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Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av 
närodlad potatis, rotfrukter och svenskpressad rapsolja. Bolaget marknadsför chipsen under två varumärken: 
Rootfruit och Gårdschips. 
 
Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed följande bokslutskommuniké för 2014.  
 

Fortsatt kraftig tillväxt förväntas – nu är plattformen för expansion lagd 

FJÄRDE KVARTALET 

 Nettoomsättningen uppgick till 6 218 (2 916) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 113%.  

 Bruttoresultatet uppgick till 3 455 (1 264) tSEK och bruttovinstmarginalen 55,6 % (43,3 %). 

 Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till - 487 (-1 078)tSEK. 

 Resultat före skatt uppgick till - 644 (-1 303) tSEK.  

 Bolaget har genomfört en nyemission under 4:e kvartalet och aktien har noterats på Aktietorget.  

JANUARI – DECEMBER 

 Nettoomsättningen uppgick till 18 871 (11 128) tSEK vilket motsvarar en tillväxt på 70%.  

 Bruttoresultatet uppgick till 9 910 (5 228) tSEK, bruttovinstmarginalen 52,5% (47,0%). 

 Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -2 139 (-2 946) tSEK. 

 Resultat före skatt uppgick till -3 032 (-3 869) tSEK. 

 Resultat efter skatt uppgick till -956 (-3 869) tSEK. 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 
 

 Rootfruits nettoomsättning fortsatte att växa under 2014 till 18 871 (11 128) tSEK, en ökning med 70% 

jämfört med året innan. 

 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2014 uppgick till 6 218 (2 916) tSEK, en ökning med 113% jämfört 

med fjärde kvartalet 2013. 

 Framgångsrik lansering av ”nya” Gårdschips med ny design, förändrad förpackningsstorlek och 4 nya 

smaker. 

 Nya centrala kontrakt med ICA och Coop Norge för Rootfruitserien samt Axfood (Hemköp och Willys), 

Bergendahls (City Gross) och SuperGross i Danmark för nya Gårdschipsserien. 

 Under fjärde kvartalet slutfördes nyemission och notering på Aktietorget. Emissionen övertecknades och 

tillförde bolaget 6,1 MSEK före emissionskostnader. 

 Investering i utökad kapacitet i form av ny fritös, som håller på att installeras och tas i bruk under första 
kvartalet 2015. 

 Latent skattefordran på förlustavdrag har påverkat resultatet positivt med 2 076 tSEK. 

 
Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång 
 

 Rootfruit har utökat samarbetet med ICA genom nytt centralt avtal för 4 smaker i serien ”Gårdschips 
150g”. Serien har tidigare funnits hos en del ICA handlare men då genom direktförsäljande kanaler. 
Sedan vecka 4 distribueras serien genom ICAs centrallager och produkterna kan nå ut till ICA-gruppens 
ca 1300 butiker i Sverige.  

 Rootfruit Scandinavia och Ancrona AB har tecknat avtal och inleder den 1 april 2015 ett samarbete på 
den Svenska dagligvarumarknaden. Uppdraget för Ancrona omfattar att sköta fältsäljbearbetningen för 



varumärkena Rootfruit och Gårdschips. Därmed ökar Rootfruits aktiva butiksbearbetning från ca 500 till 
1 200 butiker. 

 Aktiekapitalet har ökat med 31.200 SEK via teckningsoptioner utgivna under 2012 respektive 2014. 
Totalt har 156.000 nya aktier emitterats. Efter ökningen uppgår aktiekapitalet till 1.001.900 SEK och 
antalet utestående aktier till totalt 5.009.500 aktier. Bolaget tillfördes 1.6 MSEK genom aktieteckningen. 

 Utökad distribution via SuperGros i Danmark med potential upp till 500 butiker från april 2015. 
 

