
 

 

 

 

 

 

 

 
             

Bokslutskommuniké för 2012 
 

Fjärde kvartalet 2012  

 Omsättningen i lokal valuta minskade med 2 procent och omsättningen i euro var i nivå med förra året och 

uppgick till 410,6 miljoner euro (408,7).  

 Den genomsnittliga säljkåren minskade med 7 procent till 3,2 miljoner konsulenter och vid kvartalets slut 

hade säljkåren minskat med 5 procent till 3,4 miljoner. 

 EBITDA uppgick till 64,1 miljoner euro (50,5). 

 Justerad rörelsemarginal uppgick till 13,7 procent (12,8), vilket gav ett justerat rörelseresultat på 56,2 miljoner 

euro (52,2). 

 Justerat resultat efter skatt uppgick till 37,2 miljoner euro (35,0) och justerat resultat per aktie efter 

utspädning uppgick till 0,65 euro (0,61). 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 77,9 miljoner euro (90,2).  

 Den extra bolagsstämman godkände det föreslagna aktieåterköpsprogrammet och gav styrelsen mandat att 

återköpa upp till 10 procent av utestående aktier fram till årsstämman 2014. Den första delen av 

aktieåterköpsprogrammet inleddes den 2 januari 2013 med ett återköp på ett sammanlagt nominellt belopp 

om 350 miljoner kronor fram till 23 april 2013. 
           
Perioden januari–december 2012  

 Omsättningen i lokal valuta minskade med 1 procent och omsättningen i euro uppgick till 1 489,3 miljoner 

euro (1 493,8).  

 EBITDA uppgick till 204,2 miljoner euro (182,2). 

 Justerad rörelsemarginal uppgick till 11,8 procent (11,0), vilket gav ett justerat rörelseresultat på 175,1 

miljoner euro (164,1). 

 Justerat resultat efter skatt uppgick till 121,5 miljoner euro (105,7) och justerat resultat per aktie efter 

utspädning uppgick till 2,13 euro (1,86). 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 183,7 miljoner euro (135,3).  

 Uppdatering av första kvartalet: Den underliggande omsättningstillväxten under första kvartalet 2013 per idag 

ligger på cirka 2 procent i lokal valuta. Kvartalet som helhet kommer att påverkas negativt av det faktum att 

det var skottår 2012 och därmed en extra dag föregående år samt att påsken infaller tidigt i år. 

Jämförelsetalen i första kvartalet 2013 är mer utmanande än jämförelsetalen under resten av året. 

 Styrelsen för Oriflame kommer att föreslå en utdelning baserad på 2012 års vinst om 1,75 euro (1,75) att 

utbetalas efter årsstämman den 21 maj 2013. Från och med utdelningen baserad på 2013 års vinst, som ska 

utbetalas under 2014, har styrelsen för avsikt att i samband med bokslutskommunikén 2013 föreslå att 

utdelningen som beslutas av årsstämman i maj 2014 ska betalas vid fyra tillfällen för att optimera 

balansräkningen över året.  

 
VD Magnus Brännström kommentarer 

 
”Jag är nöjd med att se en förbättring av försäljningsutvecklingen jämfört med tredje kvartalet. Trots 

utmaningarna vi har ställts inför under året har vi ändå lyckats förbättra rörelsemarginalen och vi har ett mycket 

bra kassaflöde. Vad gäller 2013 fortsätter vi att följa vår strategi som bildar en fast grund för vår ambition att åter 

nå tillväxt.”  
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Omsättning och resultat 
 

FINANSIELL 

ÖVERSIKT 

(Miljoner euro) 

Kvartalet 

oktober–december 

 
Perioden januari–

december 

 

2012 2011 Förändring 2012 2011 Förändring 

Omsättning 410,6 408,7 - 1 489,3 1 493,8 - 

Bruttomarginal, % 73,3 65,7 - 70,7 67,9 - 

EBITDA 64,1 50,5 27 % 204,2 182,2 12 % 

Justerat rörelseresultat 56,2 52,21 8 % 175,1 164,12 7 % 

Justerad rörelsemarginal, % 13,7 12.81 - 11,8 11,02 - 

Justerat resultat före skatt 47,9 43,51 10 % 152,9 127,72 20 % 

Justerat resultat efter skatt 37,2 35,01 6 % 121,5 105,72 15 % 

Justerat resultat per aktie, euro 0,65 0,611 6 % 2,13 1,862 15 % 

Kassaflödet från den löpande 

verksamheten 
77,9 90,2 (14 %) 183,7 135,3 36 % 

Räntebärande nettoskuld 214,0 232,9 (8 %) 214,0 232,9 (8 %) 

Räntebärande nettoskuld, hedging 179,2 195,1 (8 %) 179,2 195,1 (8 %) 

Säljkår, genomsnitt, tusental 3 168 3 393 (7 %) 3 385 3 599 (6 %) 

 
1) Före omstruktureringskostnader om 3,8 miljoner euro. 2) Före omstruktureringskostnader om 5,9 miljoner euro.  

Fjärde kvartalet 2012 

Omsättningen i lokal valuta minskade med 2 procent och omsättningen i euro 

uppgick till 410,6 miljoner euro, jämfört med 408,7 miljoner euro för samma 

period föregående år. Omsättningsutvecklingen i lokal valuta påverkades av en 

minskning av den genomsnittliga säljkåren med 7 procent och en ökning av 

produktiviteten med 5 procent. Säljkåren vid periodens slut (aktiva konsulenter*) 

minskade med 5 procent till 3,4 miljoner Oriflamekonsulenter. Antal sålda 

enheter minskade med 5 procent, delvis balanserat av en positiv pris- och 

produktmix om 3 procent. 

 Omsättningen i lokal valuta ökade med 7 procent i både Asien och 

Latinamerika, samt med 3 procent i EMEA medan den minskade i CIS och 

Baltikum med 7 procent. 

 Bruttomarginalen var 73,3 procent (65,7). Förbättringen var främst ett 

resultat av en positiv pris- och produktmix samt lägre kostnader för produkterna. 

Cirka 250 punkter av marginalförbättringen berodde dock på fjolårets 

avsättningar för varulagret. Justerad rörelsemarginal uppgick till 13,7 procent 

(12,8).  

