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* Rörelsemarginalen uppgick till 1,9% (1,1%) * Rörelsemarginalen uppgick till 1,9% (1,1%)

* Rörelseresultatet uppgick till 1,4 mkr (0,9) * Rörelseresultatet uppgick till 1,4 mkr (0,9)

Försäljningen uppgick till 71,9 mkr (77,8), -8% * Försäljningen uppgick till 71,9 mkr (77,8), -8%

januari - mars Finansiell utveckling januari - mars

Ökat resultat trots minskad omsättning

Finansiell utveckling

*
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*exkl. avskrivningar avseende immateriella tillgångar

* Kassaflöde efter investeringar uppgick till 13,2 mkr (16,1) * Kassaflöde eft. investeringar uppgick till  12,4 mkr (14,4)

Väsentliga händelser efter perioden

* Resultat efter skatt uppgick till  0,7 mkr (0,2)

* Resultat per aktie uppgick till 0,07 kr (0,02) * Resultat per aktie uppgick till  0,07 kr (0,02)

* Resultat efter skatt uppgick till 0,7 mkr (0,2)

* Justerat* rörelseresultat uppgick till 3 mkr (2,5) * Justerat* rörelseresultatet uppgick till 3 mkr (2,5)

* Resultat efter finansnetto uppgick till 1,2 mkr (-1,7) * Resultat efter finansnetto uppgick till 1,2 mkr (-1,7)

Väsentliga händelser januari - mars

* Empire AB är sedan 2 maj noterat på First North. 

* Förhandlingar med SodaStream International om en 
förlängning av licensavtalet från och med den 31 december 
2012 (option om förlängning i ytterligare fem år finns) 
inleddes och pågår.

* Tecknat samarbetsavtal med Löfbergs Lila avseende 
kaffekapslar och C3 Caffitaly kaffemaskiner.

* C-aktie preferens omstämplad till B-aktie.

* Beslut att flytta bolaget till First North från Aktietorget.

* Ökad ägarandel i Empire Finland OY med 5 % till 85 %.

* Förändrad segmentsredovisning.

* Avtal gällande nytt affärssystem tecknat och 
implementering påbörjad. 

C3 Mjölkskummare



Kommentarer från VD

"Sjätte kvartalet i rad med positiv 
resultatutveckling"

Fokus på tillväxt

Bäste Empire intressent,

Koncernen har haft en stabil start på året med 
fortsatt fokus på lönsamhet och lyckats förbättra 
resultatet ytterligare. Bruttomarginalen var trots 
höjda inköpspriser starkare under det första 
kvartalet jämfört med förra året och förklaras till stor 
del av positiva valutaeffekter för den svenska 
marknaden. 

Första kvartalet har präglats av lägre aktivitet ute i de 
svenska butikerna, vilket har påverkat omsättningen 
negativt. En trolig förklaring till detta är den sena påsken, 
prispress på gas samt de höjda ränte- och 
energikostnader som har minskat hushållens disponibla 
inkomster.

Liksom tidigare kvartal har vi haft en fortsatt tillväxt i våra 
utländska dotterbolag. Alla dotterbolag uppvisade en 
tillväxt, där Baltikum stod för den största procentuella 
ökningen och sammantaget var tillväxten utanför Sverige 
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Fokus på tillväxt
Som vi har kommunicerat tidigare kommer vi att 
fokusera på försäljning och marknadsföring samt att öka 
andelen av Empires eget varumärke C3. Under året 
kommer nya spännande produkter att lanseras inom 
respektive varumärke och som en viktigt del i detta har 
ett nytt avtal tecknats med MTG om marknadsföring för 
samtliga varumärken på den svenska marknaden. 

Vi känner oss nu mogna för att utöka vårt sortiment och 
stärka vår produktmix. Det finns intresse från flera 
företag och varumärken om att inleda samarbete med 
Empire och utnyttja Empires försäljnings- och 
distributionsplattform i Norden och Baltikum. 

- Det är kul att försäljnings- och distributionsplattformen 
som vi har byggt upp nu ger oss intressanta möjligheter 
för framtiden.