VD Hans Jacobsson: 
 

Fortsatt tillväxt och uppbyggnad för expansion 
 
Rootfruit har haft ett otroligt framgångsrikt 2014. Vi har lyckats öka vår försäljning ur butik med 130% och 
genom detta öka våra marknadsandelar på premiummarknaden för chips. Vi har nu ca 10% av 
premiumsegmentet för chips i Sverige. Vi är därmed den snabbaste växande leverantören på premiumchips och 
är självklart en aktör att räkna med! Bakom framgången ligger ett antal lyckade produktlanseringar och ett hårt 
säljarbete. Anledningen till att vi lyckas så bra kan till stor del härledas till människorna i företaget. Vi har ett 
erfaret och dedikerat team som har gjort detta möjligt. 
 
För att säkerställa en fortsatt stark expansion och lägre kostnader har en rad åtgärder genomförts som kommer 
att ge effekt från kvartal 2 och framåt: 

 Kapaciteten har ökats genom investering i ytterligare en fritös. 

 Kapaciteten har ökats genom uppgradering av packlinjen. 

 Nya produkter har utvecklats som lanseras inom kort. 

 Centrala avtal har tecknats med samtliga större kedjor. 

 Vi har tecknat avtal med Ancrona som ger en betydligt bredare butiksbearbetning och en heltäckande 
geografisk täckning fr.o.m. april 2015. 

 
Expansionen utanför Sveriges gränser är bara i sin linda. Vi har kommit in på några av Norgesgruppens butiker 
och Coop Norge genom våra norska distributör Galleberg och vi kommer att fördjupa vårt samarbete med 
SuperGros i Danmark. Det finns en betydande potential för våra produkter utanför Sverige. 
 
Rootfruit går nu in i en ny spännande fas. Vi har skaffat oss en bra grund för expansion genom de investeringar i 
marknad och produktion som genomförts. Nu handlar det om att öka försäljningen för att nå en kritisk volym 
som gör det möjligt att visa ett positivt resultat och kassaflöde. 
 
Jag vill avslutningsvis tacka alla aktieägare för det stöd, förtroende och intresse ni visat Rootfruit. Jag är 
övertygad om att 2015 skall bli ett riktigt bra år för oss alla. 
 
Försäljning och resultat 
Koncernens nettoomsättning uppgick under året till 18 871 tSEK (11 128) med en bruttovinst om 3 455 tSEK 
(1 264) och ett resultat efter skatt om -956 tSEK (-3 869). 
 
Rootfruit har under 2014 fortsatt sin expansion och starka försäljningstillväxt, som under året uppgick till +70% 
(26%) . Tillväxten drivs under året främst av den lyckade lanseringen av Gårdchips 150 g med ny design och nya 
smaker. Lanseringen har tagits mycket väl emot av marknaden och Rootfruit har lyckats säkra flertalet centrala 
avtal för den nya serien hos en rad ledande aktörer. Dessutom har Rootfruit erhållit centralt avtal gällande 
leveranser av Rootfruit serien till ICA, Bergendahls och Coop Norge och Gårdschips 225g till COOP Sverige. 
 
Bruttomarginalen ökat kraftigt jämfört med föregående år 56% (43%). Detta drivs av de skalfördelar i 
produktionen som de högre volymerna skapar, förbättrade inköpspriser på råvaror samt de bättre snittkilopriser 
för hela sortimentet som lanseringen av nya Gårdschipsserien medför.  



Övriga rörelsekostnader har ökat till 3 942 tSEK (2 342) vilket beror på uppbyggnad av säljresurser samt utökade 
skift i produktionen för att kunna möta marknadens efterfrågan. 
 
Latent skattefordran på förlustavdrag har påverkat resultatet positivt med 2 076 tSEK. 
 
Likviditet och finansiering 
Den 31 december 2014 uppgick Rootfruits banktillgodohavanden till 2 280 tSEK (4). Koncernen har räntebärande 
skulder om 3 947 tSEK (5 915) samt en checkräkningskredit om 1 800 tSEK (1 800) vilken per den 31 december 
var utnyttjad till 0 tSEK (1 796). 
 
Investeringar 
Rootfruits totala investeringar under året uppgick till 1 929 tSEK (0) och utgjorde materiella anläggningstillgångar 
med 1 689 tSEK  i form av nyinvesteringar i ökad fritöskapacitet samt vad avser immateriella 
anläggningstillgångar 240 tSEK (0) avseende tilläggsköpeskilling vid förvärv av aktier i Laholms Chips AB.  
 
