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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande
för 2009.

direktören

för Obadja AB, 556438-5051

får härmed avge årsredovisning

Allmänt om verksamheten
Bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet är uppdelad i tre områden, dels en corporate finance del, dels traditionell
industriverksamhet
samt kristna missionssatsningar.

Corprate finance delen
Corporate finance har gjort ett antal aktieaffärer som genererat en vinst på 4,1 miljoner kronor under
året. Denna del räknas från och med 2009 som en operativ del av boaiget.

Industri delen
Obadja AB har under året avyttrat resterande
inom koncernen, men är vilande.

del av sitt ägande i Robust AB. Rehobot AB finns kvar

Obadja kommer nu aktivt att arbeta med att förvärva företag som är olönsamma
turn-around som är Obadjas huvudsakliga affärside.

för att genomföra

Kristen mission
Under 2009 investerade Obadja direkt 3,557 miljoner kronor i olika kristen missionsinsatser
vilket
bolaget räknar med att få tillbaka de närmaste åren som ett resultat av sådd och skörd. För nämnda
belopp har bolaget beskattas enligt för året gällande skattesats.

Ekonomisk översikt
i kkr

Belopp

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

-240
-766

19471
19471

3637
3637

-3473
757

22505
98,2
86,5

6684
64,5
54,4

3787
64,7
-65,3

Nettoomsättning inkl.
Resultat efter finansnetto
Resultat efter skatt
Justerat eget kapital
Soliditet, %
Avkastning på eget kap. (%)
Skuldsättningsgrad
(ggr)

Dispositioner

17265
71
-4,4

2006-12-31

2005-12-31
816
-1 084
271
3507
68,1
-30,9
5,5

beträffande vinst eller förlust
Belopp

Styrelsen föreslår att till förfogande
balanserat resultat
Lämnade koncernbidrag
årets resultat

i kr

stående medel:
16505141
-1 474000
-766043

Totalt

14265098

disponeras för
utdelning, [300000 aktier x 10 kr utdeln per aktie]
balanseras i ny räkning

3000000
11 265098

Summa

14265098

Vad beträffar företagets

'1

resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande

balansräkningar
medtillhörandebOkSlutskommL~

resultat- och
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Styrelsens yttrande till vinstutdelningsförslag
Styrelsens yttrande avseende föreslagen vinstutdelning år 2009 till aktieägarna i Obajda AB org. nr
556438-5051. Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens
uttalanden.
Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets budna egna kapital efter den föreslagna
vinstutdelningen och finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med
hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckerna i aktiebolagslagen
(verksamhetens art, omfattinng och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).
Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets historiska utveckling, budgeterande
utveckling, investeringsplaner samt konjukturläget såväl som bolagets förmåga att i rätt tid infria sina
betalningsförpliktelser.
Styrelsen har övervägt alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets ekonomiska
ställning och som inte beaktas inom ramen för det ovan anförda. Därvid har ingen omständighet
framkommit som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig.

Styrelsens yttrande över det föreslagna koncernbidraget
Koncernbidrag har under förutsättning av årstämmans godkännande lämnats med 2 000 000 kronor
vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reduceras med
1 474000 kronor.
Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 71%. Soliditeten är, mot bakgrund av
bolagets verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms
kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är att det föreslagna koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det föreslagna
koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförts i ABL 17 kap 3 § andra och
tredjestyckema.(förSiktighetsz'~
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

Resultat från värdepapper

2009-01-012009-12-31

2008-01-012008-12-31

4142865
4142865
1,2,3

Administrationskostnader
Rörelseresultat

Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Värdeförändring aktier
Resultat efter finansiella

poster

-4550932

-1 901 298

-408067

-1 901 298

83141
-68374
153257

21 584800
106743
-640
-318709

-240043

19470896

4

Arets skattekostnad

-526000

Arets resultat

-766043

194Z~~

---------
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2009-12-31

2008-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Konst
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

5

36312
63000
99312

54771
63000
117771

6
7

100000
22579639
22679639

100000
1 055914
1 155914

22778951

1 273685

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

137431
441 005
40930
619366
933130
1 552496
24331447

61749
847200
78950
360908
1 348807
20287137
21 635944
22909629
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2009-12-31

2008-12-31

3000000
3000000

3000000
3000000

15031 141
-766043
14265098

34245
19470896
19505141

17265098

22505141

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (300 000 aktier)
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8

4887420
4887420
19170
2129760
29999
2178929

23200
351288
30000
404488

24331 447

22909629

2009-12-31

2008-12-31

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Panter och säkerheter för egna skulder
Ansvarsförbindelser

Inga
Inga
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Redovisningsprinciper

och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges
Företaget är moderbolag men med hänsyn till undantagsreglerna
upprättas ingen koncernredovisning.

i årsredovisningslagen

7 kap 3§

Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen
allmänna råd.

har upprättats

Värderingsprinciper
Tillgångar,

avsättningar

Avskrivningsprinciper

i enlighet med Arsredovisningslagen

och Bokföringsnämndens

m m
och skulder har värderats till anskaffningsvärden

om inget annat anges nedan.

för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden
minskat med beräknat restvärde
och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående
värdenedgång .
Följande avskrivningsprocent
har tillämpats,
förvärvade och avyttrade tillgångar.

varvid hänsyn tagits till innehavstiden

för under året

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
-Datorer
-Inventarier, verktyg och installationer
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar
ackumulerade överavskrivningar,
vilka ingår i obeskattade reserver.