Empire skall under återstoden av 2011 fortsätta att 
investera för framtiden och bygga den bästa oberoende 
försäljnings- och distributionsplattformen i branschen.

Trots att året har börjat svagare än våra förväntningar 
så tror jag på ett bra år för Empire.

Hälsningar

Per Björkman

Bäste Empire intressent,

Koncernen har haft en stabil start på året med 
fortsatt fokus på lönsamhet och lyckats förbättra 
resultatet ytterligare. Bruttomarginalen var trots 
höjda inköpspriser starkare under det första 
kvartalet jämfört med förra året och förklaras till stor 
del av positiva valutaeffekter för den svenska 
marknaden. 

Första kvartalet har präglats av lägre aktivitet ute i de 
svenska butikerna, vilket har påverkat omsättningen 
negativt. En trolig förklaring till detta är den sena påsken, 
prispress på gas samt de höjda ränte- och 
energikostnader som har minskat hushållens disponibla 
inkomster.

Liksom tidigare kvartal har vi haft en fortsatt tillväxt i våra 
utländska dotterbolag. Alla dotterbolag uppvisade en 
tillväxt, där Baltikum stod för den största procentuella 
ökningen och sammantaget var tillväxten utanför Sverige 
12 %. 

Sammantaget minskade omsättningen med 5,9 mkr 
(8%), men tack vare ökade marginaler och fortsatt 
kostnadskontroll, ökade rörelseresultatet till 1,4 mkr (0,9 
mkr). Resultatet efter finansnetto, exklusive 
omvärderingar av valutaterminer, uppgick till 0,2 mkr
(0 mkr)

Även om försäljningen har minskat i Sverige har vi 
bibehållit eller ökat våra marknadsandelar inom våra 
nyckelsegment, vilket betyder att våra varumärken är 
fortsatt starka. Efter en svag utveckling i framförallt 
Sverige under januari och februari, kunde vi se en klar 
förbättring under mars månad.

Kassaflödet efter investeringar under perioden uppgick 
till 13,2 mkr (16,1), där merparten kom från en 
säsongsbetonad förändring i rörelsekapital. Bolaget 
utnyttjade en option att återköpa 5 % av aktierna i 
Empire Finland OY för 2 mkr och äger i och med det
85 % av bolaget. Transaktionen har under kvartalet 
påverkat kassaflödet negativt med 0,9 mkr.

Fortsatt arbete med lönsamhetsförbättrande 
åtgärder
Implementeringen av vårt nya affärssystem Jeeves sker i 
Sverige under kvartal två. Det är vår ambition att införa 
detta system i hela koncernen som ytterligare ett steg 
mot en mer nordisk organisation. Detta kommer att bidra 
till en ökad effektivitet och kostnadskontroll och är ett 
mycket viktigt steg för att kunna fortsätta att växa.



Försäljning, resultat och kassaflöde

Januari - mars

Försäljning
Försäljningen för första kvartalet uppgick till 71,9 mkr (77,8), 
vilket är en minskning med  8 % jämfört med samma period 
föregående  år. Försäljningen på den svenska marknaden 
minskade liksom tidigare kvartal. Anledningen var främst att 
marknadspriset på påfyllnadsgas minskat jämfört med första 
kvartalet föregående år, vilket påverkar omsättningen 
negativt. Därtill har försäljningen minskat då marknaden för 
flera av bolagets produktområden haft en nedgång efter 
årsskiftet. Dock bibehåller bolaget sina marknadsandelar.
Samtliga övriga länder hade en omsättningstillväxt under 
kvartalet, detta kunde dock inte kompensera den svaga 
efterfrågan på den svenska marknaden. På samtliga 
marknader utanför Sverige ökade koncernen sin försäljning  
och utlandsandelen var 42 % under kvartalet. Detta var en 
ökning mot såväl motsvarande kvartal föregående år som 
fjärde kvartalet 2010, vilka båda hade en utlandsandel
på 34 %.  

