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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Omsättning och resultat, koncernen

Omsättning och resultat, moderbolaget

Flerårsöversikt koncernen
Belopp i tkr

2015 2014 * 2013 * 2012

Nettoomsättning 40.965 89.739 103.462 110.634

Resultat efter finansiella poster -9.439 -39.942 -20.353 -20.741

Balansomslutning 22.448 37.897 92.452 125.241

Eget kapital 5.920 6.937 50.958 63.861

Soliditet (%) 26,4% 18,3% 55,1% 51,0%

Resultat per aktie -0,12 -3,54 -1,49 2,20

Årets kassaflöde 517 157 -10.206 2.803

Medelantalet anställda 8 22 30 23

Flerårsöversikt moderbolaget

Belopp i tkr

2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning 0 7.227 207 322

Resultat efter finansiella poster -20.344 -10.473 -4.557 -4.755

Balansomslutning 12.053 21.196 63.516 37.691

Eget kapital 7.287 19.250 32.171 30.834

Soliditet (%) 60,5% 90,9% 50,7% 81,8%

Årets kassaflöde 3.672 86 -246 -162

Medelantalet anställda 3 4 0 0

* Omräkning har skett till följd av fel. Se not 30 för ytterligare upplysningar.

Rörelseresultatet uppgick till - 10 842 tkr (-38 306). Resultatet efter finansnetto uppgick till -9 439 tkr (-39 942). Resultatet 

efter skatt uppgick till-9 439  tkr (-44 726) Årets totalresultat uppgick till -9 398 tkr  (-44 021).

Omsättning  minskade med 54% till 40 965 tkr (89 739).

Empire är en marknadsförings- och distributionskoncern inom hem- och hushållsprodukter. Empire, med nuvarande 

verksamhet, grundades 2004 och är listat på Nasdaq OMX First North. Empires övergripande mål är att skapa god 

värdetillväxt för sina aktieägare. Empires ambition är god tillväxt med adekvat soliditet och vinstmarginal. Målen nås dels 

genom en kontinuerlig utveckling och förbättring av de företag, produkter och varumärken som ingår i koncernen, dels 

genom företagsförvärv och samarbeten. I Empire-koncernen ingick 2015 följande bolag: Empire Sweden AB, Empire 

Finland Oy, C3 Scandinavian Lifestyle AB, Empire Denmark ApS, Empire Distribution ApS, och SIA Empire Baltics.

Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ), organisationsnummer 556586-2264, får härmed avge 

årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2015 - 31 december 2015.

Moderbolagets omsättning uppgick till 0 tkr (7 224). Resultat efter finansnetto uppgick till -20 344 tkr (- 10 473).
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

* Empire flyttade sitt lager från Ballerup i Danmark till Löddeköpinge för att minska 

kostnaderna.

* Under Q2 genomgick Empire en frivillig betalningsinställelse och inledde förhandlingar

med fordringsägare.

* En nyemission, som stärkte det egna kapitalet med netto 8,3 mkr, genomfördes

under juli.

* Empires huvudkontor och showroom flyttades till nya väl anpassade lokaler vid

Alviks Strand.

* Nytt distributionsavtal för hårvårdsprodukter tecknades med varumärket Valera.

* Nytt distributionsavtal tecknades med Soda Magic.

* C3 Tools For Men lanserades, i samband med Alexander "The Mauler" Gustavsson.

* Ett nytt ekonomisystem installerades under hösten.

* Antalet anställda minskade under året från 16 till 7 personer.

* I samband med bokslutsarbetet har genomgång skett av koncerninterna mellanhavanden.

Denna genomgång resulterade i nedskrivning av skulder vilka i moderbolaget redovisas

i posten resultat från andelar i koncernföretag.

* Rättelse av fel har skett enligt Kapitel 10 BFNAR 2012:1.

I samband med bokslutsarbetet för år 2015 uppmärksammades felhantering av leverantörsfakturor samt

tillhörande valutakursdifferenser. Dessa fel har även påverkat delårsrapporterna 1 till och med 3, 2015.

Felen har rättats genom att samtliga påverkade poster, inklusive skulder och eget kapital, räknats om

retroaktivt. De förändringar som detta innebar beaktades i bokslutskommunikén för 2015, där även resultat- 

och balansposter för kvartal ett till till tre 2015 räknades om. Inga skillnader avseende redovisade siffor 

föreligger således mellan bokslutskommunikén och årsredovisningen för 2015.

För ytterligare upplysningar se not 30.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

* En förlikning har nåtts i tvisten med den före detta leverantören Babyliss S.a.r.l.

Uppgörelsen plus juristarvoden för tiden efter räkenskapsårets utgång innebär en 

ungefärlig kostnad för Empire om 1,5 msek, vilket är lägre än den reservation som 

gjordes i bokslutet för 2015.

Förväntad framtida utveckling

Empire består 2016 av moderbolaget Empire AB och det rörelsedrivande bolaget Empire Sweden AB,

samt ett antal av vilande bolag.

Bolaget har en ny struktur där fokus ligger på den svenska marknaden och export sker via distributörer

i andra länder till skillnad mot den tidigare strukturen som innefattade utländska dotterbolag.

En förväntad framtida utveckling innebär en strävan att bredda distributionen av det egna varumärket C3

samt skapa ökad portfölj avseende distribution av andra varumärken.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december till 5 379 tkr jämfört med 4 819 tkr vid föregående räkenskapsårs 

utgång. 

Koncernens balansomslutning uppgick till 22 448 tkr, jämfört med 37 897 tkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Eget 

kapital uppgick till 5 920  tkr (6 937), vilket ger en soliditet om  26,4 %(18,3 %). 

Årets kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var -9 448 tkr (-20 549). Förändring i 

rörelsekapital påverkade kassaflödet positivt med 2 989 tkr (30 804). Kassaflödet från investeringsverksamheten var              

115 tkr( 0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 7 091 tkr (-10 098) främst beroende på nyemissionen under 

året. Årets kassaflöde uppgick till 517  tkr (157).
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Innehav av egna aktier

Personal

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Konjunkturberoende 

Politiska risker

Valutarisker

Kreditrisk

Likviditetsrisk

Tvisten med den tidigare danska hyresvärden kvarstår.

Känslighetsanalys

Efterfrågan på Empires produkter påverkas av förändringar i det allmänna konjunkturläget. En positiv konjunkturutveckling 

påverkar de flesta av Empires produkter positivt. En sämre konjunkturutveckling påverkar försäljnings- och 

resultatutvecklingen negativt om hushållens disponibla inkomst samtidigt minskar.

Empires försäljning och resultat påverkas av en mängd faktorer. Under den kraftiga omdaning som Empire befinner sig är 

känslighetsanalys inte meningsfull.

Empire är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll, men som kan ha inverkan på 

koncernens resultat.

Innehavet av egna aktier uppgår till 16 615 st av serie B (16 615).

Vid utgången av december 2015 var antalet anställda 7 (16). Medelantalet anställda uppgick under året till 8 (22) personer.