 Efter ytterligare utvärdering av verksamheterna i Östafrika samt 

Storbritannien har ned- och avskrivningar gjorts vilka påverkar koncernens 

justerade rörelseresultat med 5,4 miljoner euro. Oriflames långsiktiga syn på 

potentialen i dessa marknader är dock fortsatt positiv. Den justerade 

rörelsemarginalen påverkades också negativt av högre avsättningar för 

aktieincitamentsprogrammet och personalbonus. Allt sammantaget blev 

nettoeffekten på rörelsemarginalnivå neutral till följd av de förändringar i 

avsättningar som genomförts under kvartalet i år samt föregående år.  

 Justerat resultat efter skatt uppgick till 37,2 miljoner euro (35,0) och justerat 

resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,65 euro (0,61). Skattesatsen var 

hög under kvartalet påverkat av den geografiska mixen och högre kostnader till 

följd av slutliga skattebeslut i vissa marknader. 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 77,9 miljoner euro 

(90,2), och påverkades av en mindre positiv utveckling av rörelsekapitalet 

jämfört med föregående år.  

 Förbättringar i den globala varuförsörjningskedjan, administrativa funktioner 

och ökad användning av online-verktyg har lett till att genomsnittligt antal 

heltidstjänster minskat ytterligare till 7 481 (7 628).  

 

 
 

+90 punkter 

justerad 
rörelsemarginal 

-2 % 

omsättning i lokal 
valuta 
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Helåret 2012 

Omsättningen i lokal valuta minskade med 1 procent och omsättningen i euro 

uppgick till 1 489,3 miljoner euro, jämfört med 1 493,8 miljoner euro för samma 

period föregående år.  

 Omsättningsutvecklingen i lokal valuta var ett resultat av en minskning på 

6 procent av den genomsnittliga säljkåren och en produktivitetsförbättring på 

5 procent.  

 Bruttomarginalen förbättrades till 70,7 procent (67,9), som ett resultat av 

lägre varulagernedskrivningar, effektivare distributionskedja och en positiv pris- 

och produktmix. Den justerade rörelsemarginalen var 11,8 procent (11,0). Den 

påverkades positivt av bruttomarginalen men detta motverkades delvis av en 

ökning av de administrativa kostnaderna. Arbetet med att minska kostnaderna 

genom hela organisationen fortsätter. 

 Justerat resultat efter skatt ökade till 121,5 miljoner euro (105,7) och justerat 

resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,13 euro (1,86).  

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 183,7 miljoner euro 

(135,3). Kassaflödet har ökat som ett resultat av bättre hantering av 

rörelsekapitalet och högre marginaler.    

 

* Från och med första kvartalet 2013 kommer Oriflame att endast använda nyckeltalet aktiva 

konsulenter. . Detta motsvaras av antalet Oriflamekonsulenter som lagt minst en order under 

kvartalet. Detta nyckeltal motsvarar vad som tidigare kallades ”säljkår vid periodens slut”.  

  

Bruttomarginal 

förbättringar av 
effektivitet samt 
pris- och 
produktmix 
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Verksamheten  

Varumärke och innovation  
Under fjärde kvartalet lanserade Oriflame Hollywood Collection, och först ut var 

More by Demi, ett unikt och lyxigt sortiment som har utvecklats i samarbete med 

Hollywoodstjärnan Demi Moore. More by Demi är en av Oriflames lyxigaste 

kollektioner någonsin och består av utsökt makeup, underbara dofter och 

eleganta accessoarer och smycken.  

 Kollektionen Sparkle in Paris, med produkter i flera kategorier, lanserades 

under fjärde kvartalet och utvecklades väl. 

 Dofter redovisade ett relativt bra resultat med större lanseringar som More 

by Demi Eau de Parfum, Sparkle in Paris Eau de Toilette och Giordani White 

Gold Eau de Parfum, samt Espionage, en doft för män. 

 Wellness fortsatte att visa stabil tillväxt understödd av relanseringen av 

Multivitamin och Wellness Pack.  

 Kategorin Kropps- och hårvård upplevde ännu ett tufft kvartal. Resultatet 

påverkades negativt av konkurrens från lågprismärken. 

 Inom kategorin Hudvård presterade Oriflames välkända varumärke Tender 

Care bra med lanseringen av en begränsad upplaga med mandeldoft. Även det 

övre prissegmentet visade god utveckling. 

 Lanseringen av Black Out Mascara under varumärket Vey Me bidrog 

positivt till utvecklingen inom kategorin Färgkosmetik. 

 För helåret 2012 fördelades den totala nettoomsättningen mellan de olika 

produktkategorierna enligt tabellen nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online 

Under fjärde kvartalet ökade trafikvolymerna samt användningen av 

onlinetjänsterna på Oriflames globala webbplatser. Utrullningen av ett nytt, 

användarvänligt system för beställning och registrering fortsatte och finns nu 

tillgängligt på de flesta marknader.  

 Till stöd för den kraftigt ökade säljaktiviteten på de digitala plattformarna 

lanserades ett antal utbildningar under kvartalet, främst för att hjälpa nya 

Oriflamekonsulenter att öka sin omsättning genom bättre kunskap om Oriflames 

produkter och affärsmodell, men även för att ge råd och hjälp om hur man börjar 

med direktförsäljning på en digital plattform som ett komplement till 

försäljningen offline. Oriflamekonsulenterna ges nu möjlighet att erbjuda egen 

utbildning och rekryteringssessioner online med hjälp av det globala 

webbkonferensverktyget. 

 Den virtuella makeupstudion som lanserades under tredje kvartalet fick 

global täckning och är fortfarande en av de oftast besökta sidorna på 

webbplatsen. En av de mest framgångsrika digitala kampanjerna under fjärde 

kvartalet var ”Wish Upon a Star” med Demi More på Oriflames webbplats, en 

sida där man kunde lägga upp sina önskningar och låta andra se och ”gilla” dem. 

Webbplatserna noterade mycket höga aktivitetsnivåer, särskilt i sociala medier, 

och antalet nya besökare på Oriflames webbplatser ökade. 

PRODUKTKATEGORI 

 

Helår 

    2012           2011       

Färgkosmetik 24 % 24 % 

Hudvård 22 % 21 % 

Kropps- och hårvård 20 % 21 % 

Dofter 20 % 20 % 

Accessoarer  9 % 10 % 

Wellness 5 % 4 % 

1 200 000 

kundkontakter 
från Facebook 
och vKontakte 
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 Trafiken på Oriflames webbplatser från sociala plattformar (huvudsakligen 

Facebook och vKontakte den ledande ryska sociala mediesajten) förblev hög 

med cirka 1,2 miljoner besök.      

