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Kvartalet oktober–december 2017 
• Omsättningen i lokal valuta ökade med 14 procent, något påverkad av positiv timing. Omsättningen i euro ökade med 7 

procent till 380,1 miljoner euro (355,1). 

• Antalet registrerade aktiva ökade med 2 procent till 3,1 miljoner. 

• EBITDA uppgick till 63,5 miljoner euro (49,0). 

• Rörelsemarginalen var 14,8 procent (11,8), med negativ påverkan från valutaeffekter på 210 punkter, och rörelseresultatet 

var 56,3 miljoner euro (42,0).  

• Resultat efter skatt var 35,8 miljoner euro (25,2) och resultat per aktie efter utspädning var 0,62 euro (0,44). 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 79,0 miljoner euro (61,7). 

• Omsättningsutvecklingen under första kvartalet fram till dagens datum är omkring 10 procent i lokal valuta. 
 

Perioden januari–december 2017 
• Omsättningen i lokal valuta ökade med 11 procent och omsättningen i euro ökade med 9 procent till 1 363,1 miljoner euro 

(1 249,4). 

• Omsättningen i euro per globalt affärsområde uppgick till: Ryssland 241,5 miljoner euro (210,7), Kina 190,4 miljoner euro 

(139,1), Mexiko 88,5 miljoner euro (81,2) och Polen 51,5 miljoner euro (47,6). 

• EBITDA uppgick till 191,8 miljoner euro (148,2). 

• Rörelsemarginalen var 11,7 procent (9,5), med negativ påverkan från valutaeffekter på 60 punkter, och rörelseresultatet 

uppgick till 159,0 miljoner euro (119,2).  

• Resultat efter skatt var 92,6 miljoner euro (66,7) och resultat per aktie efter utspädning var 1,62 euro (1,18).  

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 122,7 miljoner euro (113,1). 

• Styrelsen kommer att föreslå för årsstämman 2018 en total utdelning om 2,60 euro per aktie för 2017, varav 1,60 euro 

(1,00) per aktie ska betraktas som ordinarie och 1,00 euro (0,50) ska betraktas som en extra utdelning. Den ordinarie 

utdelningen ska ske i form av lika stora kvartalsvisa utdelningar på respektive 0,40 euro med start under det andra kvartalet 

2018 och extrautdelningen betalas ut under andra kvartalet 2018.  
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
• Som en konsekvens av det starka utfallet 2017 och i enlighet med bolagets aktieincitaments- och kvarhållandeplaner har 

styrelsen beslutat att leverera prestationsaktier uppgående till totalt 729 921 aktier, varav 688 401 kommer att vara 

nyemitterade aktier från bolagets villkorade aktiekapital och återstoden från bolagets egna aktier och/eller upp till 40 000 

aktier som återköps från Nasdaq Stockholm. Efter emissionen uppgår antalet aktier i bolaget till totalt 56 442 366 aktier.  

• Styrelsen har beslutat att fortsätta med sin långvariga praxis att erbjuda nyckelpersoner i Oriflame-koncernen möjlighet att 

årligen investera i ett aktieincitamentsprogram och har beslutat att, under det första kvartalet 2018, implementera ett nytt 

aktieincitamentsprogram för investeringsåret 2018. De huvudsakliga villkoren i det nya aktieincitamentsprogrammet 

stämmer överens med de villkor som gäller i befintliga aktieincitamentsprogram. 

• Medgrundaren och styrelseledamoten Jonas af Jochnick har meddelat bolagets valberedning och styrelse att han inte står till 

förfogande för omval till styrelsen.  

• Från och med den 1 januari 2018 inför Oriflame IFRS 15 och gör en förtida tillämpning av IFRS 16. Det här förväntas 

påverka resultat- och balansräkningen på olika nivåer.  Övergripande proforma-siffror finns tillgängliga i rapporten. 

  

 

Bokslutskommuniké för 2017 

+14% 
OMSÄTTNING I LOKAL 

VALUTA 
+7% 

OMSÄTTNING I EURO 

14,8% 
RÖRELSEMARGINAL 

 

”2017 var ytterligare ett år av sund tillväxt i euro och en tvåsiffrig tillväxt i lokala valutor, vilket även återspeglades under 
fjärde kvartalet. Vi står fast vid våra långsiktiga finansiella mål – vi har en mer balanserad geografisk spridning med 
tillväxtmöjligheter och rätt människor för att göra det möjligt.” 
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”  
VD Magnus Brännström kommenterar 

 

”2017 var ytterligare ett år av sund tillväxt i euro och en tvåsiffrig tillväxt i lokala valutor, vilket även återspeglades under fjärde kvartalet. Vi 

levererade mycket starka lönsamhetsförbättringar i år, över våra förväntningar. Våra strategiska kategorier – hudvårdsrutiner och 

paketprodukter från Wellness – var viktiga drivkrafter för tillväxt och utvecklingen av prismixen. Effektiviseringsåtgärderna inom tillverkning- och 

försörjningskedjan genererade ytterligare resultat  Nu har vi ägnat 50 år åt att ständigt anpassa oss till en föränderlig och utmanande omvärld, 

en verklighet som vi kommer att fortsätta att stå inför. När jag blickar framåt anser jag att vår affärsmodell med social direktförsäljning, vår 

onlinepositionering och vår kapitalsnåla företagsstruktur gör Oriflame mer relevant än någonsin. Vi står fast vid våra långsiktiga finansiella mål – 

vi har en mer balanserad geografisk spridning med tillväxtmöjligheter och rätt människor för att göra det möjligt.” 

 

 

 

 

 

Nyckeldata  
Kvartalet oktober–december 

 
  

    
Omsättning 

 
Registrerade aktiva  

 
Rörelseresultat 

 
Nettoomsättning (R12 månader) 

Justerad rörelsemarginal, %  
(R12 månader) 

 

 

 
 

 

 

Finansiell översikt  
(miljoner euro) 

Kvartalet 
oktober–december 

 Perioden  
januari–december 

 

2017 2016 Förändring % 2017 2016 
Förändring, 

% 

Omsättning 380,1 355,1 7% 1 363,1 1 249,4 9% 

Bruttomarginal, % 73,7 71,2  73,0 70,7  

EBITDA 63,5 49,0 29% 191,8 148,2 29% 

Rörelseresultat 56,3 42,0 34% 159,0 119,2 33% 

Rörelsemarginal, % 14,8 11,8  11,7 9,5  

Resultat före skatt 51,3 37,3 37% 133,2 100,5 32% 

Resultat efter skatt 35,8 25,2 42% 92,6 66,7 39% 

Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,62 0,44 40% 1,62 1,18 37% 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 79,0 61,7 28% 122,7 113,1 8% 

Räntebärande nettoskuld 23,5 82,3 (71%) 23,5 82,3 (71%) 

Säkrad räntebärande nettoskuld (4,3) 13,2 N/A (4,3) 13,2 N/A 

Registrerade aktiva konsulenter (tusental) 3 067 3 006 2% 3 067 3 006 2% 

Försäljning per registrerad aktiv, euro 123,2 117,2 5% 439,9 411,9 7% 
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+300 

punkter 
RÖRELSEMARGINAL 

 

  
 

 INNOAGE LIFT 

DEFINE LANSERAD I 

KINA 

Fjärde kvartalet 2017 
 

Omsättningen i lokal valuta ökade med 14 procent, något påverkad av positiv timing. Omsättningen 

i euro ökade med 7 procent till 380,1 miljoner euro jämfört med 355,1 miljoner euro för samma 

period föregående år. Omsättningsutvecklingen i lokal valuta påverkades av en produktivitetsökning 

med 12 procent, och antalet registrerade aktiva ökade med 2 procent under kvartalet till 

3,1 miljoner (3,0). 

Antalet sålda enheter ökade med 4 procent, och pris/mix gav en positiv effekt på 10 procent, 

både till följd av pris och mix. Den positiva mixeffekten är en kombination av den geografiska mixen 

och produktmixen, främst drivet av Hudvård och Wellness. 