Tillverkningen av Empires sortiment sker huvudsakligen i Kina. Oroligheter i dessa delar av världen skulle kunna medföra 

störningar i tillverkningen, även om så ännu inte varit fallet.

Koncernen är exponerad för valutarisk. Risken avser omräkning av utländska verksamheters tillgångar och skulder till 

moderbolagets funktionella valuta, så kallad omräkningsexponering samt försäljning och inköp i utländsk valuta. Den 

främsta exponeringen avser köp och försäljning i utländska valutor, där risken dels kan bestå av fluktuationer i valutan på 

det finansiella instrumentet, kund- eller leverantörsfakturan, dels valutarisken i förväntade betalningsflöden. Merparten av 

företagets inköp sker i valutan Euro och USD. Inköpen görs centralt från Sverige. Export till distributörer och kunder 

faktureras i Euro, USD och lokala valutor. Den del av inköpen som sker för den svenska marknaden medför en valutarisk, 

eftersom merparten av de svenska kunderna faktureras i kronor.

Empires kreditrisk är begränsad till kundfordringarna. Kundförlusterna, inklusive reserveringar, uppgick till 1 134 tkr (915). 

Kunderna består nästan uteslutande av välkända butikskedjor, vars betalningsdisciplin historiskt sett varit relativt hög. 

Dagens överetablering av elektronikkedjor skulle vid en vikande konsumtion kunna medföra att ytterligare någon kedja slås 

ut, vilket kan drabba bolaget i form av förluster. Den stora och väl spridda kundbasen begränsar dock risken och gör den 

hanterbar.

Bolaget är beroende av goda relationer och förtroende hos sina kreditgivare. Det förutsätter en lönsam verksamhet, eller i 

vart fall en tilltro till att verksamheten kommer att  bli lönsam.
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Bolagsstyrning

Ägarförhållande

Aktieägare: 10 största Andel i % Andel Andel i %

serie A serie B av kapital röster av röster

Ian Wachtmeister * 1.755.000 13.036.485 9,13  30.586.485 17,20

Bengt Stillström * 28.574.032 17,63 28.574.032 16,06

Thomas Petrén 27.702.635 17,09  27.702.635 15,58

Försäkringsbolaget Avanza Pension 14.711.776 9,08  14.711.776 8,27

Roy Andersson 8.243.000 5,09  8.243.000 4,63

Anders Jonsson 7.224.438 4,46  7.224.438 4,06

Mats Eklund* 6.133.786 3,78  6.133.786 3,45

MIC Invest AB 4.968.476 3,07  4.968.476 2,79

Stefan Thelin* 3.400.000 2,10  3.400.000 1,91

CQ Investments AB 2.528.400 1,56  2.528.400 1,42

Övriga 43.792.335 27,02  43.792.535 24,62

Summa 1.755.000 160.315.363 100,00  177.865.563 100,00

* Privat och/eller genom bolag

Adresser

Huvudkontoret för Empire koncernen ligger på Gustavlundsvägen 137, 167 51 Bromma.

Styrningen av Empire sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen samt 

företagets bolagsordning, arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion.

Empires styrelse har under verksamhetsåret bestått av tre ledamöter valda av bolagsstämman. Verkställande direktören 

ingick i styrelsen under verksamhetsåret 2015. 

Antalet aktieägare uppgick 2015-12-31 till 311 st. De största ägarna per 2015-12-31 var Bengt Stillström, Thomas Petrén 

och Ian Wachtmeister. Röststarkaste ägare Ian Wachtmeister med 17,2 % av rösterna.

Antal aktier

Empires styrelse har en arbetsordning som följer aktiebolagslagen med avseende på arbetsfördelning och rapportering. 

Arbetsordningen reglerar styrelsens sammankomster, ärenden som ska tas upp på styrelsemöten, ordförandes 

arbetsuppgifter, VD:s arbetsuppgifter och vissa övriga frågor. Inom styrelsen finns en ersättningskommitté som behandlar 

löner, bonusar och andra ersättningar till VD, samt en finanskommitté som behandlar frågor av finansiell karaktär.

Utöver det konstituerande sammanträdet har styrelsen under räkenskapsåret hållit 12 ordinarie sammanträden. Ordinarie 

möten har främst ägnats åt resultatuppföljning, investeringsärenden, extern rapportering, budgetuppföljning och 

strategifrågor.
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Styrelse

Styrelseledamöterna vid årets slut:

Namn Ålder Började Andra uppdrag

Ian Wachtmeister* 83 1983 1.775.000 A SL: Skultuna Messingsbruk AB

13.036.485 B SO: RubberBarons AB

SO: AB I W Ventures

Thomas Petrén 55 2015 27.702.635 B SO: Seved Invest AB

SO: Closers AB

SO: Independent-Spirits AB

SO: Pandy Protein AB

Ulf Bork 52 2015 1.659.580 B CEO Empire AB (publ)

* Privat och/eller genom bolag

Till årsstämmans förfogande står:

Fritt eget kapital i moderbolaget

Överkursfond 16.042.237

Balanserat resultat -4.398.023

Årets resultat -20.344.015

Summa -8.699.801

Förslag till disposition beträffande bolagets resultat

Koncernredovisningen omfattar samma räkenskapsperiod som för det legala moderföretaget

(Empire AB) vilket är kalenderår. 

Styrelsen föreslår att överkursfonden samt reservfonden till ett belopp av 6 262 337 kr tas i anspråk för att täcka del av

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 

bokslutskommentarer.

Aktieinnehav

den ansamlade förlusten varefter -2 437 464 kr balanseras i ny räkning.
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Resultaträkning - koncernen
2015-01-01 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Belopp i tkr Not *

Rörelsens intäkter 2  

Omsättning  40.965 89.739

Övriga rörelseintäkter  1.410 2.773

42.375 92.512

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -29.862 -65.564

Övriga externa kostnader 4, 24 -14.458 -21.389

Personalkostnader 5 -6.947 -14.755

Avskrivningar/nedskrivningar av 8,9

anläggningstillgångar -99 -19.454

Andel i intresseföretagets resultat 105 -36

Övriga rörelsekostnader 3 -1.956 -3.365

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -10.842 -32.051

Jämförelsestörande poster 28 0 -6.255

Rörelseresultat -10.842 -38.306

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 2.506 319

Finansiella kostnader -1.103 -1.955

Finansnetto 6 1.403 -1.636

Resultat före skatt -9.439 -39.942

Årets skatt 7 0 -4.784

-9.439 -44.726

Årets resultat -9.439 -44.726

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 41 705

Summa totalresultat -9.398 -44.021

Resultat per aktie 17

kr -0,12 -3,54

* Omräkning har skett till följd av fel. Se not 30 för ytterligare upplysningar.
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 2014-01-01