   

Online-höjdpunkter för kvartalet: 

- Fler än 3 miljoner gillar Oriflames globala Facebooksidor 

- Mer än 85 procent av beställningarna gjordes online 

- 11 miljoner unika besökare på Oriflames webbplats  

- Besöken på webbplatsen varar i snitt 15 minuter 

 

Service 

Det förbättrade planeringssystemet och processerna fortsätter att ge goda 

resultat. Under fjärde kvartalet kunde Oriflame bibehålla de höga 

servicenivåerna. Resultatet för 2012 överträffade 2011 och var det bästa 

resultatet sedan man började redovisa de globala servicenivåerna. 

Varulagernivåerna, både uttryckt i antalet enheter och i finansiella termer, var 

vid årets slut betydligt lägre jämfört med samma period föregående år. 

 Omstruktureringen av det globala distributionsnätverket och det geografiska 

täckningsområdet fortsätter att utvecklas som planerat. Huvudfokus ligger på 

Oriflames distributionscenter i Budapest och Noginsk (utanför Moskva). För 

närvarande är det åtta marknader som betjänas av anläggningen i Budapest och 

ytterligare tre kommer att integreras under 2013. Oriflamekonsulenterna har 

gynnats av de betydligt bättre servicenivåerna. Uppbyggnaden av koncernens 

nya distributionscenter i Noginsk går bra. Sluttesterna av plock och pack pågår 

och centret kommer att tas i drift under första kvartalet 2013. Byggnadsarbetet 

med fabriken som ligger intill går enligt plan och produktionen beräknas starta 

under 2014. 

 Överföringen av produkter till underleverantörer i CIS-regionen går framåt 

med betydande kostnadsbesparingar som följd. Under fjärde kvartalet har fler 

dofter framgångsrikt tagits fram av parfymleverantören i Ukraina och ytterligare 

produkter har tillkommit i sortimentet för att ytterligare öka leverantörsbasen i 

CIS under 2013. 

 I Indien har Oriflame säkrat lokala leverantörer till ett urval av bolagets 

produktkategorier. För att underlätta en fortsatt lokalisering av nya och befintliga 

produkter har den regionala avdelningen i New Delhi-området ytterligare 

förstärkts. 

 Ett projekt för att minska ledtiderna för ett antal produktgrupper som 

tillverkas på Oriflames egna anläggningar har gett goda resultat. Totalt har 

ledtiderna minskat med cirka 25 procent för nästan hälften av de globala 

inköpsvolymerna för kosmetikatillverkning. Detta möjliggör större flexibilitet, 

bättre tillgång på produkter och förbättrad lagerhållning. Nästa fas i projektet 

kommer att fokusera på externa leverantörer. 

 

 

Ledtiderna 

väsentligt 
kortare 
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CIS och Baltikum 

Nyckeltal 

 Kv4’11 Kv1’12 Kv2’12 Kv3’12 Kv4’12 

Omsättning, miljoner 

euro 
228,7 224,9 199,8 155,0 220,3 

Omsättningsökning i 

euro 
(12 %) (2 %) (0 %) (7 %) (4 %) 

Omsättningsökning i 

lokal valuta 
(6 %) 1 % (1 %) (11 %) (7 %) 

Rörelseresultat, miljoner 

euro 
41,8 39,2 34,3 23,4 39,8 

Rörelsemarginal 18,3 % 17,4 % 17,1 % 15,1 % 18,1 % 

Säljkår, genomsnitt, 

tusental 
1 938 2 074 1 951 1 645 1 628 

Länder 

Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, 

Mongoliet, Ryssland, Vitryssland, Ukraina. 

 

Utveckling 

Omsättningen i lokal valuta minskade under fjärde kvartalet med 7 procent som 

ett resultat av att den genomsnittliga säljkåren minskade med 16 procent medan 

produktiviteten förbättrades med 9 procent jämfört med föregående år. 

Omsättningen i euro minskade med 4 procent till 220,3 miljoner euro (228,7), 

och antalet konsulenter vid periodens slut (aktiva konsulenter) hade minskat med 

14 procent jämfört med föregående år.  

 En hög omsättning av mindre produktiva Oriflamekonsulenter fortsatte att 

påverka totalsiffran för antalet konsulenter. Omsättning i lokal valuta i Ryssland 

minskade med 7 procent under kvartalet.  

 Rörelseresultatet uppgick till 39,8 miljoner euro (41,8). Rörelsemarginalen 

minskade marginellt till 18,1 procent (18,3), huvudsakligen som ett resultat av 

högre försäljnings- och marknadsföringskostnader samt administrativa kostnader 

som nästan fullt ut uppvägt av högre bruttomarginaler. 

 Skattesatsen har nyligen ändrats i Ryssland för egenföretagare men Oriflame 

gör bedömningen att omsättningen och lönsamheten enbart kommer att påverkas 

marginellt av denna förändring. 

  

 

+9 %  

produktivitet i 
lokal valuta 
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EMEA 

Nyckeltal 

 Kv4’11 Kv1’12 Kv2’12 Kv3’12 Kv4’12 

Omsättning, miljoner 

euro 
115,0 103,8 103,5 86,5 120,1 

Omsättningsökning i 

euro 
(3 %) (3 %) (2 %) (7 %) 4 % 

Omsättningsökning i 

lokal valuta 
2 % 0 % 0 % (8 %) 3 % 

Justerat rörelseresultat, 

miljoner euro 
19,4 13,2 15,2 9,5 24,5 

Justerad rörelsemarginal 16,8 % 12,7 % 14,7 % 11,0 % 20,4 % 

Säljkår, genomsnitt, 

tusental 
843 899 926 855 882 

Länder 

Algeriet, Bosnien, Bulgarien, Egypten, Finland, Grekland, Kenya, Kroatien, Makedonien, Marocko, 

Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, 

Spanien, Sverige, Tanzania, Tjeckien, Turkiet, Uganda, Ungern. 

 

Utveckling 

Omsättningen i lokal valuta minskade under fjärde kvartalet med 3 procent som 

ett resultat av att den genomsnittliga säljkåren ökade med 5 procent, vilket dock 

delvis balanserades av att produktiviteten försämrades med 2 procent. 

Omsättningen i euro ökade med 4 procent till 120,1 miljoner euro (115,0) och 

säljkåren vid periodens slut (aktiva konsulenter) ökade med 6 procent jämfört 

med samma period föregående år. Omsättningsökningen var stark i Turkiet, 

Finland, Rumänien och Nordafrika.  

 Den justerade rörelsemarginalen förbättrades till 20,4 procent (16,8), 

huvudsakligen som ett resultat av högre bruttomarginal och ökad effektivitet.  