Omsättningen i lokal valuta ökade med 8 procent i Latinamerika, med 5 procent i CIS, med 

34 procent i Asien & Turkiet och var stabil i Europa & Afrika. 

Bruttomarginalen på 73,7 procent (71,2) påverkades positivt av pris/mixeffekter, delvis 

motverkat av valutautvecklingen. Rörelsemarginalen uppgick till 14,8 procent (11,8), och föregående 

år påverkades gynnsamt av en momsintäkt hänförlig till det ryska skattemålet, vilket till fullo 

motverkades av omstruktureringskostnader i Ukraina och övriga omstruktureringskostnader av 

engångskaraktär samt kostnader kopplade till outsourcingen av finans- och IT-verksamheten till IBM. 

Rörelsemarginalen för fjärde kvartalet 2017 påverkades gynnsamt av lägre andel 

administrationskostnader samt lägre distributions- och infrastrukturkostnader, delvis motverkat av 

en valutautveckling på 210 punkter samt högre försäljnings- och marknadsföringskostnader. 

Resultat efter skatt ökade till 35,8 miljoner euro (25,2) och resultat per aktie efter utspädning 

uppgick till 0,62 euro (0,44).  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 79,0 miljoner euro (61,7). 

Genomsnittligt antal heltidsanställda medarbetare (FTE) var 6 186 (6 189).  
 

Perioden januari–december 2017 
 

Omsättningen i lokal valuta ökade med 11 procent och omsättningen i euro ökade med 9 procent 

till 1 363,1 miljoner euro jämfört med 1 249,4 miljoner euro för samma period föregående år. 

Omsättningsutvecklingen i lokal valuta påverkades av en produktivitetsökning om 9 procent, och 

antalet registrerade aktiva ökade med 2 procent.  

 Bruttomarginalen uppgick till 73,0 procent (70,7) och rörelsemarginalen till 11,7 procent (9,5). 

Rörelsemarginalen påverkades positivt av pris- och produktmixeffekter, effektiviseringsåtgärder i 

försörjningskedjan, lägre andel administrationskostnader samt en lägre andel distributions- och 

infrastrukturkostnader, delvis motverkat av valutakursändringar om 60 punkter, högre försäljnings- 

och marknadsföringskostnader samt högre kostnader för aktieincitamentsplanen och bonusar. 

 Resultat efter skatt uppgick till 92,6 miljoner euro (66,7) och resultat per aktie efter utspädning 

till 1,62 euro (1,18). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 122,7 miljoner euro (113,1). 

 
Verksamheten 

Varumärke och innovation 

De strategiska produktkategorierna Hudvård och Wellness fortsatte att redovisa en rekordhög 

tvåsiffrig omsättningstillväxt under kvartalet. Tillväxten inom Hudvård drevs av paketförsäljning och 

fick stöd av en framgångsrik lansering av Innoage Lift Define i Kina. Inom Wellness introducerades 

Fiber and Beauty-drycken.  

Inom Färgkosmetik lanserades en särskild 50-årsutgåva av den bästsäljande Wonderlash Mascara.  

Viktiga lanseringar inom kategorin Dofter under kvartalet var Sublime Nature Tuberose och 

Sublime Nature Tonka Bean. The ONE lanserade sin första Eau de Parfum. 

Tillväxten inom kategorin Kropps- och hårvård drevs av lanseringen av Loving Care samt den 

fortsatta framgången för Love Nature. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Total nettoomsättning för helåret 2017, fördelat mellan de olika produktkategorierna: 

PRODUKTKATEGORI 

Perioden  
januari–december 

2017 2016 

Hudvård 28% 27% 

Färgkosmetik 21% 23% 

Dofter 19% 20% 

Kropps- och hårvård 16% 16% 

Accessoarer  

Wellness 

5% 

11% 

6% 

8% 
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MEDLEM AV 

RESPONSIBLE MICA-

INITIATIVET 

  
700 000 AKTIVA 

ANVÄNDARE PER 

MÅNAD AV 

ORIFLAMES APP 

Utvecklingen under fem år 2017 

 
 

 

Hållbarhet 

I Oriflames hållbarhetsstrategi ligger fokus på tre områden; People, products and planet, samt var 

de initiativ som drivs kan ha störst påverkan. För vart och ett av dessa huvudområden har Oriflame 

fastställt flera åtaganden och tidsspecificerade mål som utformats för att förbättra resultatet och 

föra bolaget närmare sin långsiktiga vision att vara hållbara. 

Under 2017 skedde ytterligare framsteg för Oriflames hållbarhetsinitiativ. Beautiful Change, ett 

koncept för kommunikation av hållbarhetsfrågor, lanserades för Oriflames högsta ledning under 

Global Anniversary Rally i Aten, med målet att utbilda konsulenterna om hållbarhet och visa att även 

små förändringar sammantaget kan ge ett positivt bidrag till världen. I Indien gjordes lanseringen av 
Beautiful Change i samarbete med Kalki Koechlin, och en film om betydelsen av att unga flickor får 

undervisning fick över 2 miljoner visningar under de första månaderna. 

Under året blev Oriflame medlem av Responsible Mica Initiative, en sektoröverskridande förening 

med målet att eliminera barnarbete och oacceptabla arbetsförhållanden i försörjningskedjan för 

mica-mineraler genom att samla branscher och organisationer inom det civila samhället.  

 

Online  

Användningen av Oriflames onlinetjänster förblev hög och nästan två tredjedelar av besöken på 

webbplatserna gjordes från mobila enheter. Användningen av mobilappen fortsatte att öka, med 

över 700 000 aktiva användare per månad av Oriflame-appen. 94 procent av bolagets globala order 

lades online, varav närmare 20 procent kom från Oriflame-appen. Fokusområdena under kvartalet 

var en fortsatt utveckling och lansering av den nya e-handelsmotorn och ytterligare förbättringar av 

Oriflame App-sviten. Vidare infördes nya online-utbildningar på utvalda marknader för att stödja 

introduktionen av nya konsulenter. Under kvartalet utfördes även arbete för att utöka alternativen 

för online-betalningar samt utvecklingen av en förbättrad analyskapacitet. 

 

Oriflames app Oriflames Business-app 

  
 

Service, tillverkning och övrigt 

Servicenivåerna förblev sunda. Antalet lagerdagar ökade jämfört med samma period föregående år. 

 Kapacitetsutnyttjandet inom tillverkningen var i linje med föregående kvartal, då det skedde 

förbättringar. 

Implementeringen av outsourcingen av IT- och finansiella tjänster till IBM fortsatte att utvecklas 

väl.  
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PÅVERKADES 

POSITIVT AV TIMING 

16,5% 
RÖRELSEMARGINAL 

Latinamerika 
 

Nyckeltal 

  Kv4’16 Kv1’17 Kv2’17 Kv3’17 Kv4’17 

Omsättning, miljoner euro 39,8 35,3 40,9 40,4 41,0 

Omsättningsökning i euro 12% 20% 6% (1%) 3% 

Omsättningsökning i lokal valuta 21% 21% 4% 1% 8% 

Justerat rörelseresultat, miljoner 
euro1 

5,8 3,3 6,0 5,9 5,5 

Rörelsemarginal 14,5% 9,5% 14,8% 14,6% 13,5% 

Registrerade aktiva konsulenter 

(tusental) 
288 266 284 299 280 

Omsättning/registrerade aktiva 
konsulenter, euro 

138,5 132,6 143,8 135,1 146,3 

¹ Exklusive kostnader som redovisas i segmentet Tillverkning och Övriga segment, som finansiella kostnader, växelkursvinst/-

förlust, marknadsstöd samt overhead-kostnader inom tillverkningen. Detta ligger i linje med tidigare år.  
 

Länder 

Chile, Colombia, Ecuador, Mexiko, Peru. 

 

Utveckling  

Omsättningen i lokal valuta ökade under fjärde kvartalet med 8 procent som ett resultat av en 

ökning av produktiviteten med 11 procent, delvis motverkat av en minskning av antalet registrerade 

aktiva med 3 procent. Omsättningsutvecklingen påverkades av positiv timing för katalogerna. 