*

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9

Patent 19 24 35

Varumärken, kontrakt - - 15.672

Programvara - - 2.513

19 24 18.220

Materiella anläggningstillgångar 8

Inventarier  175 154 1.424

175 154 1.424

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 10 1.712 1.606 1.642

Uppskjuten skatt - - 4.772

1.712 1.606 6.414

Summa anläggningstillgångar 1.906 1.784 26.058

Omsättningstillgångar

Handelsvaror 11 7.937 18.572 26.299

Förskott till leverantörer 3.187 394 -

11.124 18.966 26.299

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 14 3.144 6.979 27.641

Skattefordringar - 209 1.599

Övriga fordringar 14 438 1.689 4.606

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 457 3.451 2.292

4.039 12.328 36.138

Likvida medel 13 5.379 4.819 3.957

Summa omsättningstillgångar 20.542 36.113 66.394

SUMMA TILLGÅNGAR 22.448 37.897 92.452

* Omräkning har skett till följd av fel. Se not 30 för ytterligare upplysningar.
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Balansräkning - koncernen

Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 2014-01-01
*

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16

Aktiekapital 9.724 3.740 3.740

Övrigt tillskjutet kapital 27.230 27.230 27.230

Övriga reserver -17 -58 -763

Balanserade resultat inklusive årets resultat -31.017 -23.975 20.751

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 5.920 6.937 50.958

Innehav utan bestämmande inflytande –                -                   -    

Summa eget kapital 5.920 6.937 50.958

Skulder

Avsättningar

Övriga avsättningar 20 412 412 511

412 412 511

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder - - 12.468

Checkräkningskredit 18 1.207 2.497 127

Leverantörsskulder 9.676 13.000 18.975

Övriga skulder 21 1.453 2.841 1.143

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 3.780 12.210 8.270

16.116 30.548 40.983

Summa skulder 16.528 30.960 41.494

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22.448 37.897 92.452

* Omräkning har skett till följd av fel. Se not 30 för ytterligare upplysningar.

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 25.
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital (tkr)

tkr

 

Aktie-

kapital

Övrigt 

tillskjutet 

kapital

Om 

räknings 

reserver

Balanserat 

resultat inkl 

årets 

resultat

Innehav 

utan  

bestämman

de  

inflytande

Totalt eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 3.740 27.230 -763 21.157 0 51.364

2014 enligt fastsälld balanräkning

Rättelse av fel (efter skatt) -406 -406

Ingående balans per 1 januari 

2014 justerad för rättelse av fel 3.740 27.230 -763 20.751 0 50.958

Rättelse av fel (efter skatt) -5.247 -5.247

Årets resultat -44.726 -44.726

Övrigt totalresultat 705 705

Summa  totalresultat 705 -44.726 -44.021

Utgående balans per 31 december

2014 justerad för rättelse av fel 3.740 27.230 -58 -23.975 0 6.937

Årets resultat -9.439 -9.439

Övrigt totalresultat 41 41

Summa totalresultat 41 -9.439 0 -9.398

Transaktioner med aktieägare i deras 

egenskap av ägare:

Nyemission 8.976 8.976

Kostnader för nyemission -595 -595

Nedsättning aktiekapital -2.992 2.992 –

Utgående balans per 31 december 

2015 9.724 27.230 -17 -31.017 – 5.920
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Kassaflödesanalys - koncernen
2015-01-01 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Belopp i tkr Not *

27

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -9.439 -39.943

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. -9 18.004

Betald skatt - 1.390

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital -9.448 -20.549

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 7.842 7.333

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 8.289 23.808

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -13.142 -337

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 2.989 30.804

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6.459 10.255

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -115 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -115 0

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån -1.290 2.224

Förändring ägarlån - -12.322

Nyemission 8.381 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7.091 -10.098

Årets kassaflöde 517 157

Likvida medel vid årets början 4.819 3.957

Omräkningsdifferens i likvida medel 43 705

Likvida medel vid årets slut 5.379 4.819

* Omräkning har skett till följd av fel. Se not 30 för ytterligare upplysningar.
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Resultaträkning - moderföretaget
2015-01-01 2014-01-01

Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

Rörelsens intäkter 2, 3

Nettoomsättning - 7.224

Övriga rörelseintäkter 2 -

2 7.224

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 4, 24 -3.074 -3.372

Personalkostnader 5 -2.764 -5.494

Avskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar 8 -75 -2.587

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -5.911 -4.229

Jämförelsestörande poster 28 – -680

Rörelseresultat -5.911 -4.909

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i dotterföretag 29 -14.071 -      5.000    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 2 149

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -364 -713

Finansnetto -14.433 -5.564

Resultat före skatt -20.344 -10.473

Skatt 7 - -2.447

Årets resultat/årets totalresultat -20.344 -12.920
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 8

Inventarier 12 87

12 87

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 12 5.646 11.372

Andelar i intresseföretag 10 2.299 2.299

7.945 13.671

Summa anläggningstillgångar 7.957 13.758

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 145 7.013

Skattefordringar - 293

Övriga fordringar 14 114 1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 63 29

322 7.336

Likvida medel 13 3.774 102

Summa omsättningstillgångar 4.096 7.438

SUMMA TILLGÅNGAR 12.053 21.196
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16

Bundet eget kapital

Aktiekapital 9.724 3.740

Reservfond 6.262 6.262

15.986 10.002

Fritt eget kapital

Överkursfond 16.042 16.042

Balanserat resultat -4.397 6.126

Årets resultat -20.344 -12.920

-8.699 9.248

Eget kapital totalt 7.287 19.250

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 174 507

Skulder till koncernföretag 4.288 0

Övriga skulder 21 8 21

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 296 1.418

4.766 1.946

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12.053 21.196

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut och eventualförpliktelser - moderföretaget

Belopp i tkr 2015-12-31 2014-12-31

Ställda säkerheter 

Aktier i dotterbolag Inga 11.372

– 11.372

Ansvarsförbindelse

Borgen dotterbolag 1.207 2.407

Garanti dotterbolag - 1.408

Övriga garantier 2.991 -

4.198 3.815
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Sammandrag avseende förändringar i moderbolagets eget kapital

tkr

Aktie- Reserv-Överkurs- Balanserat Årets Totalt 

kapital fond fond resultat resultat eget kapital

Ingående eget kapital 2014-01-01 3.740 6.262 16.042 6.126 32.170

Årets resultat/Årets totalresultat -12.920 -12.920

Utgående eget kapital 2014-12-31 3.740 6.262 16.042 6.126 -12.920 19.250

tkr

Aktie- Reserv- Överkurs- Balanserat Årets Totalt 

kapital fond fond resultat resultat eget kapital

Ingående eget kapital 2015-01-01 3.740 6.262 16.042 -6.794 19.250

Nyemission 8.976 8.976

Nedsättning aktiekapital -2.992 2.992 –

Emissionskostnader -595 -595

Årets resultat/Årets totalresultat -20.344 -20.344

Utgående eget kapital 2015-12-31 9.724 6.262 16.042 -4.397 -20.344 7.287
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Kassaflödesanalys - moderföretaget
2015-01-01 2014-01-01

Belopp i tkr Not 2015-12-31 2014-12-31

27

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -20.344 -10.473

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 19.829 8.121

Betald skatt 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital -515 -2.352

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -7.014 -6.308

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 2.820 8.746

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital -4.194 2.438

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4.709 86

Finansieringsverksamheten

Nyemission 8.381 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8.381 0

Årets kassaflöde 3.672 86

Likvida medel vid årets början 102 16

Likvida medel vid årets slut 3.774 102
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Not 1 Redovisningsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag

Nya och ändrade standarder som trätt i kraft med tillämpning under räkenskapsåret 2015

Ingen av de nya och ändrade standarder som trätt ikraft under året har haft någon effekt på koncernens 

finansiella rapporter.