Antal år

3-5

5

1°.~ ~

redovisas som

C\
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Noter
Not 1 Arvode och kostnadsersättning

Deloitte

till revisorer
2009-01-01-

2008-01-01-

2009-12-31

2008-12-31

AB

Revisionsarvode
Övriga uppdrag

32198
8693

22877
8547

Summa

40891

31424

2009-12-31

2008-12-31

Not 2 Anställda och personalkostnader
Könsfördelning

i styrelsen och företagsledningen

Styrelsen
Män
Kvinnor

2
2

2
2

Ledningen
Män
Kvinnor

1

Löner, andra ersättningar

och sociala kostnader
2009-01-012009-12-31

2008-01-01-

2008-12-31

Styrelse och VD
Övriga anställda

240000
50999

480000
6900

Summa

290999

486900

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

109529

178380

2009-01-012009-12-31

2008-01-012008-12-31

Not 3 Avskrivningar

av materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer
Summa
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion:
-Administrationskostnader

18459
18459

21 330
21330

18459

21330

18459

21330

2009-01-012009-12-31

2008-01-012008-12-31

Not 4 Resultat från andelear koncernföretag

Försäljning av aktier i Robust AB
Nedskrivning av dotterbolagsaktier

23484800
-1 900000

Summa

215/80~

r>

1/
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Arets avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

2008-12-31

363932
363932

363932
363932

-246161
-18459

-224831
-21 330

-264620

-246161

99312

117 771

Not 6 Andelar i koncernföretag
2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Försäljning del av aktier i koncernföretag
-Aktieägartillskott
-Nedskrivning dotterbolagsaktier
-Omklassificering
Redovisat värde vid årets slut

100000

100000

2008-12-31

1 749200
-1515200
1 900000
-1 900000
-134000
100000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.

Dotterföretag

/ Org nr / Säte

Antal
andelar

Rehobot AB, 556657-5535, Arlandastad

1 000

i%
100

Redovisat
värde

100000
100000

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2009-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Tillkommande tillgångar
-Omklassificering
-Avgående tillgångar
Ackumulerade uppskrivningar:
-Arets uppskrivningar

1 374624
22131 640
-1 074624
22431 640

2008-12-31

314400
926224
134000
1 374624

313452
313452

Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början
-Under året återförda nedskrivningar
-Arets nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

-318710
318710
-165453

-318710

-165453

-318710

22579639

I{

r~x

1 0559 4

L
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Noterade andelar
Redovisat värde Marknadsvärde
Noterade andelar
Alliance Di!
Lundin Petroleum
ABB Ltd
Norse Energy ASA
Prosafe Production
PA Resources
Tele2 B
Norske Skog A
Norwegian Air Shuttle
SHB TCKIN2J KRG
Handelsbanken Latinamerikafond
AGI China East Asia Fund
AGI China Fund
Simplicity Indien
China Growth
Blankning, Alfa Laval

3105244
2932312
901 749
550291
1495294
1 104418
877 390
984027
925731
2002544
150000
2000000
2000000
2000000
2000000
-897360

22131 640
Specifikation
Företag/
arg nr, säte

av bolagets innehav av strategiska aktier och andelar
Antal
andelar/
andel i %
Röstträttsandel i%
Antal andelar

Tidningen Världen Idag AB

7,5

7,5

3010

3075000
2830000
966000
709380
1 415995
1 073741
881600
1 068359
829081
1 864862
149530
2116924
2067847
2146575
1 982107
-916742

22260259

Bokfört värde
300000

300000

Not 8 Eget kapital
Aktiekapital
Vid årets början
Koncernbidrag
Skatteeffekt på koncernbidrag

3000000

Reservfond

Fritt eget
kapital
19505141
-2000000
526000

Disposition enl årsstämmobeslut

-3000000
-766043

Utdelning
Arets resultat
Vid årets slut

3000000

o

14265098

1/
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Underskrifter
Arlandastad den 22 juni 2010

Carina Holmström
Styrelseordförande

~ e\A V\;\,

{if !Vi-cJ 'vvl~~

Jennifer Holmström
Ledamot

---=-Per-Gunnar Simonsson
Auktoriserad revisor

Deloitte.
REVISIONSBERÄ TTELSE
Till årsstämman i Obadja AB
Organisationsnummer

556438-5051

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i Obadja AB för räkenskapsåret 2009-01-01 - 2009-12-31. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för
att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala
oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisions sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och
verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade
informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger
oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings lagen och ger en rättvisande bild
av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisnings sed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Oskarshamn den 23 juni 2010

P-G Simonsson
Auktoriserad revisor