Omsättningen i euro ökade med 3 procent till 41,0 miljoner euro (39,8). En sund utveckling i 

Mexiko, även om den påverkades av lägre konsumentförtroende. Ecuador redovisade ytterligare ett 

kvartal av stark tillväxt, medan resultatet i Colombia förblev svagt. Den stabila produktivitetsnivån i 

regionen var en följd av en gynnsam produktmix, främst driven av försäljningen inom Wellness.  

 Rörelseresultatet uppgick till 5,5 miljoner euro (5,8), och rörelsemarginalen var 13,5 procent 

(14,5). Rörelsemarginalen påverkades negativt av valutakurserna, vilket delvis balanserades av 

prisökningar och en gynnsam produktmix. 

 
Europa & Afrika 
 

Nyckeltal 

 Kv4’16 Kv1’17 Kv2’17 Kv3’17 Kv4’17 

Omsättning, miljoner euro 95,3 81,3 80,3 70,7 92,4 

Omsättningsökning i euro (2%) (1%) (1%) 0% (3%) 

Omsättningsökning i lokal valuta 5% 6% 4% 6% (0%) 

Justerat rörelseresultat, miljoner 
euro1 

16,8 10,4 10,4 9,2 15,2 

Rörelsemarginal 17,7% 12,8% 12,9% 13,0% 16,5% 

Registrerade aktiva konsulenter 
(tusental) 

812 802 734 674 783 

Omsättning/registrerade aktiva 
konsulenter, euro 

117,4 101,4 109,4 104,8 118,0 

¹ Exklusive kostnader som redovisas i segmentet Tillverkning och Övriga segment, som finansiella kostnader, växelkursvinst/-

förlust, marknadsstöd samt overhead-kostnader inom tillverkningen. Detta ligger i linje med tidigare år.  
 

Länder 

Algeriet, Bosnien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Grekland, Kenya, Kosovo, 

Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Marocko, Montenegro, Nigeria, Nederländerna, Norge, 

Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien/Irland, Sverige, 

Tanzania, Tjeckien, Tunisien, Uganda, Ungern. 

 

Utveckling 

Omsättningen i lokal valuta var stabil under fjärde kvartalet, som ett resultat av en ökning av 

produktiviteten med 4 procent och en minskning av antalet registrerade aktiva med 4 procent. 

Omsättningen i euro minskade med 3 procent till 92,4 miljoner euro (95,3). Omsättningen i 

Centraleuropa under kvartalet var stabil, med en fortsatt sund utveckling på de främsta 

marknaderna Polen och Rumänien. Svagare resultat i Västeuropa till följd av en svag 

ledarskapsutveckling. Afrika redovisade en måttlig tillväxt, och det genomfördes prisökningar för att 

balansera de makroekonomiska utmaningarna. Den stabila utvecklingen i Egypten och Nigeria 

fortsatte. 
Rörelseresultatet uppgick till 15,2 miljoner euro (16,8), och rörelsemarginalen minskade till 

16,5 procent (17,7), negativt påverkat av valutautvecklingen, delvis motverkat av prisökningar. 
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+34% 
OMSÄTTNING I 

LOKAL VALUTA 

15,5% 
RÖRELSEMARGINAL 

CIS 
 

Nyckeltal 

 Kv4’16 Kv1’17 Kv2’17 Kv3’17 Kv4’17 

Omsättning, miljoner euro 93,9 99,5 92,9 69,9 94,5 

Omsättningsökning i euro (10%) 15% 19% 4% 1% 

Omsättningsökning i lokal valuta (10%) (6%) 6% 4% 5% 

Justerat rörelseresultat, miljoner 

euro1 
14,0 11,1 9,7 9,9 14,6 

Rörelsemarginal 14,9% 11,2% 10,5% 14,2% 15,5% 

Registrerade aktiva konsulenter 
(tusental) 

926 889 794 698 859 

Omsättning/registrerade aktiva 

konsulenter, euro 
101,5 111,9 117,0 100,2 110,1 

¹ Exklusive kostnader som redovisas i segmentet Tillverkning och Övriga segment, som finansiella kostnader, växelkursvinst/-förlust, marknadsstöd samt overhead-

kostnader inom tillverkningen. Detta ligger i linje med tidigare år.  

Länder 

Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Mongoliet, Ryssland, Ukraina, 

Vitryssland. 

 

Utveckling 

Omsättningen i lokal valuta ökade under fjärde kvartalet med 5 procent som ett resultat av en 

ökning av produktiviteten med 13 procent, delvis motverkat av en minskning av antalet registrerade 

aktiva med 7 procent. Omsättningen i euro ökade med 1 procent till 94,5 miljoner euro (93,9). 

Omsättningen i lokal valuta i Ryssland minskade med 2 procent, även om online-aktiviteten och 

ledarskapsutvecklingen låg kvar på höga nivåer. Ytterligare förbättringar syntes i Ukraina och 

Kazakstan under kvartalet. De strategiska produktkategorierna i regionen uppvisade goda resultat. 

 Rörelseresultatet uppgick till 14,6 miljoner euro (14,0), med en positiv nettopåverkan från en 

engångspost föregående år på cirka 5 miljoner euro. Rörelsemarginalen ökade till 15,5 procent 

(14,9), positivt påverkat av valutakursförändringar, realiserade prisökningar samt produktmixen.  

 
Asien & Turkiet 
 

Nyckeltal 

 Kv4’16 Kv1’17 Kv2’17 Kv3’17 Kv4’17 

Omsättning, miljoner euro 123,3 118,2 130,3 111,7 150,0 

Omsättningsökning i euro 23% 14% 19% 15% 22% 

Omsättningsökning i lokal valuta 25% 16% 21% 23% 34% 

Justerat rörelseresultat, miljoner 
euro1 

27,6 21,1 28,0 22,1 39,1 

Rörelsemarginal 22,4% 17,8% 21,5% 19,8% 26,0% 

Registrerade aktiva konsulenter 

(tusental) 
980 1 034 994 975 1 145 

Omsättning/registrerade aktiva 
konsulenter, euro 

125,7 114,4 131,1 114,6 131,0 

¹ Exklusive kostnader som redovisas i segmentet Tillverkning och Övriga segment, som finansiella kostnader, växelkursvinst/-förlust, marknadsstöd samt overhead-

kostnader inom tillverkningen. Detta ligger i linje med tidigare år.  

 

Länder 

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

 

Utveckling 

Fjärde kvartalets omsättningsökning i lokal valuta var 34 procent, vilket var ett resultat av en ökning 

med 17 procent av antalet registrerade aktiva och en produktivitetsökning med 15 procent. 

Omsättningen i euro ökade med 22 procent till 150,0 miljoner euro (123,3). De flesta marknader 

gick bra, med ett stabilt resultat i Kina, Indonesien, Turkiet och i synnerhet i Vietnam. Utvecklingen 

i Indien förblev svag och åtgärder fortsätter att vidtas för att återgå till en hållbar tillväxt. De viktiga 

framgångsfaktorerna som fortsätter driva utvecklingen i regionen är kombinationen av ett starkt 

ledarskap, en hög aktivitetsnivå online och ett tydligt fokus på hudvårdsrutiner och paketprodukter 

från Wellness. 

 Rörelseresultatet uppgick till 39,1 miljoner euro (27,6), och rörelsemarginalen ökade till 

26,0 procent (22,4). Marginalen påverkades positivt av en gynnsam geografisk mix, hävstångseffekter 
från försäljningen samt engångseffekter hänförliga till skatten på varor och tjänster i Indien.   



Oriflame Bokslutskommuniké för 2017 

 

 

7 
 

Nedan redovisas bolagets tre största marknader per 
affärsområde från och med resultatet för helåret 2017. 
 