Nya och ändrade standarder som ännu inte har trätt ikraft.

International Accounting Standard Board (IASB) har givit  ut ett antal förändringar i standarder som träder i kraft 2016 och 

2017.  Ingen av dessa förväntas ha någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.

IASB har vidare gett ut några omfattande standarder vilka träder i kraft under 2018 och 2019:

* IFRS 9 Financial Instruments. Standarden kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument Redovisning

och värdering. Den innehåller regler för klassificering och värdering av finansiella tillgångar och skulder,

nedskrivningar av finansiella instrument och säkringsredovisning. Standarden ska tilllämpas från 2018 

men är ännu inte godkänd av EU. 

Koncernen bedömer preliminärt att den nya standarden inte kommer att ha någon väsentlig påverkan

på de finansiella rapporterna.

* IFRS 15 Revenues from Contracts with Customers. Standarden behandlar redovisning av intäkter från 

kontrakt och från försäljning av vissa icke finansiella tillgångar. Den kommer att ersätta IAS 11 

Entrprenadavtal och IAS 18 Intäkter samt tillhörande tolkningar. Standarden  skall tillämpas från 2018

men är ännu inte godkänd av EU. Koncernen  bedömer preliminärt att den nya standarden inte kommer 

att ha någon väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna men kanleda till utökade upplysningskrav.

* IFRS 16 Leases. I Januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att ersätta

IAS 17 Leasingavtal samt tillhärande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver

att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen.

Denna redovisning baserad på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under

en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Standarden är tillämplig

för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Förtida tillämpning är tillåten förutsatt

att även IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers tillämpas. EU har ännu inte antagit standarden.

Koncernens preliminära bedömning är att befintliga leasingkontrakt (Not 24) kommer att påverkas av

denna standard.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av 

International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har 

Redovisningsrådets rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen tillämpats. 

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet 

"Moderbolagets redovisningsprinciper". De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens principer 

föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av ÅRL och Tryggandelagen samt i 

vissa fall av skatteskäl.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 25 april 2016. Koncernens 

resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 

27 maj 2016.
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Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter

Klassificering

Konsolideringsprinciper

Utländsk valuta

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för 

koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är avrundade till 

närmaste tusental. 

De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i 

koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan. Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent 

på rapportering och konsolidering av moderbolag och dotterbolag.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och 

uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen 

av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter 

och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Se not 29.

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt av belopp som förväntas 

återvinnas eller betalas efter mer än 12 månader räknat från balansdagen.

Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt av belopp som förväntas 

återvinnas eller betalas inom 12 månader räknat från balansdagen.

Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Empire AB. Bestämmande inflytande innebär direkt 

eller indirekt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid 

bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger skall potentiella röstberättigade aktier som utan dröjsmål kan 

utnyttjas eller konverteras beaktas.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterbolag betraktas som en transaktion 

varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det 

koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till rörelseförvärvet. I analysen fastställs 

dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar samt 

övertagna skulder och eventualförpliktelser. Skillnaden mellan anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna och det verkliga 

värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder och eventualförpliktelser utgör koncernmässig goodwill. 

Förvärvskostnader kostnadsförs när de uppkommer. Andelar i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden 

innebärande att intresseföretaget redovisas till anskaffningsvärdet och justeras därefter med ägarföretagets andel av 

förändringen i nettotillgångar. Ägarföretagets resultat innefattar ägarandelen av intresseföretagets resultat. 

Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det 

bestämmande inflytandet upphör.

Koncernredovisningen omfattar samma räkenskapsperiod som för det legala moderföretaget (Empire AB) vilket är 

kalenderår.

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från 

koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. 

Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till svenska kronor till den valutakurs som föreligger på 

balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar 

och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära 

tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till svenska kronor till den kurs som råder vid tidpunkten 

för värdering till verkligt värde. Valutakursförändringar redovisas på samma sätt som övrig värdeförändring avseende 

tillgången eller skulden.

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter omräknas till svenska kronor till den valutakurs som råder på balansdagen. 

Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till en genomsnittskurs som utgör en approximation av kurserna vid 

respektive transaktionstidpunkt.
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Intäkter

Operationell leasing 

Finansiella intäkter och kostnader

Koncernen har följande kategorier av finansiella instrument

Kundfordringar och lånefordringar

Andra finansiella skulder

Immateriella tillgångar

Patent

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningsprocent har använts: 20-33 %.

Patent redovisas till anskaffningsvärde reducerat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde reducerat med ackumulerade avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på 

plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. 

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när 

inga framtida ekonomiska fördelar förväntas från användningen eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust 

som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens 

redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

I ovan nämnda kategori ingår kundfordringar och övriga fordringar. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas 

inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet 

redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. 

Åldersanalysen av kundfordringar framgår av not 14.

Koncernens intäkter utgörs av försäljning av varor och redovisas i resultaträkningen i posten omsättning. Intäkter avseende 

försäljning av varor redovisas i resultaträkningen när väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas 

ägande har överförts till köparen. 

Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen. Intäkterna 

redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits, eller förväntas komma att erhållas, med avdrag för lämnade rabatter 

exklusive moms.

Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna 

i samband med tecknandet av ett avtal redovisas i resultaträkningen som en minskning av leasingavgifterna linjärt över 

leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. Koncernen innehar endast avtal som 

avser operationell leasing med en maximal avtalstid på tre år. Samtliga leasingavtal är uppsägningsbara.

Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel, fordringar, räntekostnader på lån, andra 

kreditkostnader och valutakursdifferenser.

Koncernens andra finansiella skulder består av dels leverantörsskulder, dels kortfristiga och långsiktiga räntebärande 

skulder. Initialt redovisas skulderna till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Efter anskaffningstidpunkten 

värderas lånen till anskaffningsvärde inklusive upplupen ränta. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år 

medan kortfristiga har en löptid kortare än ett år.

Leverantörsskulder har en kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp.
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Varulager

Likvida medel

Nedskrivningar

Aktiekapital

Ersättningar till anställda

Det finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner i koncernen.

Avgiftsbestämda planer

Avsättningar

Inkomstskatter 

De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på 

behov av nedskrivning. Om någon sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Varulagret värderas med tillämpning av först in, först ut-metoden till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet 

på balansdagen. Värdet inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem till deras 

nuvarande plats och skick. En inkuransavsättning har gjorts genom individuell bedömning.

Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banken och motsvarande institut. 

Banktillgodohavanden i utländsk valuta har omräknats till balansdagskurs vid årsskiftet.