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 24,5 miljoner euro (19,4). 

  

   

 

  

+3% 

försäljning i lokal 
valuta 
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Latinamerika 

Nyckeltal 

 Kv4’11 Kv1’12 Kv2’12 Kv3’12 Kv4’12 

Omsättning, miljoner 

euro 
21,9 22,3 24,2 28,3 25,8 

Omsättningsökning i 

euro 
(2 %) 13 % 15 % 16 % 18 % 

Omsättningsökning i 

lokal valuta 
3 % 10 % 9 % 5 % 7 % 

Justerat rörelseresultat, 

miljoner euro 
1,8 1,3 2,0 2,9 2,5 

Justerad rörelsemarginal 8,3 % 5,8 % 8,3 % 10,1 % 9,7 % 

Säljkår, genomsnitt, 

tusental 
167 158 171 175 181 

Länder 

Chile, Colombia, Ecuador, Mexiko, Peru. 

 

Utveckling 

Omsättningen i lokal valuta ökade under fjärde kvartalet med 7 procent som ett 

resultat av att den genomsnittliga säljkåren ökade med 8 procent, vilket dock 

delvis balanserades av att produktiviteten försämrades med 1 procent. 

Omsättningen i euro ökade med 18 procent till 25,8 miljoner euro (21,9) och 

säljkåren vid periodens slut (aktiva konsulenter) ökade med 7 procent. 

Omsättningstillväxten var stark i Mexiko men svagare i Chile och Peru.  

 Det justerade rörelseresultatet ökade till 2,5 miljoner euro (1,8), vilket 

resulterade i en justerad rörelsemarginal på 9,7 procent (8,3). 

Marginalförbättringen drevs av högre bruttomarginaler och en positiv 

valutautveckling. 

  

 

  

+7% 

säljkår, vid 
periodens slut 
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Asien 

Nyckeltal 

 Kv4’11 Kv1’12 Kv2’12 Kv3’12 Kv4’12 

Omsättning, miljoner 

euro 
40,0 41,2 43,6 37,6 42,4 

Omsättningsökning i 

euro 
16 % 16 % 21 % 9 % 6 % 

Omsättningsökning i 

lokal valuta 
21 % 16 % 18 % 8 % 7 % 

Justerat rörelseresultat, 

miljoner euro 
5,6 2,7 3,4 1,5 4,1 

Justerad rörelsemarginal 14,0 % 6,5 % 7,8 % 3,9 % 9,7 % 

Säljkår, genomsnitt, 

tusental 
445 473 524 479 477 

Länder 

Indien, Indonesien, Kina, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Vietnam. 

 

Utveckling 

Omsättningen ökade med 7 procent i lokal valuta tack vare en lika stor ökning av 

den genomsnittliga säljkåren och oförändrad produktivitet. Omsättningen i euro 

ökade med 6 procent till 42,4 miljoner euro (40,0). Säljkåren vid periodens slut 

(aktiva konsulenter) ökade med 9 procent. Försäljningsutvecklingen var särskilt 

stark i Kina och Indien. 

 Justerad rörelsemarginal uppgick till 9,7 procent (14,0), huvudsakligen som 

ett resultat av högre försäljnings- och marknadsföringskostnader. Den justerade 

rörelsemarginalen uppgick till 4,1 miljoner euro (5,6).  

    

 

+9 % 

Säljkår, vid 
periodens slut 
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Omsättning, rörelseresultat och konsulenter per region 

 

Omsättning 
(Miljoner euro) 

Kvartalet  

oktober–december 
Förändring 

 i euro 

Förändring i  

lokal valuta 2012 2011 

CIS och Baltikum 220,3 228,7 (4 %) (7 %) 

EMEA   120,1 115,0 4 % 3 % 

Latinamerika 25,8 21,9 18 % 
                

7 % 

Asien 42,4 40,0 6 % 7 % 

Tillverkning 0,1 0,2 (49 %) (52 %) 

Övriga segment 1,9 3,0 (32 %) (36 %) 

Summa omsättning 410,6 408,7 0 % (2 %) 

 

 

Omsättning 
(miljoner euro) 

Helåret  
  

Förändring 

 i euro 

Förändring i  

lokal valuta 2012 2011 

CIS och Baltikum 800,0 826,1 (3 %) (4 %) 

EMEA   413,9 420,6 (2 %) (1 %) 

Latinamerika 100,6 87,3 15 % 8 % 

Asien 164,8 146,0 13 % 12 % 

Tillverkning 1,2 2,6 (54 %) (52 %) 

Övriga segment 8,8 11,1 (21 %) (22 %) 

Summa omsättning 1 489,3 1 493,8 (0 %) (1 %) 

 
 

Justerat 

rörelseresultat 
(miljoner euro) 

Kvartalet 

oktober–december 

Förändring 

Helåret 

2012 2011 2012 2011 Förändring 

CIS och Baltikum 39,8 41,8 (5 %) 136,7 133,7 2 % 

EMEA 24,5 19,4 28 % 62,4 61,1 2 % 

Latinamerika 2,5 1,8 37 % 8,7 4,6 89 % 

Asien 4,1 5,6 (26 %) 11,7 10,1 16 % 

Tillverkning 1,6 (0,8) n.m 6,2 4,2 48 % 

Övriga segment (16,3) (15,6) 6 % (50,6) (49,7) 3 % 

Summa justerat 

rörelseresultat  56,2 52,2 8 % 175,1 164,1 7 % 

 

 

Säljkår 
(tusental) 

Genomsnitt  
kvartalet  

oktober–

december 
För- 

ändring 

Genomsnitt  

perioden  

januari–december 
För- 

ändring 2012 2011 2012 2011 

CIS och Baltikum 1 628 1 938 (16 %) 1 834 2 116 (13 %) 

EMEA 882 843 5 % 894 861 4 % 

Latinamerika 181 167 8 % 171 161 7 % 

Asien 477 445 7 % 486 462 5 % 

Summa 3 168 3,393 (7 %) 3 385 3 599 (6 %) 

 

Säljkår 
(tusental) 

Vid periodens slut  
den 31 december 

För-

ändring 2012 2011 

CIS och Baltikum 1 768 2 067 (14 %) 

EMEA 960 904 6 % 

Latinamerika 174 161 7 % 

Asien 520 478 9 % 

Summa 3 422 3 610 (5 %) 
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Kassaflöde och investeringar 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 

77,9 miljoner euro (90,2), vilket är ett resultat av ett förbättrat EBITDA som mer 

än balanserades av en generell, mindre positiv påverkan från rörelsekapitalet, 

mest noterbart för varulagret och fordringarna jämfört med föregående år. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -21,7 miljoner euro (-

19,6). 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret 2012 ökade med 36 

procent till 183,7 miljoner euro (135,3) och kassaflödet från 

investeringsverksamheten uppgick till 70,7 miljoner euro (49,4).   