Resultat
Rörelseresultatet för första kvartalet blev 1,4 mkr (0,9). 
Resultatförbättringen under kvartalet jämfört med 
föregående år beror dels på högre marginaler till följd av den 
stärkta svenska kronan, dels på att kostnaderna har 
anpassats till den rådande marknadssituationen. 
Resultat efter finansnetto blev 1,2 mkr (-1,7). 
Räntekostnaderna var 1,1 mkr vilket är en ökning med 0,3 
mkr jämfört med samma period föregående år, främst till 
följd av högre räntenivåer. Finansnettot har påverkats 
positivt med 1,0 mkr (-1,7) avseende omvärdering av 
valutaterminer. Rensat från detta blev resultat efter 
finansnetto 0,2 mkr (0).
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Försäljning
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föregående  år. Försäljningen på den svenska marknaden 
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ökning mot såväl motsvarande kvartal föregående år som 
fjärde kvartalet 2010, vilka båda hade en utlandsandel
på 34 %.  

Resultat
Rörelseresultatet för första kvartalet blev 1,4 mkr (0,9). 
Resultatförbättringen under kvartalet jämfört med 
föregående år beror dels på högre marginaler till följd av den 
stärkta svenska kronan, dels på att kostnaderna har 
anpassats till den rådande marknadssituationen. 
Resultat efter finansnetto blev 1,2 mkr (-1,7). 
Räntekostnaderna var 1,1 mkr vilket är en ökning med 0,3 
mkr jämfört med samma period föregående år, främst till 
följd av högre räntenivåer. Finansnettot har påverkats 
positivt med 1,0 mkr (-1,7) avseende omvärdering av 
valutaterminer. Rensat från detta blev resultat efter 
finansnetto 0,2 mkr (0).

Kassaflöde
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 
13,7 mkr (16,4). Kassaflödet från förändring i rörelsekapital 
var 10,7 mkr och har påverkats positivt genom att 
kundfordringarna från julförsäljningen nu har betalats. 
Negativt för kassaflödet var att leverantörsskulderna minskat 
betydligt till följd av minskade inköp samtidigt som lagret har 
ökat något på grund av den svaga efterfrågan i Sverige. 
Kassaflödet efter investeringar uppgick till 13,2 mkr (16,1). 
Under första kvartalet genomfördes ett återköp av  aktier i 
dotterbolaget Empire Finland OY, vilket påverkat 
investeringsverksamheten negativt med 0,9 mkr  
Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -13,7 mkr
(-18,6) beroende på en lägre fakturabelåning. Periodens  
kassaflöde uppgick till -0,4 mkr (-2,5). 



Segmentsindelning
Koncernen ändrade segmentsindelningen vid årsskiftet och 
har nu endast ett segment, vilket är Small Domestic 
Appliance (SDA) i Norden. Tidigare var 
segmentsindelningen per geografisk marknad. Orsaken till 
förändringen är att flera stora kunder i högre grad agerar på 
fler än en geografisk marknad. Ofta köper man in till ett 
centraltlager i ett land för att sedan vidaredistribuera till 
andra länder i egen regi. Detta ställer nya krav på 
rapportering och sättet att bearbeta marknaden.  Då den 
nya segmentsindelningen  endast består av ett segment 
överensstämmer den med koncernens resultat- och 
balansräkning.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel 31 mars 2011 uppgick till 4,9 mkr (7,3). 
Därutöver fanns outnyttjade krediter på 3,1 mkr (3,8) vid 
periodens utgång.
Total tillgänglig likviditet uppgick till 8,0 mkr.
Vid utgången av mars 2011 var eget kapital 52 mkr (45) och 
soliditeten uppgick till 25,6 % (22,7). Soliditeten har ökat 
jämfört med årsskiftet då den var 22,0 %.
Skuldsättningsgraden uppgick till 2,9 ggr (3,4) och 
nettoskuldsättningsgraden till 1,6 ggr (1,7)
Vid kvartalets slut uppgick varulagret till 76,5 mkr (58,6) 
varav 8,6 mkr var varor på väg. Inkuransnedskrivningar har 
gjorts under kvartalet med 0,2 mkr, därefter bedöms lagret 
vara kurant.

Investeringar
Bolagets nyanskaffningar av maskiner och inventarier från 
januari till mars uppgick till 0,5 mkr (0). Under första 
kvartalet investerade bolaget 2,0 mkr i aktier i dotterbolaget 
Empire Finland OY.