Bolagets innehav av egna aktier redovisas som en minskning av eget kapital. Förvärv av sådana instrument redovisas som 

en avdragspost till eget kapital. Likvid från avyttring av eget kapitalinstrument redovisas som en ökning av eget kapital. 

Eventuella transaktionskostnader redovisas direkt mot eget kapital.

Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår. 

Koncernens åtaganden för pensioner fullgörs genom löpande betalningar till fristående institut, vilka administrerar planerna.

En avsättning redovisas när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det 

är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Företaget och koncernen tillämpar IAS 12, Inkomstskatter. Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 

Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital, varvid 

tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är 

beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare år.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och 

skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Följande temporära skillnader beaktas inte: första redovisningen av 

tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller 

skattepliktigt resultat, vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag som inte förväntas 

bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar 

och skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och 

skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån 

det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre 

bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

För immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod beräknas återvinningsvärdet årligen. Om det inte går att 

fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång grupperas vid prövning av nedskrivningsbehov 

tillgångarna till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden. En nedskrivning redovisas när 

en tillgångs eller kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar 

resultaträkningen. 
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Kassaflödesanalys

Eventualförpliktelser

Moderbolagets redovisningsprinciper

Aktier i dotterbolag

Dotterbolag redovisas enligt anskaffningsmetoden, vilket innebär att i balansräkningen redovisas innehaven till

anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar från dotterbolag redovisas som

utdelningsintäkter.

Uppställningsform för resultat - och balansräkning 

Moderbolaget följer årsredovisningslagens uppställning vilket bl a innebär en annan indelning av eget kapital.

Skatt

Not 2 Intäkternas fördelning

tkr 2015-01-01 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Koncernen

Omsättning

Försäljning av handelsvaror 40.965 89.739

Övriga rörelseintäkter 1.410 2.773

42.375 92.512

Moderföretaget

Omsättning

Koncernintern service - 7.224

Övriga rörelseintäkter 2 –

2 7.224

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapportering 

RFR 2 Redovisning för juridisk person. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall 

tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och 

med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationerna anger vilka undantag och tillägg som 

skall göras från IFRS. Skillnaderna mellan koncernen och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan.

I moderbolaget redovisas den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. 

I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför 

in- eller utbetalningar.

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst 

bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld 

eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.
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Not 3 Övriga rörelsekostnader

tkr

2015-01-01 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Koncernen

Valutakursförluster -1.956 -3.365

-1.956 -3.365

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

tkr 2015-01-01 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Koncern

Grant Thornton

Revisionsuppdrag 175 539

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag – 17

Skatterådgivning – 10

Moderföretaget

Grant Thornton Sweden AB

Revisionsuppdrag* 117 398

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag – 3

Skatterådgivning – 3

Koncern

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Revisionsuppdrag 120 –

Moderföretaget

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Revisionsuppdrag* 118 –

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 85 –

* Med revisionsuppdrag avses granskning av åresredovisningen och bokföringen samt styrelsens och VD:ns förvaltning,

övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds

av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not 5 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar

Medelantalet anställda 2015-01-01 varav 2014-01-01 varav

2015-12-31 män 2014-12-31 män

Moderföretaget

Sverige 3 100% 4 75%

Totalt i moderföretaget 3 100% 4 75%

Dotterföretag

Sverige 5 60% 6 50%

Finland – 0% 3 67%

Danmark – 0% 4 75%

Lettland – 0% 5 80%

Totalt i dotterföretag 5 60% 18 67%

Koncernen totalt 8 75% 22 68%

Könsfördelning i företagsledningen 2015-01-01 varav 2014-01-01 varav 

Medelantalet 2015-12-31 kvinnor 2014-12-31 kvinnor

Moderföretaget

Styrelsen (inkl. VD) 3 0% 6 17%

Övriga ledande befattningshavare – 0% – 0%

Koncernen totalt

Styrelsen (inkl. VD) 3 0% 6 17%

Övriga ledande befattningshavare – 0% – 0%

Sjukfrånvaro för anställda i moderföretaget var  0,0 % (0,0%) av ordinarie arbetstid under år 2015.

Ersättningar och övriga förmåner under året för ledande befattningshavare i moderbolaget

Grundlön/ Övriga Pensions-

tkr Styrelsearvode förmåner kostnad Bonus Summa

Styrelsen ordförande  Ian Wachtmeister 0

Styrelseledamot Thomas Petren 0

VD Ulf Bork 784 36 158 – 978

Summa 784 36 158 0 978

Avgångsvederlag 

verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.

Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex månader. 

Mellan bolaget och verkställande direktör gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader fördelade på moderföretag och dotterbolag

tkr

Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 1.741 1.016 3.937 1.557

(varav pensionskostnad) 1) (735) 1) (454)

Dotterföretag 2.714 1.407 6.208 3.103

(varav pensionskostnad) (210) (385)

Koncernen totalt 4.455 2.423 10.145 4.660

(varav pensionskostnad) 2) (945) 2) (839)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 158 tkr (228 tkr) gruppen styrelse och VD.

2) Av koncernens pensionskostnader avser 233 tkr (228 tkr) gruppen styrelse och VD.

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelse och VD och övriga anställda

tkr

Styrelse och VD Övriga Styrelse och VD Övriga

Moderföretaget anställda anställda

Sverige 820 921 934 3.003

Moderföretaget totalt 820 921 934 3.003

Dotterföretag

i Sverige 260 2.454 855

Dotterföretag/filial

utomlands
Finland – – – 2.085

Danmark – – – 2.250

Baltikum – – – 1.018

Dotterföretag totalt 260 2.454 – 6.208

Koncernen totalt 1.080 3.375 934 9.211

2015-01-01--2015-12-31

förslagen och fattat beslut med ledning av dessa rekommendationer. 

Ersättningen till verkställande direktören för verksamhetsåret 2015 har beslutats av styrelsen utifrån 

Beslutsprocess 

Styrelsens ordförande har under året givit styrelsen rekommendationer gällande principer för ersättning till ledande 

rekommendationerna. Ersättningar till andra ledande befattningshavare har beslutats av verkställande direktören efter 

samråd med styrelsens ordförande. 

befattningshavare. Rekommendationerna har innefattat storleken på eventuella löneökningar. Styrelsen har diskuterat 