 

Finansiell ställning 

Räntebärande nettoskuld uppgick till 214,0 miljoner euro jämfört med 232,9 

miljoner euro i slutet av 2012. Förhållandet nettoskuld/EBITDA var 1,0 (1,3). 

Räntetäckningsgraden för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 16,2 (7,7) för fjärde 

kvartalet och till 9,7 (6,1) för de senaste tolv månaderna.  

 Den säkrade räntebärande nettoskulden uppgick till 179,2 miljoner euro 

(195,1). Förhållandet säkrad nettoskuld/EBITDA var 0,9 (1,1). 

 

Närståendetransaktioner 

Inga väsentliga förändringar har skett i relationer eller transaktioner med 

närstående parter jämfört med vad som har beskrivits i årsredovisningen för 

2011. 

 

Utdelning 

Styrelsen för Oriflame kommer att föreslå en utdelning baserad på 2012 års vinst 

om 1,75 euro (1,75) att utbetalas efter årsstämman den 21 maj 2013.  

 Från och med utdelningen baserad på 2013 års vinst, som ska utbetalas 

under 2014, har styrelsen för avsikt att i samband med bokslutskommunikén 

2013 föreslå att utdelningen som beslutas av årsstämman i maj 2014 ska betalas 

vid fyra tillfällen för att optimera balansräkningen över året.  

 

Personal 

Viktiga initiativ för den globala distributionskedjan och för de administrativa 

funktionerna har genomförts, och därutöver har en ökad användning av 

onlineverktyg lett till ytterligare förbättringar av produktiviteten. Detta 

återspeglas i en minskning av genomsnittligt antal heltidsanställda till 7 481 

(7 628) för fjärde kvartalet och till 7 465 (7 898) för de senaste tolv månaderna. 

 

Årsredovisning 

Årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets webbplats omkring den 16 

april 2013. 

 

  

Starkt  

kassaflöde 
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Årsstämman 

Årsstämma för Oriflame Cosmetics S.A. hålls den 21 maj 2013 i Luxemburg 

(observera ändringen från det tidigare meddelade datumet 20 maj 2013).  

 

Ytterligare två personer har tackar ja till att ingå i valberedningen. Efter dessa 

tillskott utgörs valberedningen av: 

 

Robert af Jochnick, representant för familjen Jochnick 

Per Hesselmark, Stichting af Jochnick Foundation 

William von Mueffling, Cantillon Capital Management LLC 

Pia Axelsson, Fjärde AP-fonden 

Marianne Flink, Swedbank Robur 

 

Sponsrad nivå 1 för ADR-programmet med amerikanska 

depåbevis (American Depository Receipt)  

Oriflame arbetar med att sätta upp handel med amerikanska depåbevis s.k - 

Sponsored Level 1 American Depository Receipt (ADR) – program. Programmet 

förväntas vara igång omkring den 19 februari 2013. Ytterligare information 

kommer i vederbörlig ordning att publiceras av depåbanken i fråga. 
 
Uppdatering av första kvartalet 

Den underliggande omsättningstillväxten under första kvartalet 2013 per idag 

ligger på cirka 2 procent i lokal valuta. Kvartalet som helhet kommer att 

påverkas negativt av det faktum att det var skottår 2012 och därmed en extra dag 

föregående år samt att påsken infaller tidigt i år.  

 Jämförelsetalen i första kvartalet 2013 är mer utmanande än jämförelsetalen 

under resten av året. 

 

Långsiktiga mål 

Oriflames långsiktiga finansiella mål är att nå en omsättning på cirka 10 procent 

per år i lokal valuta, samt en rörelsemarginal på 15 procent.  

  

Koncernens verksamhet är cyklisk och påverkas av ett antal faktorer: 

 Hur effektiva enskilda kataloger och produktlanseringar är 

 Hur effektiva rekryteringsprogrammen är samt valet av tidpunkt 

 Tidpunkten för försäljnings- och marknadsföringsåtgärder 

 Antalet effektiva säljdagar per kvartal 

 Valutaeffekter på omsättning och resultat 

 
Finansiell kalender för 2013 
 Årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets webbplats omkring den 

16 april 2013. 

 Delårsrapport för första kvartalet publiceras den 25 april. 

 Årsstämma för 2013 kommer att hållas den 21 maj i Luxemburg (observera 

ändringen från det tidigare meddelade datumet 20 maj 2013). 

 Delårsrapport för andra kvartalet publiceras den 15 augusti. 

 Delårsrapport för tredje kvartalet publiceras den 12 november. 
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Övrigt 

Det engelska originalet till denna rapport återfinns på www.oriflame.com.  

 

Telefonkonferens för finansmarknaden 

Oriflame inbjuder till en telefonkonferens torsdagen den 14 februari klockan 

09.30 (CET).  

 

För att delta, ring från: 

Luxemburg: +352 208 806 03 

Sverige: +46 (0)8 506 269 00 

Schweiz: +41 (0)445 804 411 

Storbritannien: +44 (0)207 750 9905 

USA: +1 631 886 53 78 

  

Kod: 546795# 

 

Telefonkonferensen kommer att kunna följas via webbutsändning (endast ljud) 

på Oriflames webbplats: www.oriflame.com eller via  
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/oriflame/objects/80gnabjz/ 

 

14 februari 2013 

 

Magnus Brännström 

VD och koncernchef 

 

För mer information, kontakta: 

Magnus Brännström, VD och koncernchef, Tel: +352 691 151 930 

Gabriel Bennet, finansdirektör,  Tel: +41 798 263 713 

Anders Ågren, VP Investor Relations,  Tel: +46 765 422 353 

Johanna Palm, Director Investor Relations,  Tel: +46 765 422 672 

 

Oriflame Cosmetics S.A. 