Latinamerika 
 

Marknad Omsättning 
2017 (2016) i 

miljoner 

euro 

Förändring 
i euro 

Förändring 
i lokal 
valuta 

% av 
omsättningen 

per 

affärsområde 

% av 

koncernens 
omsättning 

1. Mexiko 88,5 (81,2) 9% 12% 56% 6% 

2. Colombia      
3. Peru      

      

 
Europa & Afrika 
 

Marknad Omsättning 
2017 (2016) i 

miljoner 

euro 

Förändring 
i euro 

Förändring 
i lokal 
valuta 

% av 
omsättningen 

per 

affärsområde 

% av 

koncernens 
omsättning 

1. Polen 51,5 (47,6) 8% 5% 16% 4% 

2. Rumänien      

3. Marocko      

 
 
CIS 
 

Marknad Omsättning 
2017 (2016) i 

miljoner 
euro 

Förändring 
i euro 

Förändring 
i lokal 

valuta 

% av 
omsättningen 

per 
affärsområde 

% av 
koncernens 

omsättning 

1. Ryssland 241,5 (210,7) 15% 1% 68% 18% 

2. Ukraina      

3. Kazakstan      

      

 
Asien & Turkiet 
 

 Omsättning 

2017 (2016) i 
miljoner 

euro 

Förändring 

i euro 

Förändring 

i lokal 
valuta 

% av 

omsättningen 
per 

affärsområde 

% av 
koncernens 

omsättning 

1. Kina 190,4 (139,1) 37% 42% 37% 14% 

2. Indonesien      

3. Indien      
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Omsättning, rörelseresultat och registrerade aktiva 
konsulenter per globalt affärsområde 
 

 

 
Omsättning 

(miljoner euro) 

Kvartalet 
oktober–
december 

 

2017 2016 

Förändring 

i euro 

Förändring 
i  

lokal 

valuta 

Latinamerika 41,0 39,8 3% 8% 

Europa & Afrika 92,4 95,3 (3%) (0%) 

CIS 94,5 93,9 1% 5% 

Asien & Turkiet 150,0 123,3 22% 34% 

Tillverkning 0,3 0,6 (45%) (46%) 

Övrigt 1,9 2,2 (13%) (16%) 

Summa omsättning 380,1 355,1 7% 14% 

 

 

 

Omsättning 
(miljoner euro) 

Perioden 
januari–december 

 

2017 2016 
Förändring 

i euro 

Förändring 
i  

lokal 
valuta 

Latinamerika 157,5 148,6 6% 8% 

Europa & Afrika 324,7 329,4 (1%) 4% 

CIS 356,8 325,7 10% 2% 

Asien & Turkiet 510,2 434,3 17% 24% 

Tillverkning 6,9 3,8 83% 81% 

Övrigt 7,0 7,6 (8%) (9%) 

Summa omsättning 1 363,1 1 249,4 9% 11% 

 

 

 

Rörelseresultat 
(miljoner euro) 

Kvartalet 

oktober–
december 

 

Perioden 
januari–december 

Förändring 

 

2017 2016 Förändring 2017 2016 

Latinamerika 5,5 5,8 (5%) 20,8 21,7 (4%) 

Europa & Afrika 15,2 16,8 (10%) 45,2 49,9 (9%) 

CIS 14,6 14,0 5% 45,4 31,9 42% 

Asien & Turkiet 39,1 27,6 41 110,3 83,1 33% 

Tillverkning (1,5) 1,6 N/A 9,2 9,1 1% 

Övrigt (16,6) (23,8) 30% (71,9) (76,5) 6% 

Summa rörelseresultat  56,3 42,0 34% 159,0 119,2 33% 

 

 

 
Registrerade aktiva konsulenter 
(tusental) 

31 december 

Förändring 

 

2017 2016 

Latinamerika 280 288 (3%) 

Europa & Afrika 783 812 (4%) 

CIS 859 926 (7%) 

Asien & Turkiet 1 145 980 17% 

Summa 3 067 3 006 2% 
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(0,02) 
RÄNTEBÄRANDE 

SÄKRAD 
NETTOSKULD/EBITDA 

Kassaflöde och investeringar 

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till 79,0 miljoner euro 

(61,7), drivet av högre EBITDA och gynnsamma jämförelser gällande betald skatt. 

 Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -6,1 miljoner euro (-4,6).  

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 122,7 miljoner euro (113,1), drivet av 

högre EBITDA och orealiserade vinster på valutakurser, delvis motverkat av förändringar i 

rörelsekapitalet. 

 

Finansiell ställning 
 

Den säkrade räntebärande nettokassan uppgick till 4,3 miljoner euro (13,2 nettoskuld). Förhållandet 

säkrad nettoskuld/EBITDA var -0,02 (0,1). 

 Räntebärande nettoskuld uppgick till 23,5 miljoner euro (82,3). Förhållandet nettoskuld/EBITDA 

var 0,1 (0,6). Räntetäckningsgraden för kvartalet uppgick till 20,0 (6,9) och till 11,5 (6,6) för de 

senaste tolv månaderna.  

  

Information om kovenanterna 
 

I enlighet med definitionen i avtalen för det befintliga justerade obligationslånet (Private Placement 

Notes) var följande finansiella mått aktuella från och med slutet av fjärde kvartalet 2017: 

 

Koncernens nettoskuld/ EBITDA: 0,1 (kovenanter mindre än eller lika med 3 gånger)  

Koncernens EBITDA/finansiella kostnader: 19,2 (kovenanter mer än eller lika med 5 gånger) 

Koncernens nettovärde: 221,6 miljoner euro (kovenanter mer än eller lika med 120 miljoner euro) 

 

I enlighet med definitionen i avtalen för den befintliga revolverande kreditfaciliteten var följande 

finansiella mått aktuella från och med slutet av fjärde kvartalet 2017: 

 

Koncernens nettoskuld/ EBITDA: 0,1 (kovenanter mindre än eller lika med 3 gånger)  

Koncernens EBITDA/finansiella kostnader: 19,2 (kovenanter mer än eller lika med 4 gånger) 

 

Observera att definitionen av dessa mått skiljer sig från definitionerna av nettoskuld/EBITDA samt 

räntetäckningsgrad som återfinns i övriga avsnitt i denna rapport, främst hänförligt till vinster från 

försäljning av tillgångar samt likvida medel på marknader utanför OECD. 

 

Närståendetransaktioner 
 

Inga väsentliga förändringar har skett i relationer eller transaktioner med närstående parter jämfört 

med vad som beskrivits i årsredovisningen för 2016.  

 
Utdelning  
 

Årsstämman, som hölls den 9 maj 2017, beslutade om en utdelning på 1,50 euro per aktie, varav 

1,00 euro (0,40) per aktie ska anses vara ordinarie utdelning och 0,50 euro som extra utdelning, 

som ska betalas ut från bolagets kapitaltillskottsreserv i fyra omgångar enligt följande: 0,75 euro till 

de aktieägare som är registrerade den 15 maj 2017, 0,25 euro till de aktieägare som är registrerade 

den 15 augusti 2017, 0,25 euro till de aktieägare som är registrerade den 15 november 2017 och 

0,25 euro till de aktieägare som är registrerade den 15 februari 2018.  

 

Den fjärde utdelningen om 0,25 euro per aktie (avstämningsdag 15 februari 2018) förväntas betalas 

den 23 februari 2018. Den sista dagen för handel med aktien inklusive rätt till utdelning var den 

13 februari 2018 (exklusive utdelning 14 februari).  

 

Utdelningsförslag till årsstämman 2018  
 
Styrelsen kommer att föreslå för årsstämman 2018 en total utdelning om 2,60 euro per aktie för 

2017, mot bakgrund av bolagets starka finansiella ställning och med förhållandet nettoskuld/EBITDA 

som ligger under målet på 0,5 till 1,5, varav 1,60 euro (1,00) per aktie ska betraktas som ordinarie 

och 1,00 euro (0,50) ska betraktas som en extra utdelning. Den ordinarie utdelningen ska ske i 

form av lika stora kvartalsvisa utdelningar på respektive 0,40 euro med start under det andra 
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kvartalet 2018 och extrautdelningen betalas ut under andra kvartalet 2018. Delbetalningarna av 

utdelningen kommer att distribueras från bolagets kapitaltillskottsreserv och är därmed inte föremål 

för källskatt i Schweiz. 