Personal och organisation 
Medelantalet anställda uppgick under årets första tre 
månader till 61 (52), varav 71 % var män och 29 % var 
kvinnor. Vid utgången av mars 2011 var antalet anställda 59 

Händelser efter rapportperioden
Empire AB är sedan 2 maj noterat på First North. 

Framtidsutsikter och långsiktiga mål
Under de kommande åren förväntas tillväxttakten vara 
högre på de utländska marknaderna än i Sverige där 
marknaden för kolsyremaskiner är mer mogen. Bolaget 
strävar efter att höja sina marginaler och har en långsiktig 
målsättning att stärka dem till 30 %. Empire arbetar för en 
effektivisering och en förenkling av företagets processer för 
att möta kundernas förväntningar och för att uppnå en god 
lönsamhet över tiden. Empires mål är att nå en soliditet på 
minst 25 % på årsbasis.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning  under perioden uppgick till 4,2 
mkr (5,4), varav koncerninternt 4,2 mkr (5,4), resultat efter 
finansiella poster uppgick till 1,2 mkr (2,1). Under första 
kvartalet investerade bolaget 2,0 mkr genom återköpet av 5 
% av aktierna i Empire Finland OY. Ställda säkerheter i 
moderbolaget  uppgick till 37 mkr.  

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen. Rapport över totalresultat upprättas i 
enlighet med IAS 1. Tillämpade redovisningsprinciper 
överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 
för 2010.

Granskning
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Kalendarium
Q1: Delårsrapport 2011-05-05
Q2: Delårsrapport 2011-08-25
Q3: Delårsrapport 2011-10-27
Q4/helår: Bokslutskommuniké 2012-02-22
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Likvida medel 31 mars 2011 uppgick till 4,9 mkr (7,3). 
Därutöver fanns outnyttjade krediter på 3,1 mkr (3,8) vid 
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Skuldsättningsgraden uppgick till 2,9 ggr (3,4) och 
nettoskuldsättningsgraden till 1,6 ggr (1,7)
Vid kvartalets slut uppgick varulagret till 76,5 mkr (58,6) 
varav 8,6 mkr var varor på väg. Inkuransnedskrivningar har 
gjorts under kvartalet med 0,2 mkr, därefter bedöms lagret 
vara kurant.

Investeringar
Bolagets nyanskaffningar av maskiner och inventarier från 
januari till mars uppgick till 0,5 mkr (0). Under första 
kvartalet investerade bolaget 2,0 mkr i aktier i dotterbolaget 
Empire Finland OY.

Personal och organisation 
Medelantalet anställda uppgick under årets första tre 
månader till 61 (52), varav 71 % var män och 29 % var 
kvinnor. Vid utgången av mars 2011 var antalet anställda 59 
(51).

Styrelse
Empires styrelse består av Ian Wachtmeister (ordförande),  
Ulf Christensen, Åsa Mitsell, Hans Risberg, Bengt Stillström 
och Per Björkman (VD).

Transaktioner med närstående
Bolagets ledamöter, vilka ej är anställda i något av 
koncernens företag, uppbär arvode enligt fastställande på 
årsstämma. Transaktioner med närstående nyckelpersoner 
uppgick till 410 tkr under perioden och avser hyra för lokaler 
i Löddeköpinge, som ägs av Ulf Christensen. Samtliga inköp 
från närstående bolag har skett på marknadsmässiga 
villkor.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Riskerna i koncernens verksamhet är främst relaterade till 
marknadens utveckling samt olika finansiella risker såsom 
valuta-, upplånings- och ränterisker samt likviditets- och 
kreditrisker. Bolaget ser även en politisk risk då delar av 
Empires sortiment tillverkas i Asien och Israel. För en 
utförlig beskrivning av koncernens risker och hanteringen av 
dessa hänvisas till årsredovisningen för 2010. Utöver de 
risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker 
tillkommit.

Säsongsvariationer
Bolagets försäljning har säsongsvariationer där första 
kvartalet  normalt har den lägsta försäljningen. De två sista 
kvartalen är vanligtvis starkast.

Händelser efter rapportperioden
Empire AB är sedan 2 maj noterat på First North. 