2015-01-01--2015-12-31 2014-01-01--2014-12-31

2014-01-01--2014-12-31
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Not 6 Finansnetto

tkr 2015-01-01 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Koncernen

Resultateffekt av dotterbolag i likvidation 2.471 -

Finansiella intäkter 35 319

2.506 319

Finansiella kostnader -1.103 -1.955

Finansnetto 1.403 -1.636

2015-01-01 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Moderföretaget

Ränteintäkter 2 149

2 149

Räntekostnader -364 -713

-364 -713

Finansnetto -362 -564

Not 7 Skatt på årets resultat

tkr

2015-01-01 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Koncernen

Aktuell skatt – –

Uppskjuten skatt – -4.784

Summa 0 -4.784

Redovisad skatt

Redovisat resultat före skatt -9.439 -39.942

Skatt enligt moderbolagets skattesats, 22% 2.077 8.787

Avstämning av redovisad skatt

Ej avdragsgilla kostnader -12 -4.390

Ej skattepliktiga intäkter 467 1

Ej värderade underskottsavdrag -2.532 -9.182

Summa 0 -4.784

Moderbolaget

Aktuell skatt – –

Uppskjuten skatt – -2.447

Summa – -2.447

Redovisad skatt

Redovisat resultat före skatt -20.344 -10.473

Skatt enligt gällande skattesats 22% 4.476 2.304

Avstämning av redovisad skatt

Ej avdragsgilla kostnader -3.097 -1.136

Ej skattepliktiga intäkter 150 1

Ej värderade underskottsavdrag -1.529 -3.616

Summa 0 -2.447

Moderbolagets skattemässiga underskott uppgår till 20 992 tkr (14 043 tkr).
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Not 8 Materiella anläggningstillgångar

tkr Koncernen Moderföretaget

Inventarier Inventarier

Anskaffningsvärde

Ingående balans 1 januari 2014 1.727                -    

Årets anskaffningar - 223

Utgående balans 31 december 2014 1.727 223

Ingående balans 1 januari 2015 1.727 223

Årets anskaffningar 115

Omräkningsdifferens -10 -

Utgående balans 31 december 2015 1.832 223

Avskrivningar

Ingående balans 1 januari 2014 -303                -    

Årets avskrivningar -269 -           62    

Avyttringar -          988    -           63    

Omräkningsdifferens -            13    -           11    

Utgående balans 31 december 2014 -1.573 -136

Ingående balans 1 januari 2015 -1.573 -136

Årets avskrivningar -86 -75

Omräkningsdifferens 2 –

Utgående balans 31 december 2015 -1.657 -211

Redovisade värden

 2014-01-01 1.424                -    

 2014-12-31 154 87

 2015-01-01 154 87

 2015-12-31 175 12
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Not 9 Immateriella anläggningstillgångar

Koncern Moderbolag

tkr

Program 

vara Varumärken Patent Totalt

Program     

vara Totalt

Anskaffningsvärde

Ingående balans 1 januari 2014 2.900 21.637 118 24.655 3.017 3.017

Utgående balans 31 december 2014 2.900 21.637 118 24.655 3.017 3.017

Ingående balans 1 januari 2015 2.900 21.637 118 24.655 3.017 3.017

Övriga investeringar – – 8 8 – –

Utgående balans 31 december 2015 2.900 21.637 126 24.663 3.017 3.017

Av- och nedskrivningar

Ingående balans 1 januari 2014 -387 -5.965 -83 -6.435 -470 -470

Årets avskrivningar -387 – -11 -398 -399 -399

Årets nedskrivningar -2.126 -15.672 – -17.798 -2.148 -2.148

Utgående balans 31 december 2014 -2.900 -21.637 -94 -24.631 -3.017 -3.017

Ingående balans 1 januari 2015 -2.900 -21.637 -94 -24.631 -3.017 -3.017

Årets avskrivningar – – -13 -13 – –

Utgående balans 31 december 2015 -2.900 -21.637 -107 -24.644 -3.017 -3.017

Redovisade värden

2014-01-01 2.513 15.672 35 18.255 – 2.547

2014-12-31 0 0 24 24 0 0

2015-01-01 – – 24 24 – –

2015-12-31 0 0 19 19 0 0

Not 10 Andelar i intresseföretag 

tkr 2015-12-31 2014-12-31

Ingående kapitalandel 1.606 1.642

Årets resultatandel 106 -36

Utgående kapitalandel 1.712 1.606

Alla företag inom koncernen har samma räkenskapsår .

tkr 2015-12-31 2014-12-31

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde 2.299 2.299

Utgående anskaffiningsvärde 2.299 2.299

Specificering av moderföretagets innehav av andelar i intresseföretag

Antal Andel Bokfört

Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde

Semac Oy 2.450 49 2.299
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2.299

Not 11 Varulager

tkr

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Handelsvaror 7.937 18.572

Förskott till leverantörer 3.187 394

11.124 18.966

Not 12 Andelar i koncernföretag

tkr 2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 48.783 48.687

Likvidation -128 -

Omklassificering – 96

48.655 48.783

Ackumulerade aktieägartillskott

Vid årets början 36.046 36.046

Lämnat aktieägartillskott till dotterbolag 1.500 -

37.546 36.046

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -73.458 -30.458

Årets nedskrivningar -7.097 -43.000

-80.555 -73.458

Redovisat värde vid periodens slut 5.646 11.371

Alla företag inom koncernen har samma räkenskapsår 

Specificering av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Antal Andel Bokfört

Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde

Empire Finland OY, 0974082-2, Helsingfors 60 100 –

Empire Sweden AB, 556642-0989, Stockholm 11.200.000 100 4.396

C3 Scandinavian Lifestyle AB, 556266-9050, Löddeköpinge 10.000 100 1.250

C3 Compact Cooking Company KB 100 100 –

SIA Empire Baltics, 40003598057, Riga 2.000 100 –

Empire Denmark ApS, 31424135, Herlev 125.000 100 –

Empire Distribution ApS, 34886377, Herlev 80 100 –

5.646

Moderbolaget har inget varulager.
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Not 13 Finansiella tillgångar och skulder

tkr

Kundfordringar och lånefordringar

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Koncernens andra finansiella skulder består av leverantörsskulder samt kortfristiga och långfristiga räntebärande 

skulder till kreditinstitut. Det redovisade värdet överensstämmer med verkligt värde.

Kategorisering av finansiella tillgångar och skulder

Koncernen

tkr

Kundfordringar och lånefordringar 2015-12-31 2014-12-31

Kundfordringar 3.144 6.979

Övriga fordringar 438 1.689

Upplupna intäkter - 2.775

Likvida medel 5.379 4.819

Summa kundfordringar och lånefordringar 8.961 16.262

Finansiella skulder värderade till upplupet

anskaffningsvärde

Räntebärande skulder 1.207 2.497

Leverantörsskulder 9.676 13.000

Övriga skulder 1.453 2.841

Upplupna skulder 3.112 10.806

Summa finansiella skulder värderade till upplupet

anskaffningsvärde 15.448 29.144

Moderbolaget

tkr

Kundfordringar och lånefordringar 2015-12-31 2014-12-31

Kundfordringar 145 7.013

Övriga fordringar 114 294

Likvida medel 3.774 102

Summa kundfordringar och lånefordringar 4.033 7.409

Finansiella skulder värderade till upplupet

anskaffningsvärde

Leverantörsskulder 174 507

Skulder till koncernföretag 4.288 -

Övriga skulder 8 21

Upplupna skulder 100 814

Summa finansiella skulder värderade till upplupet

anskaffningsvärde 4.570 1.342

Koncernen klassificerar sina tillgångar och skulder i följande kategorier; finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 

resultaträkningen, investeringar som hålles till förfall, kundfordringar och lånefordringar samt andra finansiella skulder.

