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EMPIRE: Empire summerar ett tufft år och ser med 

tillförsikt på framtiden 

Bokslutskommuniké – 2013 i sammandrag 
 

Finansiell utveckling oktober - december 2013 

 Försäljningen uppgick till 38,1 mkr (39,8), -4% 

 Rörelseresultatet före avskrivningar blev -1,5 mkr (-11,2) 

 Resultat efter finansnetto blev -3,0 mkr (-15,1) 

 Resultat efter skatt blev -3,0 mkr (-15,3) 

 Periodens totalresultat uppgick till -2,8 mkr (-14,6) 

 Resultat per aktie blev -0,23 kr (-1,41) 

 Kassaflöde från löpande verksamhet blev -2,8 mkr (-2,1)

 

Finansiell utveckling januari - december 2013 

 Försäljningen uppgick till 103,5 mkr (110,6), -6% 

 Rörelseresultatet före avskrivningar blev -18,0 mkr (-14,4) 

 Resultat efter finansnetto blev -19,9 mkr (-20,7) 

 Resultat efter skatt blev -16,6 mkr (-19,1) 

 Periodens totalresultat uppgick till -16,6 mkr (22,7) 

 Resultat per aktie blev -1,33 kr (2,20) 

 Kassaflöde från löpande verksamhet blev -12,0 mkr (39,3)

 

Väsentliga händelser oktober - december 

 Under slutet av kvartalet lanserades BaByliss Curl Secret i Sverige med stor framgång. 

 Under december ingick Empire ett nytt bankavtal rörande bolagets finansiering. 

 Som ny Nordic Supply Chain Manager anställdes Jonas Holmström 
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Kommentarer från VD 

 

Vi summerar ett turbulent 2013 som med avstamp i ett förlusttyngt Q1 blev starten för en 

genomlysning med åtgärdspaket som gav ett förbättrat Q4 resultat mot föregående år. 

Åtgärder har systematiskt genomförts under året och visat på succesiva framsteg. 

Intäkterna för fjärde kvartalet uppgår till 38,1 mkr, en minskning med 4 % jämfört med 

motsvarande period föregående år drivet av att vi fokuserat produktutbudet till produkter 

med högre marginal med starkt varumärke som t.ex. BaByliss och C3. Detta har resulterat till 

ökande bruttomarginal, reducering av varulager och minskat rörelsekapital. Rörelseresultatet 

före avskrivningar under fjärde kvartalet uppgår till -1,5 (-11,2) mkr vilket är en förbättring. 

Under slutet av kvartalet lanserades BaByliss Curl Secret i Sverige med stor framgång. 

Produkten lanseras i Finland under 2014. 

 

Det tar tid att bygga om grunden när huset skall stå kvar, vilket också visar sig i siffrorna även 

i Q4. Vi kan dock peka på förbättringar gentemot Q4 2012 som visar den positiva trend 

omdaningsarbetet möjliggjort. 

Empire står fortsatt inför utmaningar i en tuff bransch och anser sig ha bra läge för att ta mer 

plats på marknaden och öka sin totala försäljning. 

Positiva signaler i korthet: Ökad bruttomarginal, minskad kostnadsmassa och reducerat 

rörelsekapital.  

 

Under fjärde kvartalet har försäljningen i samtliga länder gått enligt plan förutom i Danmark 

där åtgärder påbörjats efter periodens utgång. Justerat för resultatet i Danmark gjorde 

koncernen vinst under fjärde kvartalet. I slutet av september förvärvade Empire 49 % av 

finländska Semac. Affären följer vår strategi att stärka vår ställning i Norden och öka 

försäljningen av det viktiga varumärket BaByliss. Arbetet att analysera och få ut synergierna 

mellan bolagen i Finland har påbörjats och väntas ge resultat under första halvåret 2014. 

 

Resultatförbättringen i koncernen under fjärde kvartalet är ett bevis på att vi lyckats med 

förändringsarbetet.  Arbetet med att optimera Empire fortsätter och fokus framöver blir att 

öka bruttomarginalen och försäljningen för att nå positivt resultat 2014 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

VD Ulf Bork, telefon: +46-733 596 871 / email: ulf.bork@empirenordic.com 

 

 
Om Empire:  

Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsument-

marknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, 

BaByliss, Cuisinart, GreenPan, HoMedics, The House of Marley, Revlon och Salter. Sedan 1997 har Empire 

marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under 

varumärket C3. Empire är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Mangold Fondkommission AB, 

telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och Likviditetsgarant. 
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