 

Resultat av Oriflames aktieincitamentsprogram för 2014 
och 2015, samt hänförlig nyemission inom ramen för det 
villkorade aktiekapitalet  
 
Efter det starka resultatet för räkenskapsåret 2017 och i enlighet med villkoren i Oriflames 

aktieincitamentsprogram har bolagets styrelse beslutat att tilldela totalt 729 921 aktier i form av 

prestationsaktier (”achievement shares”) till deltagarna i 2014 och 2015 års 

aktieincitamentsprogram. Deltagarna kommer att erhålla prestationsaktierna utan kostnad. För mer 

information om bolagets aktieincitamentsprogram, vänligen se avsnittet om bolagsstyrning på 

bolagets hemsida. 

 
Av det totala antalet aktier som ska tilldelas har styrelsen beslutat att 688 401 aktier ska emitteras 

som nya aktier, i enlighet med bolagets villkorade aktiekapital. Efter nyemissionen kommer det 

totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 56 442 366, med ett aktiekapital om CHF 84 663 549. 

Beslut om att öka aktiekapitalet förväntas fattas den 19 februari 2018 och ändringen av 

aktiekapitalet kommer därefter att registreras vid bolagsregistret i Schweiz så snart det är praktiskt 

möjligt. De resterande antalet prestationsaktier kommer att tilldelas från bolagets egna aktier 

och/eller återköpas av bolaget för att sedermera tilldelas deltagarna. Styrelsen har därför beslutat 

att för detta ändamål återköpa upp till 40 000 egna aktier. Bolaget innehar per dagens datum 13 160 
egna aktier. Återköp av egna aktier kan komma att ske vid ett eller flera tillfällen under perioden 

från den 19 februari 2018 fram till och med den 30 juni 2018. Varje återköp av aktier ska betalas 

kontant och får endast ske på Nasdaq Stockholm till det aktuella marknadspriset vid tidpunkten för 

köpet. 

 

Implementering av det nya aktieincitamentsprogrammet  
 
Styrelsen har beslutat att fortsätta med sin långvariga praxis att erbjuda vissa nyckelpersoner i 

Oriflame-koncernen möjlighet att årligen investera i ett aktieincitamentsprogram och har beslutat 

att, under det första kvartalet 2018, implementera ett nytt aktieincitamentsprogram för cirka 50 

nyckelmedarbetare i Oriflamekoncernen (”Deltagarna”) med avseende på investeringsåret 2018 

(”Aktieincitamentsprogrammet 2018”). De huvudsakliga villkoren i Aktieincitamentsprogrammet 

2018 stämmer överens med villkoren i 2015-2017 års aktieincitamentsprogram. Genom 

Aktieincitamentsprogrammet 2018 erbjuds Deltagarna att, under 2018, deponera Oriflameaktier, 

som de i dagsläget äger eller kommer att förvärva, som investeringsaktier (En. Investment shares). 

Styrelsen har beslutat att antalet investeringsaktier som erbjuds inom ramen för 

Aktieincitamentsprogrammet 2018 ska uppgå till högst 71 000. Upp till åtta gånger antalet 

investeringsaktier kommer kunna tilldelas Deltagarna som prestationsaktier (En. Achievement 

shares) i slutet av den 3-5 år långa investeringsperioden enligt följande: Tilldelning av 

prestationsaktier till varje Deltagare kommer att uppgå till mellan 0 och 8 prestationsaktier per 

investeringsaktie beroende på den årliga utvecklingen av Oriflamekoncernens rörelseresultat från 

början av investeringsåret fram till början av det femte året efter att investeringsaktien har 

deponerats. Det kommer även finnas en möjlighet till delvis eller fullständig accelererad tilldelning 

efter tredje eller fjärde året om något av tröskelvärdena avseende rörelseresultatet redan skulle ha 

uppnåtts vid en sådan tidpunkt. Den nivå som utvecklingen av rörelseresultatet behöver uppnå för 

erhållande av prestationsaktier kommer att beslutas av styrelsen i syfte att åstadkomma en rimlig 

balans mellan prestation och belöning. Den potentiella utspädningseffekten som kan uppstå genom 

Aktieincitamentsprogrammet 2018 uppgår till högst en procent av det befintliga aktiekapitalet. I 

enlighet med IFRS 2 måste kostnaderna för Aktieincitamentsprogrammet 2018 kostnadsföras i 

resultaträkningen under programmets löptid. Den maximala kostnaden, baserat på det nuvarande 

värdet av investeringsaktierna, beräknas att uppgå till ungefär 18 000 000 EUR. Kostnaden ska 

kostnadsföras under perioden 2018–2023. Utöver beloppet om 18 000 000 EUR kommer 

kostnader i form av sociala avgifter även att uppstå. Eftersom de sociala avgifterna kommer att vara 

beroende av värdet på prestationsaktierna vid tidpunkten för emissionen och var Deltagarna är 

bosatta vid tidpunkten för tilldelningen, går det i nuläget inte att beräkna kostnaderna för de sociala 

avgifterna. Anledning till att Oriflame fortsätter med det årliga aktieincitamentsprogrammet är att 

ett långsiktigt ägarintresse bland Deltagarna sannolikt ökar deras intresse för verksamheten och 

Oriflamekoncernens resultat, vilket kommer att öka motivationen och gynna både Deltagarnas och 

bolagets intressen. Förslaget anses därmed vara gynnsamt för bolaget och dess aktieägare. Som 
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+10% 
OMSÄTTNING I 

LOKAL VALUTA 

HITTILLS I ÅR 

grund för framtida tilldelningar av prestationsaktier i enlighet med Aktieincitamentsprogrammet 

2018 har styrelsen för avsikt att antingen emittera nya aktier i enlighet med det befintliga villkorade 

aktiekapitalmandatet (inklusive att ansöka om ytterligare ett villkorat aktiekapitalmandat från 

årsstämman om och när det bedöms lämpligt av styrelsen), och/eller återköpa befintliga aktier till 

marknadsvärde. För mer information om villkoren i de aktiva aktieincitamentsprogrammen i 

bolaget, hänvisas till not 21 i Årsredovisningen 2016 för Oriflamekoncernen, samt till avsnittet 

”Share Incentive Schemes” i avsnittet om bolagsstyrning på bolagets webbplats oriflame.com.  

 

Övriga väsentliga händelser efter perioden slut 
 

Efter 50 år som styrelseledamot har Jonas af Jochnick, medgrundare till Oriflame, meddelat bolagets 

valberedning och styrelse att han inte står till förfogande för omval till styrelsen. Valberedningen 

kommer att återkomma med förslag till styrelsesammansättning i god tid före årsstämman 2018. 

 

Personal 
 

Genomsnittligt antal heltidsanställda medarbetare (FTE) var 6 186 (6 189). 

 

Uppdatering för det första kvartalet 
 

Omsättningsutvecklingen under kvartalet fram till dagens datum är omkring 10 procent i lokal 

valuta.  

 

Långsiktiga mål 
 

Oriflames mål är att nå en omsättningstillväxt 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 rekryteringsprogram är, och valet av tidpunkt 

• Tidpunkten för försäljnings- och marknadsföringsåtgärder 

• Antalet effektiva säljdagar per kvartal 

• Valutaeffekter på omsättning och resultat 

 

 

Finansiell kalender för 2018 
 

Årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets webbplats under april 2018, senast tre veckor 

före årsstämman. 

Årsstämman 2018 kommer att hållas den 4 maj 2018.  

Delårsrapporten för första kvartalet 2018 publiceras den 4 maj 2018. 

Delårsrapporten för andra kvartalet 2018 publiceras den 7 augusti 2018.  

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2018 publiceras den 7 november 2018. 

Bokslutskommuniké 2018 publiceras den 14 februari 2019. 

http://oriflame.com/
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Kommande IFRS-standarder  
 

Koncernen tillämpar IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder” från den 1 januari 2018. En förtida 

tillämpning av IFRS 16 ”Leasingavtal” kommer att göras för att alla förändringar ska kunna 

implementeras samtidigt. 