Redovisat värde för poster vilka faller inom kategorin Kundfordringar och lånefordringar överensstämmer i allt väsentligt 

med verkligt värde.
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Not 14 Kortfristiga fordringar

tkr 2015-12-31 2014-12-31

Kundfordringar 3.144 6.979

3.144 6.979

Koncernens kunder består nästan uteslutande av de välkända butikskedjorna, vars betalningsdisciplin är hög. Denna kund-

struktur och företagets kreditpolicy borgar för en låg kreditrisk. Kundförlusterna inklusive reserveringar uppgick till

1 134  tkr (915)

Åldersanalys per 2015-12-31
Varav ej

nedskrivna
Totalt eller förfallna < 90 dagar > 90 dagar

Kundfordringar 3.144 0 2.328 816

Övriga fordringar som är omsättningstillgångar

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Momsfordran 84 1.646

Skattekonto 74 –

Depositioner 138 –

Övriga fordringar  142 43

438 1.689

Moderföretaget

Övriga fordringar 

Momsfordran 84 –

Skattefordran 27 293

Övriga fordringar 3 1

114 294

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

tkr

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Hyra 220 0

Upplupen intäkt – 2.775

Försäkringar – 148

Övriga poster 237 528

457 3.451

Moderföretaget

Försäkringar - 29

Hyror 32 -

Övriga poster 31 -

63 29

Varav förfallna i följande 

tidsintervall
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Not 16 Eget kapital

tkr

När det gäller förändringar i eget kapital under perioden hänvisas till sid 12 och 17.

Koncernen

Aktiekapital

Aktiekapitalet består av två aktieserier. 

Serie A (1 755 000 st) Aktiens kvotvärde är 6 öre och antalet röster per aktie är tio.

Serie B (160 315 363 st) Aktiens kvotvärde är 6 öre och antalet röster per aktie är en.

Totala antalet aktier är 162 070 363.

Övrigt tillskjutet kapital

Balanserade resultat inklusive årets resultat

Innehav utan bestämmande inflytande

Moderföretaget

Fritt eget kapital

Överkursfond

Balanserade vinstmedel

Not 17 Resultat per aktie

kr 2015-12-31 2014-12-31
Resultat per aktie -0,12 -3,54

Resultat per aktie 

2015-12-31 2014-12-31

Årets totalresultat -9.398 -44.021

Registrerade aktier vid årets början 12.466.951 12.466.951

Nyemission 149.620.027 –

Eget innehav -16.615 -16.615

Antalet utestående aktier i slutet av året exklusive eget innehav 162.070.363 12.450.336

Vägt genomsnitt (summan av antal i slutet av varje kvartal/4) 73.947.804 12.450.336

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår del av överkursfond som förts över till reservfonden per den 31 

december 2005. Avsättningar till överkursfond från den 1 januari 2006 och framöver redovisas också som tillskjutet kapital.

inflytande finns per balansdagen i koncerbolagen. 

I balanserade resultat inklusive årets resultat ingår intjänade resultat i moderbolaget och dess dotterföretag. Tidigare 

avsättningar till reservfond, exklusive överförda överkursfonder, ingår i denna eget kapitalpost.

Här redovisas dotterbolagens minoritetsägares andel av koncernens eget kapital. Inget innehav utan bestämmande 

När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna ska betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp 

motsvarande det erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden. Belopp som tillförts överkursfonden 

fr.o.m. 1 januari 2006 ingår i det fria kapitalet.

Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets 

resultat, överkursfond och fond för verkligt värde summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för 

utdelning till aktieägarna.
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Not 18 Räntebärande skulder koncernen

tkr

2015-12-31 2014-12-31

Koncernen
Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 1.207 2.497

1.207 2.497

Ej utnyttjade krediter

Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till 793 tkr (0) .

Villkor och återbetalningstider 2015-12-31 2014-12-31
Räntenivå 31/12 Förfall Redovisat värde Redovisat värde

Checkräkningskredit 3,95% fri amort. 1.207 2.497

Totala räntebärande skulder 1.207 2.497

Not 19 Pensioner 

tkr

2015 2014 2015 2014

Kostnader för avgiftsbestämda planer
557 839 348 454

Not 20 Övriga avsättningar

tkr

Koncernen 2015-12-31 2014-12-31

Avsättningar

Garantiåtagande 412 412

412 412

Koncernen Moderbolaget

Garantireserven 2015-12-31 är framräknad utifrån föregående års faktiska garantikostnader på produkter med 

garantiåtagande. Utflödet antas sammanfalla med gällande konsumentlagstiftning för garantier, d.v.s. under en 

tvåårsperiod.

Noten innehåller information om företagets avtalsmässiga villkor avseende räntebärande skulder. För mer information om 

företagets exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas till not 26. 

Koncernen har idag endast avgiftsbestämda planer för sina anställda. Pensionskostnaden avser den kostnad som påverkat 

årets resultat. Planerna har skilt åt mellan de olika koncernbolagen, men planerna kommer att likriktas under de kommande 

åren, och mer efterlikna upplägget i ITP 1. Pensionsåldern för verkställande direktören är 60 år. För andra ledande 

befattningshavare varierar pensionsåldern mellan 60 och 65 år.
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Not 21 Övriga skulder

tkr

Koncernen

Övriga kortfristiga skulder 2015-12-31 2014-12-31
Momsskuld 542 206

Källskatt 180 240

Övriga skulder 731 2.395

1.453 2.841

Moderföretaget

Övriga kortfristiga skulder 2015-12-31 2014-12-31

Övriga skulder 8 21

8 21

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

tkr

Koncern 2015-12-31 2014-12-31

Semesterlöner 469 852

Arbetsgivaravgifter 148 395

Särskild löneskatt 51 157

Reserverade kostnader för revision 170 378

Bonus till kunder 1.378 2.795

Avvecklingskostnader 1.129 6.197

Övrigt 435 1.436

3.780 12.210

Moderföretaget

Semesterlöner - 376

Arbetsgivaravgifter - 118

Särskild löneskatt 196 110

Avvecklingskostnader - 621

Reserverade kostnader för revision 100 118

Övrigt - 75

296 1.418

Not 23 Finansiella risker och finanspolicy 

Kreditrisker i kundfordringar

Risken att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden, d.v.s. att betalning ej erhålles för kundfordringar utgör en 

kreditrisk. Koncernens kunder kreditkontrolleras genom att information om kundernas finansiella ställning inhämtas från 

kreditupplysningsföretag. Koncernen har en kreditpolicy för hur kundkrediterna ska hanteras, i vilken beslutsnivåer för olika 

kreditlimiter anges, hur värdering av krediter samt hur osäkra fordringar skall hanteras. När det gäller kunder med låg 

kreditvärdighet eller otillräcklig kredithistorik arbetar koncernen med förskottsbetalningar. Den absoluta merparten av 

bolagets kunder är de största butikskedjorna. Genom att  teckna centrala avtal med dessa kedjor, minskar kreditrisken, 

eftersom de enskilda butikernas betalningar då garanteras av kedjorna centralt. 