24, Avenue Emile Reuter L-2420 LUXEMBURG 

www.oriflame.com 

Organisationsnummer B.8835 

  

http://www.oriflame.com/
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/oriflame/objects/80gnabjz/


14 

 

Koncernens nyckeltal 

 Kvartalet 

oktober–december 

Perioden januari–

december 

2012 2011 2012 2011 

Bruttomarginal, % 73,3 65,7 70,7 67,9 

EBITDA-marginal, %  15,6 12,4 13,7 12,2 

Justerad rörelsemarginal, %  13,7 12,81 11,8 11,01 

Avkastning på:      
 - operativt sysselsatt kapital, 

% - - 38,0 36,0 

 - sysselsatt kapital, % - - 30,8 29,5 

Nettoskuld/EBITDA (rullande 
12 månader) 1,0 1,3 1,0 1,3 

Räntetäckningsgrad 16,2 7,7 9,7 6,1 
Genomsnittligt antal 

heltidsanställda (FTE) 7 481 7 628 7 465 7 898 

1) Före omstruktureringskostnader  

 

 

Definitioner 

Operativt sysselsatt kapital 

Balansomslutningen minus likvida medel och icke räntebärande skulder, 

inklusive uppskjuten skatt. 

Avkastning på operativt sysselsatt kapital 

Rörelseresultatet i procent av genomsnittligt operativt sysselsatt kapital. 

Sysselsatt kapital 

Balansomslutningen minus likvida medel och icke räntebärande skulder, 

inklusive uppskjuten skatt. 

Avkastning på sysselsatt kapital 

Rörelseresultatet plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt 

kapital. 

Räntebärande nettoskuld 

Räntebärande skulder exklusive uppläggningsavgift minus likvida medel. 

Räntetäckningsgrad 

Rörelseresultatet plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt 

kapital. 

Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA 

Räntebärande nettoskuld dividerat med EBITDA 

EBITDA 

Resultat före finansnetto, skatt, avskrivningar, amorteringar och 

aktieincitamentsprogram. 
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            Kvartalsdata  

Finansiell översikt* Kv3’11 Kv4’11 Kv1’12 Kv2’12 Kv3’12 Kv4’12 

Omsättning, miljoner euro 321,6 408,7 395,7 373,6 309,4 410,6 

Bruttomarginal, % 67,5 65,7 70,1 69,9 69,0 73,3 

EBITDA, miljoner euro 32,6 50,5 55,0 50,4 34,7 64,1 

Justerat rörelseresultat, miljoner euro 26,7 52,2 47,7 43,2 28,0 56,2 

Justerad rörelsemarginal, % 8,3 12,8 12,0 11,6 9,1 13,7 

Justerat resultat före skatt, miljoner 

euro 
17,8 43,5 42,2 38,3 24,5 47,9 

Justerat resultat efter skatt, miljoner 

euro 
15,1 35,0 34,5 31,3 18,4 37,2 

Justerat resultat per aktie, euro 0,26 0,61 0,61 0,55 0,32 0,65 

Kassaflödet från den löpande 

verksamheten, miljoner euro 
(3,4) 90,2 58,1 29,3 18,4 77,9 

Räntebärande nettoskuld, miljoner 

euro 
292,4 232,9 174,8 288,0 276,9 214,0 

Säljkår, genomsnitt, tusental 3 435 3 393 3 604 3 572 3 154 3 168 

 

Omsättning, miljoner euro Kv3’11 Kv4’11 Kv1’12 Kv2’12 Kv3’12 Kv4’12 

CIS och Baltikum 166,6 228,7 224,9 199,8 155,0 220,3 

EMEA 93,3 115,0 103,8 103,5 86,5 120,1 

Latinamerika 24,5 21,9 22,3 24,2 28,3 25,8 

Asien 34,3 40,0 41,2 43,6 37,6 42,4 

Tillverkning 0,3 0,2 0,7 0,2 0,2 0,1 

Övriga segment 2,6 3,0 2,8 2,3 1,8 1,9 

Oriflame 321,6 408,7 395,7 373,6 309,4 410,6 

 

Justerat rörelseresultat*, miljoner 

euro Kv3’11 Kv4’11 Kv1’12 Kv2’12 Kv3’12 Kv4’12 

CIS och Baltikum 25,0 41,8 39,2 34,3 23,4 39,8 

EMEA 11,2 19,4 13,2 15,2 9,5 24,5 

Latinamerika 2,2 1,8 1,3 2,0 2,9 2,5 

Asien 1,8 5,6 2,7 3,4 1,5 4,1 

Tillverkning 1,3 (0,8) 0,6 1,4 2,7 1,6 

Övriga segment (14,8) (15,6) (9,3) (13,0) (12,0) (16,3) 

Oriflame 26,7 52,2 47,7 43,2 28,0 56,2 

 

Säljkår, genomsnitt, tusental Kv3’11 Kv4’11 Kv1’12 Kv2’12 Kv3’12 Kv4’12 

CIS och Baltikum 1 979 1 938 2 074 1 951 1 645 1 628 

EMEA 831 843 899 926 855 882 

Latinamerika 165 167 158 171 175 181 

Asien 461 445 473 524 479 477 

Oriflame 3 435 3 393 3 604 3 572 3 154 3 168 

 

Justerad rörelsemarginal*, % Kv3’11 Kv4’11 Kv1’12 Kv2’12 Kv3’12 Kv4’12 

CIS och Baltikum 15,0 18,3 17,4 17,1 15,1 18,1 

EMEA 12,0 16,8 12,7 14,7 11,0 20,4 

Latinamerika 8,9 8,3 5,8 8,3 10,1 9,7 

Asien 5,3 14,0 6,5 7,8 3,9 9,7 

Oriflame 8,3 12,8 12,0 11,6 9,1 13,7 

*) Justerade siffror för 2011 är exklusive omstruktureringskostnader.  
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Omsättningsökning i % (euro) Kv3’11 Kv4’11 Kv1’12 Kv2’12 Kv3’12 Kv4’12 

CIS och Baltikum (11) (12) (2) (0) (7) (4) 

EMEA 3 (3) (3) (2) (7) 4 

Latinamerika 12 (2) 13 15 16 18 

Asien 2 16 16 21 9 6 

Oriflame (4) (7) 0 2 (4) 0 

 

Kassaflöde, miljoner euro Kv3’11 Kv4’11 Kv1’12 Kv2’12 Kv3’12 Kv4’12 

Kassaflödet från den löpande 
verksamheten (3,4) 90,2 58,1 29,3 18,4 77,9 

Kassaflödet från 

investeringsverksamheten (13,0) (19,6) (12,2) (20,6) (16,2) (21,7) 
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 Koncernens resultaträkning i sammandrag 

Tusen euro 

     Kvartalet oktober–december        Perioden januari–december 

 