 

Tillämpningen av IFRS 15 väntas påverka resultaträkningen på flera nivåer. Följande uppskattningar 

gäller för helåret. Omsättningen kommer att påverkas negativt med en låg ensiffrig procentsiffra i 

absoluta termer till följd av den inledande implementeringen av IFRS 15. Det beror på att bolaget 

kommer att tillämpa en kontrollmetod med avseende på när försäljningen redovisas i stället för den 

risk- och belöningsmetod som har använts tidigare. Därutöver måste samtliga åtaganden inom ett 

avtal tas i beaktande vilket kommer att leda till en uppskjuten resultatredovisning. 

 

Omsättningen och bruttomarginalen kommer att påverkas av omklassificeringar av kostnader, som 

för närvarande presenteras i "försäljnings- och marknadsföringskostnader”, där det är tillämpligt i 

enlighet med den nya metoden i IFRS. Det förväntas leda till en total negativ medelhög ensiffrig 

procentuell effekt på bruttomarginalen. Ovannämnda pågående omklassificeringar av kostnader (dvs 

incitament till registrerade aktiva) kommer att få en motsvarande positiv effekt på 

rörelsemarginalen. Rörelsemarginalen kommer emellertid att påverkas negativt för det första året 

med en låg ensiffrig procentuell påverkan (runt eller under 100 punkter) till följd av engångseffekten 

på omsättningen, vilket kommer sig av den initiala implementeringen av IFRS 15. 

 

Införandet av IFRS 16 kommer att påverka rörelsemarginalen med en låg ensiffrig procentuell 

påverkan (runt eller under 100 punkter) på grund av elimineringen av kostnader för operationell 

leasing som i huvudsak kompenseras av avskrivning av leasingtillgångar. Dessutom kommer 

finansieringskostnaderna att öka på grund av redovisning av räntekostnader för skulder från 

finansiell leasing. Under första året leder det till en negativ nettoeffekt på nettovinstmarginalen före 

skatt i form av en låg ensiffrig procentuell påverkan (runt eller under 100 punkter). Den nya 

standarden kommer också att påverka beräkningen av uppskjuten skatt för vilken effekten ännu inte 

har beräknats.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att exklusive engångseffekterna som orsakas av IFRS 15 

kommer den sammantagna effekten av de nya standarderna att ha en försumbar 

påverkan på rörelsemarginalen för helåret.  

 

Bolaget kommer att implementera IFRS 16 på basis av den modifierade retroaktiva metoden 

(inklusive retroaktiv användning av den marginella låneräntan), som gör det möjligt att omvandla alla 

operationella leasingavtal från 2017 till finansiella leasingavtal under 2018. Det kommer att leda till 
skapandet av tillgångar med nyttjanderätt (Right of Use Assets, RoU), nya leasingskulder samt få en 

påverkan på balanserade vinstmedel (till följd av alternativet med en användning av den marginella 

låneräntan). 

 

Bolaget har upprättat övergripande pro-forma-siffror för koncernens finansiella rapporter  för 2017 

för att underlätta en jämförelse med kommande siffror för 2018. Tillämpningen av standarderna på 

2018 års siffror är beroende av koncernens resultat och därmed kan påverkan skilja sig från 

påverkan på 2017 års siffror.  
 

Siffror pro-forma i koncernens finansiella rapporter för 2017  
Kv1 2017 

 
  Tusen euro Redovisad 

IFRS 15 

engångseffekt 

IFRS 15 

pågående 

Pro-

forma 

IFRS 16 

pågående 

Pro-

forma 

Omsättning                                         340 134 (19 200) (10 900) 
310 

034 
- 

310 

034 

Bruttoresultat 243 404 (16 900) (21 000) 
205 

504 
-  

205 

504 

 71,6%    66,3%  66,3% 

Rörelseresultat                      29 769 (21 400) 
               

-    
8 369        1 150  9 519 

 8,8%    2,7%  3,1% 

Resultat före 

skatt 
27 419 (21 400) 

               

-    
6 019 (350) 5 669 

 8,1%    1,9%  1,8% 
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Räkenskapsåret 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport över koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2017 
 

 

Tusen euro  Redovisad IFRS 16 Pro-forma 

Tillgångar     

ROU-tillgångar (Right of Use)  - 85 000 85 000 

Summa tillgångar  732 463 85 000 817 463 

 

 

  
 

 

Eget kapital     

Justering av balanserade vinstmedel  - (5 000) (5 000) 

Totalt eget kapital hänförligt till 

bolagets ägare 

 
221 596 (5 000) 216 596 

     

Skulder     

Leasingskulder  - 70 000 70 000 

Summa långfristiga skulder  206 845 70 000 276 845 

     

Leasingskulder  - 20 000 20 000 

Summa kortfristiga skulder  304 022 20 000 322 022 

     

Summa eget kapital och skulder  732 463 85 000 817 463 

 
 
  

 
 

   

Tusen euro Redovisad 
IFRS 15 

engångseffekt 
IFRS 15 

pågående 
Pro-

forma 
IFRS 16 

pågående 
Pro-

forma 

Omsättning                                         1 363 111 (21 400) (43 700) 
1 298 

011 
 

1 298 
011 

Bruttoresultat 994 564 (18 900) (84 200) 
891 
464 

  
891 
464 

 73,0%    68,7%  68,7% 

Rörelseresultat                      159 030 (23 400) 
               

-    
135 
630 

     4 800  
140 
430 

 11,7%    10,4%  10,8% 

Resultat före 

skatt 
133 180 (23 400)   

109 

780 
(1 200) 

108 

580 

 9,8%    8,5%  8,4% 
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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 15 februari 2018 klockan 9.30 (CET).  

 

För att delta, ring från: 

SE: +46856642664 

DK: +4535445575 

FI: +358981710491 

UK: +442030089809 

NO: +4723500265 

US: +18558315945 

   

Telefonkonferensen kommer att kunna följas via webbutsändning (endast ljud) på Oriflames 

webbplats: www.oriflame.com or through http://oriflame-ir.creo.se/180215 

 

 Den här rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.  

 

15 februari 2018 

 

Magnus Brännström 

VD och koncernchef 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Magnus Brännström, VD och koncernchef Tel: +41 798 263 754 

Gabriel Bennet, finansdirektör              Tel: +41 798 263 769  

Nathalie Redmo, IR-chef      Tel: +41 799 220 173 

 

 

Denna information är sådan information som Oriflame Holding AG är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 07.15 CET. 

 

 

Oriflame Holding AG 

Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen, Schweiz 
www.oriflame.com 

Organisationsnummer CHE-134.446.883 

 
  

http://www.oriflame.com/
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Koncernens nyckeltal 
 
 Kvartalet  

oktober–december 

Perioden 

januari–december 

2017 2016 2017 2016 

Bruttomarginal, % 73,7 71,2 73,0 70,7 

EBITDA-marginal, %  16,7 13,8 14,1 11,9 

Rörelsemarginal, %  14,8 11,8 11,7 9,5 

Avkastning på:      

 - operativt sysselsatt kapital, % - - 57,7 38,0 

 - sysselsatt kapital, % - - 34,7 26,7 

Räntebärande säkrad nettoskuld/EBITDA 
(rullande 12 mån) 

(0,02) 0,1 (0,02) 0,1 

Nettoskuld/EBITDA (rullande 12 månader) 0,1 0,6 0,1 0,6 

Räntetäckningsgrad 20,0 6,9 11,5 6,6 

Genomsnittligt antal heltidsanställda (FTE) 6 186 6 189 6 230 6 233 

 

 

 
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, nedskrivningar, avskrivningar och aktieincitamentsprogrammet. 
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Kvartalsdata 
 