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer 

i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker. 

Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och 

regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker 

hanteras centralt av moderbolagets CFO och ekonomifunktion. Den övergripande målsättningen för ekonomifunktionen är 

att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat genom 

marknadsfluktuationer.
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Likviditetsrisk 

Ränterisk

Valutarisk

Not 24 Leasingavgifter

Operationell leasing, inkl hyra för lokal

tkr 2015 2014 2015 2014

Leasingavgifter, årets kostnad 604 3726 118 109

Återstående leasingavgifter föfaller enligt följande: 491

Inom ett år 1.059 - - 118

Senare än ett år men inom fem år 1.224 - - -

Summa 2.887 4.217 118 227

De mest väsentliga hyresavtalen avser kontors- och lagerhyra för dotterbolaget i Löddeköping samt kontorshyra 

för moderbolaget i Stockholm.

Not 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

tkr

Koncern 2015-12-31 2014-12-31

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar 30.000 57.800

30.000 57.800

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

Aktier i dotterbolag – 11.372

– 11.372

Koncernen är exponerad för valutarisk. Risken avser omräkning av utländska verksamheters tillgångar och skulder till 

moderbolagets funktionella valuta, så kallad omräkningsexponering samt försäljning och inköp i utländsk valuta. Den 

främsta exponeringen avser köp och försäljning i utländska valutor, där risken dels kan bestå av fluktuationer i valutan på 

det finansiella instrumentet, kund- eller leverantörsfakturan, dels valutarisken i förväntade betalningsflöden. Merparten av 

företagets inköp sker i valutan Euro, en del i USD. Inköpen görs centralt från Sverige, som sedan fakturerar dotterbolagen i 

deras lokala valuta eller i Euro. Den del av inköpen som sker för den svenska marknaden medför en valutarisk, eftersom 

merparten av de svenska kunderna faktureras i kronor. 

Moderbolaget

Koncernen innehar endast avtal som avser operationell leasing med en maximal avtalstid på tre år. Samtliga leasingavtal 

kan sägas upp i förväg.

Koncernen

Bolaget hade vid årets slut en checkräkningskredit med rörlig ränta.

Med likviditetsrisk avses risken att finansiering inte kan erhållas, eller erhållas endast till kraftigt ökade kostnader. Empires 

verksamhet innebär ett tidvis ökat behov av likviditet. Detta ökar företagets exponering för extern finansiering.
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Not 26 Transaktioner med närstående

Sammanställning över närståendetransaktioner

Koncernen

tkr Försäljn. Inköp av Skuld per Fordran per

Närståenderelation av varor varor/tjänster 31-dec 31 dec

Andra närstående 2015 0 0 0 0

2014 0 0 0 0

Moderföretaget

Försäljn. Inköp av Skuld  per Fordran per

Närståenderelation av varor varor/tjänster 31-dec 31 dec

Dotterföretag 2015 0 0 0 0

2014 0 7.224 0 0

Andra närstående 2015 0 0 0 0

2014 0 810 0 0

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning

De sammanlagda ersättningarna ingår i "personalkostnader" (se not 5).

Not 27 Kassaflödesanalys

tkr

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen

2015-01-01 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Av- och nedskrivningar av tillgångar 99 19.454

Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar – -63

Förändring avsättningar – –

Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar

Övriga förändringar -108 -1.387

-9 18.004

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderföretaget

2015-01-01 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Av- och nedskrivningar av tillgångar 19.829 8.081

Övriga förändringar – 40

19.829 8.121

Likvida medel i koncern och i moderföretag består av kassa och bank.

Not 28 Jämförelsestörande poster

tkr 2015-01-01 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

Koncern

Avvecklingskostnader – -6.255

0 -6.255

Moderbolag

Avvecklingskostnader – -680

0 -680

De ledande befattningshavarna uppbär lön från dotterföretaget.
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Not 29 Resultat från andelar i koncernföretag

tkr 2015-12-31 2014-12-31

Moderbolag

Nedskrivning av aktier i dotterbolag -7.276 -43.000

Nedskrivning av fordringar hos dotterbolag -6.795 -

Utdelning från dotterföretag - 38.000

-14.071 -5.000

Not 30 Rättelse av fel

I samband med bokslutsarbetet för år 2015 uppmärksammades felhantering av leverantörsfakturor samt

tillhörande valutakursdifferenser. Dessa fel har även påverkat delårsrapporterna 1 till och med 3, 2015.

Felen har rättats genom att samtliga påverkade poster, inklusive skulder och eget kapital, räknats om retroaktivt.

De förändringar som detta innebar beaktades i bokslutskommunikén för 2015, där även resultat- och balansposter 

för kvartal ett till till tre 2015 räknades om. Inga skillnader avseende redovisade siffor föreligger således

mellan bokslutskommunikén och årsredovisningen för 2015.

Balansräkning i sammandrag 2014 Rättelse 2014 2013 Rättelse 2014

31-dec 31-dec 31-dec 01-jan

Anläggningstillgångar 1.784 1.784 26.059 26.059

Omsättningstillgångar 36.113 36.113 66.393  66.393

Summa Tillgångar 37.897 0 37.897 92.452  0 92.452

Eget kapital 12.184 -5.247 6.937 51.364  -406 50.958

Avsättningar 412 412 511  511

Räntebärande kortfristiga skulder 2.497 2.497 12.595  12.595

Övriga kortfristiga skulder 22.804 5.247 28.051 27.982  406 28.388

Summa Eget kapital & Skulder 37.897 0 37.897 92.452   0 92.452

Resultaträkning i sammandrag 2014 Rättelse 2014

efter

rättelse

Omsättning 89.739 89.739

Övriga rörelseintäkter 2.773 2.773

Handelsvaror -62.974 -2.590 -65.564

Bruttovinst 29.538 -2.590 26.948

Övriga externa kostnader -20.841 -548 -21.389

Personalkostnader -14.805 50 -14.755

Av- och nedskrivningar -19.454 -19.454

Andel i intresseföretags resultat -36 -36

Övriga rörelsekostnader -1.613 -1.752 -3.365

Avvecklingskostnader -6.255 -6.255

Rörelseresultat -33.466 -4.840 -38.306

Finansiella poster -1.636 -1.636

Resultat efter finansiella poster -35.102 -4.840 -39.942

Uppskjuten skatt -4.784 -4.784

Årets resultat -39.886 -4.840 -44.726

Omräkningsdifferenser 705 705

Årets totalresultat -39.181 -4.840 -44.021

Koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder 
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Not 31 Uppgifter om moderbolaget

Stockholm den 25 april 2016

Ian Wachtmeister Thomas Petrén Ulf Bork

Ordförande Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats den 25 april 2016.

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Peter Pankko

Auktoriserad revisor

Empire AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Moderbolagets aktier är registrerade på First North 

Premier. Adressen till moderbolaget är Gustavslundsvägen 137, 167 51 Bromma. 

Koncernredovisningen för år 2015 består av moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen.