Avskrivningar 
Årets resultat har belastats med 622 tSEK (595) varav 274 tSEK (295) avser avskrivningar på inventarier, verktyg 
och installationer, 348 tSEK (300) avser avskrivning av goodwill. Rootfruits goodwill uppstod när Rootfruit 
förvärvade Laholms Chips AB 2010-04-01. Goodwill skrivs av på 5 år och därmed kvarstår endast 87 tSEK som 
kommer att belasta Q1 2015. 
 
Eget kapital 
Per 31 december 2014 uppgick Rootfruits egna kapital till 4 380 tSEK (-2 313) varav 971 tSEK (425) utgjordes av 
aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick 31 december 2014 till 35% (-44%). 
 
Anställda 
Per den 31 december 2014 hade Rootfruit 17 (11) anställda. 
 
Utsikter för 2015 
Styrelsen för Rootfruit bedömer att bolaget med planerad produktportfölj och befintliga avtal kommer att kunna 
fortsätta sin starka försäljningsökning med tillväxt om minst 40% under 2015. Med ökad tillväxt kommer 
volymfördelar i produktionen och styrelsen prognosticerar därmed förbättrade bruttomarginaler jämfört med 
tidigare år. Bolaget kommer att fortsätta öka investeringar i marknadsföring och produktutveckling. Det är även 
styrelsens målsättning att rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader skall bli positivt under året. 
 
Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske för verksamhetsåret 2014. 
 
Aktien och aktieägare 
Per den 31 december 2014 uppgick antalet utestående aktier till 4 853 500 fördelat på 364 aktieägare. Samtliga 
aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Bolaget handlas på Aktietorget sedan 2014-12-01 under 
aktiesymbolen ROOT. Under december handlades aktien till lägst 4,15 SEK och högst 7,45 SEK.  
 
Bolaget har sedan tidigare två utestående optionsprogram. Det första löper ut den 1 mars 2015 och omfattar 
126 000 optioner till ett lösenpris av 11,90 kr. Dessa optioner har under januari 2015 utnyttjats och därmed 
tillfört bolaget ca 1,5 MSEK. Det andra optionsprogrammet löper ut den 31 maj 2017 till ett lösenpris om 4,40 kr 
och omfattar 300 000 optioner. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av 426 000 aktier 
kommer utspädning av aktiekapitalet att uppgå till ca 8%. 
 

Redovisningsprinciper 
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är en förändring mot föregående års redovisningsprinciper. 
 
 



Revisors utlåtande angående bokslutskommunikén 
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  
 
Årsstämma 
Årsstämman kommer att äga rum 2015-05-13 i Laholm. 
 
Nästa rapport 
Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Rootfruits kontor och hemsida från 2015-04-
22.  Delårsrapport för första kvartalet 2015 offentliggörs 2015-05-07. 
 
För frågor om bokslutskommunikén och bolaget, vänligen kontakta: 
Hans Jacobsson, VD 
E-post: hans.jacobsson@rootfruit.se 
Telefon: 0705-687 637 
 
Rootfruit Scandinavia AB (publ) 
Industrigatan 23 
312 34  Laholm 
Telefon: 0430-134 40 
E-post: info@rootfruit.se 
Hemsida: www.rootfruit.se 
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Resultaträkning i sammandrag 
Koncernen 

(tSEK) Q4-2014 Q4-2013 2014 2013 

Nettomsättning 6 218 2 916 18 871 11 128 

Råvarukostnader -2 763 -1 652 -8 961 -5 900 

Bruttovinst 3 455 1 264 9 910 5 228 

Övriga rörelsekostnader -3 942 -2 342 -12 049 -8 174 

Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader -487 -1 078 -2 139 -2 946 

Avskrivningar -137 -145 -622 -595 

Finansiell poster -20 -80 -271 -328 

Rörelseresultat före skatt -644 -1 303 -3 032 -3 869 

Periodens skatt   2 076 - 

Periodens resultat   -956 -3 869 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Balansräkning i sammandrag 
Koncernen 