 Finansiell översikt  Kv3’16 Kv4’16 Kv1’17 Kv2’17 Kv3’17 Kv4’17 

Omsättning, miljoner euro 278,9 355,1 340,1 347,6 295,3 380,1 

Bruttomarginal, % 70,4 71,2 71,6 72,9 73,8 73,7 

EBITDA, miljoner euro 30,8 49,0 40,4 47,9 40,0 63,5 

Rörelseresultat, miljoner euro 25,2 42,0 29,8 40,5 32,5 56,3 

Rörelsemarginal, % 9,0 11,8 8,8 11,7 11,0 14,8 

Resultat före skatt, miljoner euro 20,4 37,3 27,4 29,7 24,8 51,3 

Resultat efter skatt, miljoner euro 12,7 25,2 19,5 19,9 17,4 35,8 

Justerat resultat per aktie efter utspädning, euro 0,23 0,44 0,34 0,35 0,30 0,62 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, miljoner euro (5,8) 61,7 (1,5) 33,9 11,2 79,0 

Räntebärande nettoskuld, miljoner euro 111,8 82,3 92,7 82,4 85,4 23,5 

Registrerade aktiva konsulenter (tusental) 2 648 3 006 2 991 2 806 2 646 3 067 

 

Omsättning, miljoner euro Kv3’16 Kv4’16 Kv1’17 Kv2’17 Kv3’17 Kv4’17 

Latinamerika 40,9 39,8 35,3 40,9 40,4 41,0 

Europa & Afrika 70,4 95,3 81,3 80,3 70,7 92,4 

CIS 67,2 93,9 99,5 92,9 69,9 94,5 

Asien & Turkiet 97,5 123,3 118,2 130,3 111,7 150,0 

Tillverkning 0,7 0,6 4,5 1,4 0,8 0,3 

Övrigt 2,2 2,2 1,3 1,8 1,8 1,9 

Oriflame 278,9 355,1 340,1 347,6 295,3 380,1 

 

Rörelseresultat, miljoner euro Kv3’16 Kv4’16 Kv1’17 Kv2’17 Kv3’17 Kv4’17 

Latinamerika 7,2 5,8 3,3 6,0 5,9 5,5 

Europa & Afrika 8,9 16,8 10,4 10,4 9,2 15,2 

CIS 5,5 14,0 11,1 9,7 9,9 14,6 

Asien & Turkiet 17,7 27,6 21,1 28,0 22,1 39,1 

Tillverkning 2,5 1,6 4,9 4,4 1,3 (1,5) 

Övrigt (16,6) (23,8) (21,0) (18,0) (15,9) (16,6) 

Oriflame 25,2 42,0 29,8 40,5 32,5 56,3 

 

Registrerade aktiva konsulenter (tusental) Kv3’16 Kv4’16 Kv1’17 Kv2’17 Kv3’17 Kv4’17 

Latinamerika 314 288 266 284 299 280 

Europa & Afrika 655 812 802 734 674 783 

CIS 784 926 889 794 698 859 

Asien & Turkiet 895 980 1 034 994 975 1 145 

Oriflame 2 648 3 006 2 991 2 806 2 646 3 067 

 

Rörelsemarginal, % Kv3’16 Kv4’16 Kv1’17 Kv2’17 Kv3’17 Kv4’17 

Latinamerika 17,6 14,5 9,5 14,8 14,6 13,5 

Europa & Afrika 12,7 17,7 12,8 12,9 13,0 16,5 

CIS 8,1 14,9 11,2 10,5 14,2 15,5 

Asien & Turkiet 18,1 22,4 17,8 21,5 19,8 26,0 

Oriflame 9,0 11,8 8,8 11,7 11,0 14,8 

 

Omsättningsökning i % (euro) Kv3’16 Kv4’16 Kv1’17 Kv2’17 Kv3’17 Kv4’17 

Latinamerika 16 12 20 6 (1) 3 

Europa & Afrika (1) (2) (1) (1) 0 (3) 

CIS (13) (10) 15 19 4 1 

Asien & Turkiet 26 23 14 19 15 22 

Oriflame 6 5 11 12 6 7 

 

Kassaflöde, miljoner euro Kv3’16 Kv4’16 Kv1’17 Kv2’17 Kv3’17 Kv4’17 

Kassaflöde från den löpande verksamheten (5,8) 61,7 (1,5) 33,9 11,2 79,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten (2,3) (4,6) (3,0) (3,0) (3,8) (6,1) 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat per aktie 
 

EURO 

Kvartalet  
oktober–december 

Perioden  
januari–december 

2017 2016 2017 2016 

     

Resultat per aktie:     

- före utspädning 0,64 0,45 1,66 1,20 

- efter utspädning 0,62 0,44 1,62 1,18 

     

Genomsnittligt vägt antal utestående aktier:     

 - före utspädning 55 740 805 55 741 062 55 740 805 55 691 352 

 - efter utspädning 57 217 925 56 587 350 57 217 925 56 537 639 

     

Totalt antal utestående aktier (exkl. egna aktier) 55 740 805 55 740 805 55 740 805 55 740 805 

 
 

 

  

 Kvartalet  
oktober–december 

Perioden 
Januari–december 

Tusen euro  2017 2016 2017 2016 

Omsättning                                          380 085 355 107 1 363 111 1 249 382 

Kostnader för sålda varor  (100 079) (102 382) (368 547) (366 467) 

Bruttoresultat  280 006 252 725 994 564 882 915 

Övriga intäkter  11 591 12 002 45 311 44 331 

Försäljnings- och marknadsföringskostnader  (137 017) (126 378) (500 577) (449 516) 

Kostnader för distribution och infrastruktur  (25 187) (26 027) (95 384) (94 056) 

Administrativa kostnader  (73 120) (70 315) (284 884) (264 490) 

Rörelseresultat  56 273 42 007 159 030 119 184 

Finansiella intäkter  6 983 13 740 47 338 21 858 

Finansiella kostnader  (11 971) (18 400) (73 188) (40 512) 

Finansnetto  (4 988) (4 660) (25 850) (18 654) 

Resultat före skatt  51 285 37 347 133 180 100 530 

Skattekostnad (totalt)  (15 535) (12 168) (40 626) (33 816) 

Resultat hänförligt till bolagets ägare  35 750 25 179 92 554 66 714 
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Rapport över koncernens totalresultat 
 

 
Tusen euro 

Kvartalet  
oktober–december 

Perioden 
januari–december 

 

2017 2016 2017 2016 

Resultat hänförligt till bolagets ägare  35 750 25 179 92 554 66 714 

      

Övrigt totalresultat      

Poster som inte kan omklassificeras till 
resultaträkningen:                                         

     

Omräkningar av den fastställda nettoskulden, 

efter skatt 
 (1 466) 520 (1 356) (316) 

Uppskrivningsfond för materiella 
anläggningstillgångar                                        

 - (149) - (230) 

Summa poster som inte kan 
omklassificeras till resultaträkningen                                         

 (1 466) 371 (1 356) (546) 

      

Poster som är eller kan bli 
omklassificerade till resultaträkningen: 

     

Valutakursdifferenser hänförliga till 

utlandsverksamhet                                        
 (1 384) 10 930 (13 964) 12 299 

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

 369 (328) 3 145 (2 719) 

Summa poster som är eller kan bli 
omklassificerade till resultaträkningen: 

 (1 015) 10 602 (10 819) 9 580 

      

Övrigt totalresultat för perioden, 
netto efter skatt 

 (2 481) 10 973 (12 175) 9 034 

Totalresultat för perioden hänförligt 
till bolagets ägare 

 33 269 36 152 80 379 75 748 
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Rapport över koncernens finansiella ställning 
 

 
Tusen euro  

Per den 31 

december 
2017 

Per den 31 

december 
2016 

Tillgångar    

Materiella anläggningstillgångar  152 919 164 831 

Immateriella anläggningstillgångar  14 595 13 849 

Anläggningsfastigheter  542 542 

Uppskjuten skattefordran  31 136 25 702 

Övriga långsiktiga fordringar  105 948 

Summa anläggningstillgångar  199 297 205 872 

    

Varulager  165 509 166 833 

Kundfordringar och övriga fordringar  79 812 71 352 

Skattefordringar  8 810 7 647 

Förutbetalda kostnader  27 954 36 283 

Finansiella derivat – tillgångar  29 682 72 338 

Kassa, bank och kortfristiga skulder  221 399 185 469 

Summa omsättningstillgångar  533 166 539 922 

    