Framtidsutsikter och långsiktiga mål
Under de kommande åren förväntas tillväxttakten vara 
högre på de utländska marknaderna än i Sverige där 
marknaden för kolsyremaskiner är mer mogen. Bolaget 
strävar efter att höja sina marginaler och har en långsiktig 
målsättning att stärka dem till 30 %. Empire arbetar för en 
effektivisering och en förenkling av företagets processer för 
att möta kundernas förväntningar och för att uppnå en god 
lönsamhet över tiden. Empires mål är att nå en soliditet på 
minst 25 % på årsbasis.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning  under perioden uppgick till 4,2 
mkr (5,4), varav koncerninternt 4,2 mkr (5,4), resultat efter 
finansiella poster uppgick till 1,2 mkr (2,1). Under första 
kvartalet investerade bolaget 2,0 mkr genom återköpet av 5 
% av aktierna i Empire Finland OY. Ställda säkerheter i 
moderbolaget  uppgick till 37 mkr.  

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen. Rapport över totalresultat upprättas i 
enlighet med IAS 1. Tillämpade redovisningsprinciper 
överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 
för 2010.

Granskning
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Kalendarium
Q1: Delårsrapport 2011-05-05
Q2: Delårsrapport 2011-08-25
Q3: Delårsrapport 2011-10-27
Q4/helår: Bokslutskommuniké 2012-02-22

För ytterligare information
Informationen i denna rapport lämnas för offentliggörande 
den 5 maj ca kl 08.30. Ytterligare information lämnas av Per 
Björkman, VD, telefon 08 586 30 511 alternativt 
per.bjorkman@empire.se, eller av Johanna Alm, CFO, 
telefon 08 586 30 462 alternativt johanna.alm@empire.se. 
Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida 
www.empire.se.

Noter
1) Immateriella tillgångar består av patent, distributions-

avtal, agenturavtal, varumärken, goodwill samt 
licensavtal avseende cylindrar.

2) Fakturakredit 40,6 mkr, checkräkningskredit 34,7 mkr 
och lån 5,9 mkr.
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Likvida medel vid periodens slut 4,9

