likvida medel
Kortfristiga skulder
Soliditet (%)
Balansomslutning
Kassalikviditet (%)
Anställda, st
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Resultat- och balansräkning moderbolaget
3 mån

3 mån

12 mån

12 mån

Okt-dec
2015
1 272
1 272

Okt-dec
2014
284
284

Jan-dec
2015
5 077
5 077

Jan-dec
2014
851
851

-846
-1 609
-2 455

-594
-3 037
-3 631

-2 675
-5 109
-7 784

-594
-5 693
-6 287

Rörelseresultat

-1 183

-3 347

-2 707

-5 436

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansnetto

1 186
-2 060
-874

3 513
-420
-3 093

7 706
-5 168
2 539

4 800
-2 031
2 769

-2 057
-6
-2 063

-254
109
-145

-168
-6
-174

-2 667
639
-2 028

2015
31/12
59 030
633
59 663

2014
31/12
45 226
639
45 865

41 745
694
100
42 540
102 203

31 069
696
141
31 906
77 771

71 213
71 213

53 887
53 887

27 673
3 337
31 010
102 223

22 377
1 507
23 884
77 771

4 000
Inga
Inga

Inga
Inga
Inga

Resultaträkning moderbolaget
TSEK
RÖRELSENS INTÄKTER
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Summa rörelsens kostnader

Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat tillika totalresultat
Balansräkning moderbolaget
TSEK
TILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag
Övriga långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar koncernbolag
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Hänförligt till moderbolagets aktieägare
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Ansvarsförbindelser
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