(tSEK) 2014-12-31 2013-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 87 375 

Materiella anläggningstillgångar 2 831 1 415 

Summa anläggningstillgångar 2 918 1 790 

Omsättningstillgångar   

Uppskjuten skattefordran 2 076 0 

Varulager 1 745 1 735 

Kortfristiga fordringar 3 413 1 723 

Kassa och bank 2 280 4 

Summa omsättningstillgångar 9 514 3 462 

Summa tillgångar 12 432 5 252 

   

Eget kapital och skulder   

Eget kapital   

Aktiekapital 971 425 

Fritt eget kapital 3 409 -2 738 

Summa eget kapital 4 380 -2 313 

Skulder   

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 2 753 5 245 

Summa långfristiga skulder 2 753 5 245 

Kortfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 1 194 670 

Övriga kortfristiga skulder 4 105 1 649 

Summa kortfristiga skulder 5 299 2 319 

Summa eget kapital och skulder 12 432 5 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Kassaflödesanalys 
Koncernen 

(tSEK) 2014-01-31 

2014-12-31 

2013-01-01 

2013-12-31 

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster exkl  

avskrivningar 

 

-2 411 

 

-3 274 

Förändring av varulager -10 655 

Förändring av kundfordringar och övriga 

kortfristiga fordringar 

 

-1 707 

 

-717 

Förändring av leverantörsskulder och  

övriga kortfristiga skulder 

 

2 470 

 

409 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 658 -2 927 

   

Investeringsverksamheten   

Investeringar i immateriella 

anläggningstillgångar 

 

-240 

 

0 

Investeringar i materiella 

anläggningstillgångar 

 

-1 689 

 

0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 929 0 

   

Finansieringsverksamheten   

Upptagna lån/Amorteringar -1 968 -115 

Nyemissioner 7 831 3 042 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 863 2 927 

   

Årets kassaflöde 2 276 0 

Likvida medel vid årets början 4 4 

Likvida medel vid årets slut 2 280 4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Nyckeltal  
Koncernen 

 

 2014 

12 mån 

2013 

12mån 

Nettoomsättning (tSEK) 18 871 11 128 

Omsättningstillväxt (%) 70% 26% 

Bruttomarginal (%) 52,5% 47% 

Rörelseresultat före avskrivningar och 

räntekostnader (tSEK) 

 

-2 139 

 

-2 946 

Rörelsemarginal (%) Neg Neg 

Rörelseresultat före skatt -3 032 -3 869 

Resultat efter skatt (tSEK) -956 -3 869 

Nettomarginal (%) Neg Neg 

Likvida medel (tSEK) 2 280 4 

Beviljad checkkredit (tSEK) 1 800 1 800 

Likvida medel inkl outnyttjad checkkredit 

(tSEK) 

 

4 080 

 

1 804 

Justerat eget kapital (tSEK) 4 380 -2 313 

Räntebärande skulder (tSEK) 3 947 5 915 

Balansomslutning (tSEK) 12 432 5 252 

Soliditet (%) 35% -44% 

Utdelning (SEK) - - 

Medelantal anställda  16 10 

Antal aktier 4 853 500 2 123 000 

Antal aktier efter full utspädning 5 279 500 2 249 000 

Resultat/aktie (SEK) -0,20 -1,82 

Resultat/aktie efter full utspädning (SEK) -0,18 -1,72 

Justerat Eget kapital/aktie (SEK) 0,90 -1,09 

 

Nyckeltalsdefinitioner 

Bruttomarginal  Nettoomsättning-Råvarukostnader/Nettoomsättning 

Rörelsemarginal Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader/Nettoomsättning 

Nettomarginal  Resultat efter skatt/Nettoomsättning 

Likvida medel  Kassa och bank exklusive beviljad checkkredit 

Justerat eget kapital Eget kapital + 78% av obeskattade reserver 

Soliditet  Justerat eget kapital/Balansomslutning 

 

 
 