2012 2011 2012 2011 

Omsättning                                         410 613 408 707 1 489 285 1 493 767 

Kostnader för sålda varor (109 640) (140 273) (436 271) (478 981) 

Bruttoresultat 300 973 268 434 1 053 014 1 014 786 

Övriga intäkter 14 764 14 649 55 904 56 739 

Försäljnings- och 

marknadsföringskostnader 
(176 412) (169 018) (644 147) (649 059) 

Avsättningar1 (153) - (153) - 

Administrativa kostnader (83 100) (65 605) (289 652) (264 312) 

Nedskrivning2 (5 275) - (5 275) - 

Rörelseresultat                      56 225 48 460 175 119 158 154 

Analys av 

rörelseresultat: 
    

Justerat rörelseresultat 56 225 52 233 175 119 164 062 

Omstrukturering - (3 773) - (5 908) 

Rörelseresultat  56 225 48 460 175 119 158 154 

Finansiella intäkter 9 394 13 574 21 557 33 594 

Finansiella kostnader (17 671) (22 266) (43 782) (69 934) 

Finansnetto (8 277) (8 692) (22 225) (36 340) 

Resultat före skatt 47 948 39 768 152 894 121 814 

Skattekostnad (10 706) (8 556) (31 442) (21 994) 

Resultat efter skatt 37 242 31 212 121 452 99 820 

1) Avsättningar för osäker fordran i Storbritannien, och reglering/upplösning av skuld i Kenya. 

2) Nedskrivning av goodwill. 

 

 

 

Euro 

Kvartalet 

oktober–december 

Perioden januari–

december 

2012 2011 2012 2011 

Justerat resultat per aktie     

 - före utspädning 0,65 0,61 2,13 1,86 

 - efter utspädning 0,65 0,61 2,13 1,86 

     

Genomsnittligt vägt antal 

utestående aktier: 
    

 - före utspädning 57 121 134 56 987 509 57 071 517 56 981 896 

 - efter utspädning 57 121 134 56 987 509 57 071 517 56 981 896 

Totalt antal utestående 

aktier: 
    

 - före utspädning 57 121 134 57 041 134 57 121 134 57 041 134 

 - efter utspädning 57 121 134 57 041 134 57 121 134 57 041 134 
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Rapport över koncernens totalresultat 

Tusen euro  

 

 

 

Kvartalet  

oktober–december  

Perioden  

januari–december  

2012 2011 2012 2011 

Resultat efter skatt  37 242 31 212 121 452 99 820 

Övrigt totalresultat      

Poster som inte kan 

omklassificeras till 

resultaträkningen 

 

    

Uppskrivningsfond  (269) (177) 13 (853) 

Poster som är eller kan bli 

omklassificerade till 

resultaträkningen: 

 
    

Valutakursdifferenser hänförliga 

till utlandsverksamhet 
 

(2 766) 5 845 4 663 (11 565) 
Effektiv del av värdeförändringar 

på derivat vid 

kassaflödessäkringar, netto efter 
skatt 

 

(1 701) (1 836) (1 661) (1 853) 

Summa poster som är eller kan 

bli omklassificerade till 

resultaträkningen: 
 

(4 467) 4 009 3 002 (13 418) 

Övrigt totalresultat för 

perioden, netto efter skatt 
 

(4 736) 3 832 3 015 (14 271) 

Totalresultat för perioden  32 506 35 044 124 467 85 549 
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                 Rapport över koncernens finansiella ställning 

 
Tusen euro 

31 december 
2012 

31 december 
2011 

Tillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 251 584 201 959 

Immateriella anläggningstillgångar 20 745 20 141 

Anläggningsfastigheter 999 1 071 

Uppskjuten skattefordran 30 675 37 751 

Övriga långsiktiga fordringar 1 605 2 086 

Summa anläggningstillgångar 305 608 263 008 

   

Varulager 212 562 264 556 

Leverantörsskulder och övriga fordringar 84 808 75 172 

Skattefordringar 3 178 3 675 

Förutbetalda kostnader 44 375 44 939 

Finansiella derivat - tillgångar 36 654 41 930 

Kassa, bank och kortfristiga skulder 106 246 137 040 

Summa omsättningstillgångar 487 823 567 312 

   

Summa tillgångar 793 431 830 320 

   

Eget kapital   

Aktiekapital 71 401 71 301 

Reserver (56 403) (63 495) 

Balanserade vinstmedel 237 860 216 230 

Summa eget kapital 252 858 224 036 

   

Skulder   

Räntebärande lån 316 374 327 872 

Övriga långfristiga, icke räntebärande skulder 3 173 536 

Uppskjuten intäkt 527 510 

Uppskjuten skatteskuld 4 225 4 826 

Summa långfristiga skulder 324 299 333 744 

   

Kortfristig del av räntebärande skulder 2 517 39 852 

Leverantörsskulder och övriga skulder 93 400 87 018 

Skatteskulder 9 842 11 935 

Upplupna kostnader 102 662 101 980 

Finansiella derivat - skulder 4 235 5 120 

Avsättningar 3 618 26 635 

Summa kortfristiga skulder 216 274 272 540 

Summa skulder 540 573 606 284 

   

Summa eget kapital och skulder 793 431 830 320 
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       Rapport över förändring i koncernens eget kapital för delåret 

(Tusen euro) (Hänförligt till bolagets aktieägare) Aktiekapital 

Summa 

reserver 

Balanserade 

vinstmedel 

Summa eget 

kapital 

Ingående balans per den 1 januari 2011 71 225 (47 722) 201 880 225 383 

Resultat efter skatt -   -   99 820 99 820 

Övrigt totalresultat     

Uppskrivningsfond - (853) - (853) 

Valutakursdifferenser hänförliga till 
utlandsverksamhet 

-   (11 565) -   (11 565) 

Effektiv del av värdeförändringar på derivat vid 

kassaflödessäkringar, netto efter skatt 
- (1 853) - (1 853) 

Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter 

skatt 
-   (14 271) -   (14 271) 

Totalresultat för perioden -   (14 271) 99 820 85 549 

Nyemission 76 1 226 - 1 302 

Aktieincitamentsprogram  - (2 728) - (2 728) 

Utdelning - - (85 470) (85 470) 

Utgående balans per den 31 december 2011 71 301 (63 495) 216 230 224 036 

               