Summa tillgångar  732 463 745 794 

    

Eget kapital    

Aktiekapital  79 850 79 850 

Egna aktier  (90) (90) 

Överkurs  548 474 632 085 

Reserver  (164 732) (167 017) 

Balanserade vinstmedel  (241 906) (333 104) 

Totalt eget kapital hänförligt till bolagets ägare  221 596 211 724 

    

Skulder    

Räntebärande lån  195 113 199 713 

Övriga långfristiga skulder  3 983 3 691 

Förmånsbestämd skuld, netto  4 938 3 859 

Förutbetald intäkt  309 296 

Uppskjuten skatteskuld  2 502 2 869 

Summa långfristiga skulder  206 845 210 428 

    

Kortfristig del av räntebärande skulder  48 477 66 836 

Leverantörsskulder och övriga skulder  91 746 95 292 

Utdelning att betala  14 049 11 167 

Förutbetald intäkt  311 421 

Skatteskulder  15 669 17 032 

Upplupna kostnader  127 811 122 208 

Finansiella derivat – skulder  2 392 5 458 

Avsättningar  3 567 5 228 

Summa kortfristiga skulder  304 022 323 642 

Summa skulder  510 867 534 070 

    

Summa eget kapital och skulder  732 463 745 794 
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Rapport över förändring i koncernens eget kapital för helåret 
 

 

Tusen euro 

 

        
 

Aktiek
apital 

Egna  
aktier 

Aktie  
kurs 

  
Reserver  

Balanserad

e 
vinstmedel 

Summa 

eget 
kapital 

Ingående balans per den 1 

januari 2016 

 
79 788 (621) 654 381 (178 675) (401 416) 

153 457 

Resultat efter skatt  - - - - 66 714 66 714 

Övrigt totalresultat, netto efter 
skatt 

 
- - - 9 350 (316) 9 034 

Totalresultat för perioden   - - - 9 350 66 398 75 748 

Emission av stamaktier i 

samband med 
aktieincitamentsprogram  

 

62 - - (862) 800 - 

Egna aktier använda i samband 

med aktieincitamentsprogram 

 
- 541 - (1 655) 1 114 - 

Köp av egna aktier  - (10) - - - (10) 

Aktieincitamentsprogram  - - - 4 825 - 4 825 

Utdelning  - - (22 296) - - (22 296) 

Summa tillskott och 
utdelade vinster 

 
62 531 (22 296) 2 308 1 914 (17 481) 

Per den 31 december 2016  79 850 (90) 632 085 (167 017) (333 104) 211 724 

         

Ingående balans per den 1 

januari 2017 
 79 850 (90) 632 085 (167 017) (333 104) 211 724 

Resultat efter skatt  - - - - 92 554 92 554 

Övrigt totalresultat, netto efter 
skatt 

 - - - (10 819) (1 356) (12 175) 

Totalresultat för perioden   - - - (10 819) 91 198 80 379 

Aktieincitamentsprogram  - - - 13 104 - 13 104 

Utdelning  - - (83 611) - - (83 611) 

Summa tillskott och 
utdelade vinster 

 - - (83 611) 13 104 - (70 507) 

Per den 31 December 2017  79 850 (90) 548 474 (164 732) (241 906) 221 596 
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Rapport över koncernens kassaflödesanalys  
 

Tusen euro 

Kvartalet 

oktober–december 

Perioden 

januari–december 

 

Not 2017 2016 2017 2016 

Den löpande verksamheten      

Resultat före skatt  51 285 37 347 133 180 100 530 

Justeringar för:      

Avskrivningar och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar  4 258 4 662 17 657 18 260 

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar  376 446 1 600 2 883 

Förändring i verkligt värde på upptagna lån och derivatinstrument  (36) 719 (142) 3 580 

Förutbetald intäkt  (16) (125) (91) (482) 

Nedskrivning  68 541 415 3 013 

Aktieincitamentsprogram   2 516 1 390 13 104 4 825 

Orealiserade valutakursdifferenser  (232) (5 602) 5 896 (16 000) 

Vinst/förlust vid försäljning av materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar   (20) (67) (920) (847) 

Finansiella intäkter  (3 092) (6 874) (13 268) (19 870) 

Finansiella kostnader  4 360 8 578 20 509 27 067 

Rörelseresultat före förändringar av rörelsekapital och avsättningar  59 467 41 015 177 940 122 959 

(Ökning)/minskning av kundfordringar, förutbetalda kostnader och finansiella derivat  4 895 (3 593) (989) (9 076) 

(Ökning)/minskning av avsättningar  8 076 4 918 (6 319) 16 363 

Ökning av leverantörsskulder och övriga skulder, upplupna kostnader och finansiella 

derivat  
16 818 37 324 9 313 38 487 

Ökning/(minskning) av avsättningar  672 2 310 (1 934) (3 185) 

Kassaflöde från verksamheten  89 928 81 974 178 011 165 548 

Erhållen ränta  2 651 4 476 14 528 18 497 

Betalda räntor och bankavgifter  (4 590) (6 994) (21 689) (26 533) 

Betald inkomstskatt  (8 978) (17 755) (48 175) (44 388) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  79 011 61 701 122 675 113 124 

      

Investeringsverksamheten      

Försäljning av materiella anläggningstillgångar, immateriella anläggningstillgångar  4 209 1 998 1 305 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  (5 538) (4 582) (15 560) (11 288) 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  (570) (247) (2 254) (1 877) 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  (6 104) (4 620) (15 816) (11 860) 

      

Finansieringsverksamheten      

Intäkter från upptagna lån  - - 105 000 - 

Återbetalning av upptagna lån  - - (86 471) (72 013) 

Förvärv av egna aktier  - (10) - (10) 

Minskning av skulder från finansiell leasing  - - - (4) 

Utbetald utdelning  (13 922) (11 130) (80 760) (11 130) 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  (13 922) (11 140) (62 231) (83 157) 

      

Förändring av likvida medel  58 985 45 941 44 628 18 107 

Likvida medel vid periodens början, netto efter checkräkningskrediter  163 449 144 774 185 365 176 384 

Effekt av valutakursförändringar i likvida medel  (1 089) (5 350) (8 648) (9 126) 

Likvida medel vid periodens slut, netto efter checkräkningskrediter  221 345 185 365 221 345 185 365 
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Noter till räkenskaperna för Oriflame Holding AG 
 

Not 1 • Ställning och huvudsaklig verksamhet 

 
Oriflame Holding AG (”OHAG” eller ”Bolaget”) är ett holdingbolag med säte i Schweiz och registrerat på Bleicheplatz 3, CH-8200 Schaffhausen. Den 
huvudsakliga verksamheten i dotterbolagen är att bedriva direktförsäljning av kosmetika. Bokslutskommunikén för bolaget för tolvmånadersperioden 
fram till och med 31 december 2017 avser moderbolaget och dess dotterbolag (tillsammans benämnda ”Koncernen”). 

 

 

Not 2 • Utgångspunkt för upprättandet och sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper 

 

Intyg av överensstämmelse 
Koncernens bokslutskommuniké för 2017 har upprättats av ledningen i överensstämmelse med de redovisningsprinciper som har antagits av IFRS, och 

bör läsas tillsammans med bokslutet per den 31 december 2016. Bokslutskommunikén godkändes för offentliggörande av styrelsen den 14 februari 
2018. 

 

Väsentliga redovisningsprinciper, användning av bedömningar och uppskattningar 
Redovisningsprinciper, väsentliga bedömningar och viktiga källor till osäkerhet avseende uppskattningar, vilka använts av koncernen i detta delårsbokslut, 

är desamma som tillämpades av koncernen i årsredovisningen per den 31 december 2016.  
 
Nya tillägg och klargöranden beträffande IFRS 
 

De nya tilläggen och klargörandena beträffande IFRS, som trädde i kraft den 1 januari 2017, har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens 
bokslutskommuniké. 

 

 