10,7 7,3 9,7 4,2 10,7

-2,5 2,4 -5,1 0,8 -4,5

Likvida medel vid periodens början 4,7

Periodens kassaflöde -0,4

-18,6 5,5 -1,6 14,3 -0,3

16,1 -3,1 -3,5 -13,5 -4,2

Finansieringsverksamheten -13,7

Kassaflöde efter investeringar 13,2

-0,4 -0,2 0,0 0,1 -0,4

16,4 -3,0 -3,5 -13,7 -3,8

Investeringsverksamheten -0,5

Kassaflöde från löpande 

verksamheten 13,7

14,8 -6,9 -5,3 -23,3 -20,7

1,6 4,0 1,8 9,6 16,9

Förändring i rörelsekapital 10,7

Löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 3,0

Helår Q1 Q2 Q3 Q4 Helår

2010

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4

MSEK 2011

197,6 203,6 215,0 241,2 241,2

Kassaflödesanalys

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 204,4

146,3 151,7 164,2 184,1 184,1

6,4 5,3 4,1 4,2 4,2

Kortfristiga skulder 148,2

Långfristiga skulder 3,9

45,0 46,7 46,6 53,0 53,0

197,6 203,6 215,0 241,2 241,2

Eget kapital 52,4

SUMMA TILLGÅNGAR 204,4

149,1 156,7 169,9 198,1 198,1

7,3 9,7 4,2 4,7 4,7

Summa omsättningstillgångar 162,7

Likvida medel 4,9

83,1 89,7 98,7 124,5 124,5

58,6 57,3 67,0 69,0 69,0

Fordringar 81,3

Varulager 76,5

48,6 46,9 45,0 43,1 43,1

Q1 Q2 Q3 Q4 HelårHelår

Summa anläggningstillgångar 41,7

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4

2010MSEK 2011

Balansräkning

-0,07 0,18 -0,01 0,66 0,76Totalresultat per aktie (kr) 0,14

0,6 0,2 0,1 -0,4 0,6Minoritetsintresse 0,4

-1,3 1,5 -0,3 6,8 6,7

-0,7 1,7 -0,1 6,3 7,3

Moderbolagets aktieägare 1,0

Periodens totalresultat, varav: 1,4

-0,9 0,0 -0,3 -0,5 -1,8

0,2 1,7 0,3 7,0 9,2

Omräkningsdifferenser m m 0,7

Periodens resultat 0,7

1,9 0,0 0,0 -4,2 -2,3

-1,7 1,7 0,3 11,2 11,5

Skatt -0,5

Resultat efter finansnetto 1,2

-2,5 0,1 -1,9 0,7 -3,7

0,9 1,7 2,2 10,5 15,1

Finansnetto -0,2

Rörelseresultat 1,4

-1,9 -1,9 -1,8 -1,9 -7,5

-8,9 -8,7 -8,4 -9,5 -35,5

Avskrivningar -1,9

Personalkostnader -8,9

-8,2 -9,9 -8,8 -16,3 -43,2

25,6% 24,7% 24,0% 29,1% 26,2%

Övriga externa kostnader -7,8

Bruttovinst i % 27,7%

386,8

Bruttovinst 19,9

Kostnad sålda varor -52,0

19,9 22,1 21,2 38,2 101,3

-57,9 -67,5 -67,0 -93,0 -285,4

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 Helår

Omsättning 71,9 77,8 89,7 88,2

Q1 Q2 Q3 Q4 Helår

131,2

Kvartalsdata koncernen
Resultaträkning

MSEK 2011 2010



3,93

Robert Alpert 337 280 3,53 337 280 3,13

Nordnet Pensionsförsäkring AB 422 551 4,43 422 551

4,54

Länsförsäkringar Småbolagsfond 462 800 4,85 462 800 4,30

Mats Tibell* 488 750 5,12 488 750

5,67

Per Björkman* 525 712 5,51 525 712 4,89

Bekora BV 610 592 6,40 610 592

11,12

Ian Wachtmeister* 135 000 527 899 6,94 1 877 899

6,66

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 197 009 12,54 1 197 009

OAS Holding Alkmaar BV 716 900 7,51 716 900

17,45

Bengt Stillström* 1 318 200 13,81 1 318 200

Empires aktie

Slutkurser - kurva, volym - staplar

Aktieägare: 10 största (per 31 mars 2011) Antal aktier Andel i % 
av kapital Andel röster

Andel i % 
av rösterserie A serie B

12,25
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0 662 889

Jonas Laroussi 0 10 000

* registrerade aktier exklusive eget innehav

Bengt Stillström 0 1 318 200

Ian Wachtmeister

0 86 616

Eget kapital per aktie, kr 5,49 4,71 5,55

Jonas Holmström 0 106 692Resultat per aktie, 
genomsnittligt antal, kr 0,07 0,02 0,96

Ulf Christensen

Johanna Alm 0 4 300

Per Björkman 0 525 712

Antal registrerade aktier 
vid periodens slut 9 545 713 9 545 713 9 545 713
Antal utestående aktier 
vid periodens slut* 9 529 098 9 529 098 9 529 098

Q1 31-dec

Förändring 
antal aktier 

2011

Antal efter 
förändring 

2011--03-31

* Privat och/eller via bolag

Aktiedata 2011 2010 2010

Ägarförändring av ledning/styrelse

Q1

26,05

Summa 135 000 9 410 713 100,00 10 760 713 100,00

Övriga 2 803 020 29,36 2 803 020

Robert Alpert 337 280 3,53 337 280 3,13

Aktiedata
Serie A      (135 000 st)       Aktiens kvotvärde är 30 öre. 

10 röster/aktie
Serie B      (9 410 713 st)    Aktiens kvotvärde är 30 öre.

1 röst/aktie
Egna aktier
Av det totala antalet aktier äger Empire AB 16 615 stycken 
aktier i serie B.

Teckningsoptioner
På årsstämman den 31 mars 2008 fattades beslut om 
optionsprogram för samtliga anställda. Löptid 3 år, pris 2,92 
kr per teckningsoption samt teckningskurs 27,39 kr. Antalet 
optioner är 415 000, den maximala utspädningen är 5%. 
Ingen av de anställda har utnyttjat sin optionsrätt.