Ingående balans per den 1 januari 2012 71 301 (63 495) 216 230 224 036 

Resultat efter skatt -   -   121 452 121 452 

Övrigt totalresultat     

Uppskrivningsfond - 13 - 13 

Valutakursdifferenser hänförliga till 

utlandsverksamhet 
-   4 663 -   4 663 

Effektiv del av värdeförändringar på derivat vid 
kassaflödessäkringar, netto efter skatt 

-   (1 661) -   (1 661) 

Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter 

skatt 
-   3 015 - 3 015 

Totalresultat för perioden -   3 015 121 452 124 467 

Nyemission 100 1 859 - 1 959 

Aktieincitamentsprogram -   2 218 -   2 218 

Utdelning - - (99 822) (99 822) 

Utgående balans per den 31 december 2012 71 401 (56 403) 237 860 252 858 
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                 Rapport över koncernens kassaflödesanalys för delåret  

Tusen euro 

Kvartalet 

oktober–december 

Perioden  

januari–december 

2012 2011 2012 2011 

Den löpande verksamheten     

Resultat före skatt 47 948 39 768 152 894 121 814 

Justeringar för:     

   Avskrivningar och nedskrivningar på 

materiella anläggningstillgångar 
5 832 5 436 22 156 21 919 

   Avskrivningar av immateriella 
anläggningstillgångar 

782 1 226 4 727 4 840 

   Förändring i verkligt värde på upptagna 

lån och derivatinstrument 
2 124 6 466 5 751 9 176 

    Nedskrivning av goodwill 5 275 - 5 275 - 

   Förutbetald intäkt (65) 82 18 82 

   Aktieincitamentsprogram  1 304 (4 587) 2 218 (2 728) 

   Orealiserade valutakursdifferenser 9 774 (9 444) (2 948) 3 088 

   Vinst/förlust vid försäljning av 
materiella anläggningstillgångar 

(29) (536) (136) (606) 

Finansiella intäkter (4 030) (4 617) (16 697) (13 663) 

Finansiella kostnader 6 107 9 576 30 823 35 741 

Rörelseresultat före förändringar av 

rörelsekapital och avsättningar  75 021   43 370   204 080   179 663  

Ökning/(minskning) av kundfordringar, 
förutbetalda kostnader och finansiella 

derivat  2 321   22 885   (4 466)  (2 602) 

Minskning av lager  5 331   25 968   48 633   12 155  

Ökning/(minskning) av leverantörs-

skulder, övriga skulder, upplupna 

kostnader och finansiella derivat  15 909   5 100   1 869   (15 477) 

(Ökning)/minskning av avsättningar  (4 393)  4 374   (5 367)  4 289  

Kassaflöde från verksamheten   94 189    101 697   244 749   178 028  

Erhållen ränta 4 115  4 301   16 797   10 263  

Betalda räntor och bankavgifter (8 782)  (10 326)  (33 867)  (30 912) 

Betald inkomstskatt (11 614)  (5 463)  (44 018)  (22 117) 

Kassaflödet från den löpande 

verksamheten  77 908   90 209   183 661   135 262  
        
Investeringsverksamheten        

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar, immateriella 

anläggningstillgångar och 

anläggningsfastigheter 

 617   1 389   1 100   1 884  

Förvärv av materiella 

anläggningstillgångar   (18 933)  (18 810)  (66 032)  (46 727) 

Förvärv av immateriella 
anläggningstillgångar  (3 368)  (2 142)  (5 771)  (4 570) 

Kassaflödet från 

investeringsverksamheten  (21 684)  (19 563)  (70 703)  (49 413) 
        
Finansieringsverksamheten        

Intäkter från upptagna lån  55 112   25 271   103 093   530 818  

Återbetalning av upptagna lån  (70 595)  (33 884) (149 784)  (479 921) 

Förvärv av dotterbolag, exkl. förvärvade 

likvida medel -  -   (12) -  

Intäkter från nyemission  10   (98)  1 906   1 302  

Ökning/(minskning) av skulder från 

finansiell leasing  (11)  21   38   (4) 

Utbetald utdelning  104   (1)  (99 586)  (85 393) 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten  (15 380)  (8 691)  (144 345)  (33 198) 
           
Förändring av likvida medel  40 844   61 955   (31 387)  52 651  
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Likvida medel vid periodens början 
 66 057   73 305   136 940   86 033  

Kursdifferens i likvida medel 
 (730)  1 680   618   (1 744) 

Likvida medel vid periodens slut, netto 

efter checkräkningskredit  106 171   136 940   106 171   136 940  

 

 

Noter till räkenskaperna för delårsrapporten för Oriflame Cosmetics S.A. 

Not 1 • Ställning och huvudsaklig verksamhet 

 
Oriflame Cosmetics S.A. (”OCSA”, här kallat ”Bolaget”) är ett holdingbolag med säte i Luxemburg och registrerat på 24 Avenue 

Emile Reuter, L-2420 Luxemburg i Luxemburg. Den huvudsakliga verksamheten i dotterbolagen är att bedriva direktförsäljning av 

kosmetika. Bokslutskommunikén för bolaget för tolvmånadersperioden fram till och med 31 december 2012 avser moderbolaget 

och dess dotterbolag (tillsammans benämnda ”Koncernen”). 

 

 

Not 2 • Utgångspunkt för upprättandet och sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper 

 
Intyg av överensstämmelse 
 

Den konsoliderade koncernredovisningen har upprättats av ledningen i överensstämmelse med de redovisningsprinciper som har 

antagits av International Financial Reporting Standards (IFRS) anpassade för användning inom den Europeiska Unionen och bör 
läsas tillsammans med årsredovisningen per den 31 december 2011. Bokslutskommunikén godkändes för offentliggörande av 

styrelsen den 13 februari 2013. 

 

Förändringar av redovisningsprinciper 

 
De här använda redovisningsprinciperna är desamma som beskrivs i årsredovisningen per den 31 december 2011 med undantag för 

nya eller reviderade standarder och klargöranden utgivna av EU enligt följande:  
 

Övriga nya tillägg och klargöranden beträffande IFRS 

Övriga nya tillägg och klargöranden beträffande IFRS, som trädde i kraft den 1 januari 2012, har inte haft någon materiell på verkan 
på bokslutskommunikén. 

 

Förändring i utformningen 
 

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter 

Ändringen i IAS 1, Utformning av finansiella rapporter – Utformning av poster under Övrigt totalresultat antogs tidigt av 
koncernen. Som en följd av detta separerar koncernen de poster under Övrigt totalresultat som i framtiden ska omklassificeras till 

resultaträkningen från de poster som inte ska omklassificeras. Jämförelsetal har redovisats i enlighet med detta. 
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