Preferensaktie C
Aktie av serie C har omstämplats till Serie B per den 2 
februari 2011 enligt  bestämmelse i bolagsordningen.

Utdelningspolicy
Utdelningen anpassas till vilken fas bolaget befinner sig i. 
Så länge bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas, behövs 
pengarna i verksamheten för att möjliggöra en fortsatt 
expansion, och någon utdelning sker inte. Då tillväxttakten 
avtar, under förutsättning att soliditeten är tillfredsställande, 
kan utdelning komma i fråga.
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SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 204 447 197 647 241 230

8

Summa kortfristiga skulder 148 219 146 323 184 092

Övriga kortfristiga skulder 69 632 76 515 93 250

Räntebärande kortfristiga skulder 78 587 69 808 90 842

Summa långfristiga skulder 3 864 6 367 4 151

2

Övriga avsättningar 1 197 400 951

Långfristiga skulder 2 667 5 967 3 2002

Summa eget kapital 52 364 44 957 52 987

Minoritetsintresse 1 299 1 626 1 588

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 51 065 43 331 51 399

EGET KAPITAL OCH SKULDER

SUMMA TILLGÅNGAR 204 447 197 647 241 230

Summa omsättningstillgångar 162 706 149 070 198 149

Likvida medel 4 923 7 320 4 680

Fordringar 81 320 83 102 124 463

Varulager 76 463 58 648 69 006

Summa anläggningstillgångar 41 740 48 577 43 081

Materiella anläggningstillgångar 1 953 2 318 1 661

Immateriella anläggningstillgångar 39 787 46 259 41 420

TILLGÅNGAR

1

TSEK 31-mar 31-mar Helår

2011 2010 2010

Not

Koncernens balansräkning

7 335

595

1 362 -695 -296%

Minoritetsintresse 402 633 -37%

6 740Moderbolagets aktieägare 960 -1 328 -172%

Periodens totalresultat hänförligt till:

7 335

-328

Periodens totalresultat 1 362 -695 -296%

Övriga förändringar 0 -101 -100%

-1 501Omräkningsdifferenser 672 -814 -183%

Övrigt totalresultat

9 164

0

Periodens resultat 690 220 214%

Uppskjuten skatt 0 1 000 -100%

-2 292

11 456

Skatt -525 900 -158%

Resultat efter finansiella poster 1 215 -1 680 -172%

-3 739

84

Finansiella kostnader -317 -2 551 -88%

Finansiella intäkter 164 2 8107%

15 110

-7 492

Rörelseresultat 1 369 869 57%

Avskrivningar -1 852 -1 865 -1%

-35 507

-43 211

Personalkostnader -8 867 -8 923 -1%

Övriga externa kostnader -7 839 -8 247 -5%

19 904 0%

386 763

Kostnad sålda varor -51 986 -57 896 -10%

101 320

-285 443

Bruttovinst 19 926

Helår

Omsättning 71 912 77 800 -8%

TSEK Kvartal 1 Q1Not

Koncernens resultaträkning
2011 2010 ∆ 2010



 52 364
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Utgående eget kapital 2011-03-31  2 864  23 209  24 992  1 299

- 1 985

Summa ägartransaktioner                              - 1 985 0 - 1 985

Förvärv aktier i dotterbolag -1 985 0

690

Summa totalresultat                               1 650 - 288 1 362

Årets resultat 362 329

672

Övriga förändringar 690 -690 0

Omräkningsdifferens 599 73

Ingående kapital 2011-01-01 2 864 23 209 25 326 1 588 52 987

8 161 1 003 9 164

Övriga förändringar

0

Utgående eget kapital 2010-12-31 2 864 23 209 25 326 1 588 52 987

Summa ägartransaktioner 0 0 0 0

TSEK

Ingående kapital 2010-01-01 2 864 23 209 18 586 993

7 335Summa totalresultat 0 0 6 740 595

Omräkningsdifferens -1 186 -315 -1 501

-328

Årets resultat

Aktie- 
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel 
inkl årets 
resultat

Innehav 
utan bestäm-

mande 
inflytande

Totalt eget 
kapital

45 652

-234 -93

Sammandrag avseende koncernens förändringar i eget kapital

Likvida medel vid periodens slut 4 924 5 692 4 680

Omräkningsdifferens i likvida medel 672 -814 -1 501

Likvida medel vid periodens början 4 680 10 652 10 652

Periodens kassaflöde -428 -4 146 -4 471

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 789 -18 575 -308

Utbetald utdelning

Förändring av lång- och kortfristiga bankkrediter -12 789 -18 575 -308

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde efter investeringar 12 360 14 428 -4 163

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 382 -377 -398

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -511 -377 -398

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 742 14 805 -3 765

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 10 735 14 811 -20 693

Ökning(+) / Minskning(-) av rörelseskulder -24 426 -16 384 -12

Ökning(-) / Minskning(+) av rörelsefordringar 42 618 34 139 -7 379

Ökning(-) / Minskning(+) av varulager -7 457 -2 944 -13 302

Förändring i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 3 007 -6 16 928

Betald skatt -307 -362 -1 742

jan-mar Helår

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2 099 2 036 7 214

Resultat efter finansiella poster 1 215 -1 680 11 456

Förvärv av aktier i dotterbolag -871 0 0

Koncernens kassaflödesanalys
2011 2010 2010

Den löpande verksamheten

TSEK jan-mar



Eget kapital per aktie (kr) 5,49 4,71 5,55

Resultat per aktie (kr) 0,07 0,02 0,96

Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 1,6 1,7 1,8

Skuldsättningsgrad (ggr) 2,9 3,4 3,6

Soliditet (%) 25,6 22,7 22,0

Räntetäckningsgrad (ggr) 4,8 0,3 4,1

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 1,1 0,7 10,3

Avkastning på totalt kapital (%) 0,7 0,4 6,3

Avkastning på eget kapital (%) 2,3 neg 21,6

Vinstmarginal (%) 0,0 neg 0,0

Rörelsemarginal (%) 1,9 1,1 3,9

Q1 Q1 Helår

Nyckeltal
2011 2010 2010

· Rörelsemarginal rörelseresultat efter avskrivning, 
EBIT, i % av total omsättning.

· Vinstmarginal resultat efter finansiella poster i  % av 
total omsättning.

· Avkastning på eget kapital resultat efter finansiella 
poster i % av justerat eget kapital.

· Avkastning på totalt kapital rörelseresultat plus 
finansiella intäkter i % av balansomslutningen.

· Avkastning på sysselsatt kapital 

· Justerat eget kapital eget kapital plus obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.

· Ränteteckningsgrad rörelseresultat efter 
avskrivningar plus finansiella intäkter dividerat med 
räntekostnader.

· Soliditet justerat eget kapital i % av 
balansomslutningen.

· Skuldsättningsgrad skulder inklusive uppskjuten 
skatteskuld och avsättningar dividerat med justerat 
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· Rörelsemarginal rörelseresultat efter avskrivning, 
EBIT, i % av total omsättning.

· Vinstmarginal resultat efter finansiella poster i  % av 
total omsättning.

· Avkastning på eget kapital resultat efter finansiella 
poster i % av justerat eget kapital.

· Avkastning på totalt kapital rörelseresultat plus 
finansiella intäkter i % av balansomslutningen.

· Avkastning på sysselsatt kapital rörelseresultat plus 
finansiella intäkter i % av sysselsatt kapital.

· Sysselsatt kapital balansomslutningen minus icke 
räntebärande skulder (inkl övriga avsättningar).

· Justerat eget kapital eget kapital plus obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.

· Ränteteckningsgrad rörelseresultat efter 
avskrivningar plus finansiella intäkter dividerat med 
räntekostnader.

· Soliditet justerat eget kapital i % av 
balansomslutningen.

· Skuldsättningsgrad skulder inklusive uppskjuten 
skatteskuld och avsättningar dividerat med justerat 
eget kapital (ggr).

· Nettoskuldsättningsgrad räntebärande nettoskuld 
dividerat med eget kapital.

· Resultat per aktie periodens resultat dividerat med 
antal utestående aktier.
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