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Reklamkampanj för nya SodaStream FIZZ



* Rörelsemarginalen uppgick till 1,9% (-15,8%) * Rörelsemarginalen uppgick till 1,5% (-15%)

* Rörelseresultatet uppgick till 1,7 mkr (-14,1) * Rörelseresultatet uppgick till 2,5 mkr (-24)

* Försäljningen uppgick till 89,7 mkr (89,8), +/-0% * Försäljningen uppgick till 167,4 mkr (159,6), +5%

Finansiell utveckling april - juni 2010 Finansiell utveckling januari - juni 2010

Kraftig resultatförbättring 

 BaByliss i samarbete med TV-programmet Idol

Ny C3 Scandinavia Lifestyle produkt

Väsentliga händelser efter perioden
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Väsentliga händelser april - juni Väsentliga händelser under året

* Kassaflöde efter investeringar uppgick till -3,1 mkr (-1,1) * Kassaflöde eft. investeringar uppgick till  12,1 mkr (19,1)

* Resultat per aktie uppgick till 0,18 kr (-1,3) * Resultat per aktie uppgick till  0,20 kr (-2,11)

* Resultat efter skatt uppgick till 1,7 mkr (-12,3) * Resultat efter skatt uppgick till  2,0 mkr (-20,1)

* Resultat efter finansnetto uppgick till 1,7 mkr (-16,8) * Res. eft. fin. netto uppgick till 0,1 mkr (-27,3)

* Inga väsentliga händelser har skett efter periodens slut.

* Bolaget har blivit distributör för Revlon i Finland.

* All gaspåfyllnad sker i Sverige.



Kommentarer från VD

Fokus på tillväxt med lönsamhet!

Bäste Empire intressent,

Empire har nu lämnat förra årets kvartalsförluster 
bakom sig. Drygt ett år har gått med ett åtgärdspaket 
som återskapat lönsamhet och förbättrat kassaflödet. 
Nu går vi in i nästa fas och flyttar fokus till 
försäljningstillväxt, vilket skall leda till fortsatt 
resultatförbättring och stärkta kassaflöden.

Koncernens försäljning under andra kvartalet ökade med                     
4 %, rensat från avvecklade varumärken, jämfört med 
samma period föregående år. Det är våra utländska 
dotterbolag som stod för försäljningsökningen under 
kvartalet, framförallt Danmark och Norge som hade kraftigt 
tillväxt. Även Finland och Baltikum ökade medan Sverige 
hade minskad försäljning i kronor. Detta beror främst på 
priskonkurrens på påfyllnadsgas och försäljningsminskning 
på maskiner. Det positiva är att vår marknadsandel på gas 
successivt har återställts och att försäljningstappet på 
maskiner var väsentligt lägre än under första kvartalet vilket 
är en positiv vändning. 
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Vi vill se en ökad försäljning på den svenska och norska 
marknaden. I Sverige främst på SodaStream maskiner 
där vi hoppas att två nya modeller skall hjälpa till. I 
Norge måste vi skaffa fler försäljningsställen samt 
introducera vårt varumärke C3 Scandinavian Lifestyle.

Sammantaget har vi kommit en bra bit på vägen med att
stärka vår produkt- och marknadsplattform. Efterfrågan 
på de flesta av våra produkter är god. Vi arbetar 
målmedvetet för att öka förutsättningarna för ett 
långsiktigt framgångsrikt Empire.

Stockholm, augusti 2010

Per Björkman

Fokus på tillväxt med lönsamhet!

Bäste Empire intressent,

Empire har nu lämnat förra årets kvartalsförluster 
bakom sig. Drygt ett år har gått med ett åtgärdspaket 
som återskapat lönsamhet och förbättrat kassaflödet. 
Nu går vi in i nästa fas och flyttar fokus till 
försäljningstillväxt, vilket skall leda till fortsatt 
resultatförbättring och stärkta kassaflöden.

Koncernens försäljning under andra kvartalet ökade med                     
4 %, rensat från avvecklade varumärken, jämfört med 
samma period föregående år. Det är våra utländska 
dotterbolag som stod för försäljningsökningen under 
kvartalet, framförallt Danmark och Norge som hade kraftigt 
tillväxt. Även Finland och Baltikum ökade medan Sverige 
hade minskad försäljning i kronor. Detta beror främst på 
priskonkurrens på påfyllnadsgas och försäljningsminskning 
på maskiner. Det positiva är att vår marknadsandel på gas 
successivt har återställts och att försäljningstappet på 
maskiner var väsentligt lägre än under första kvartalet vilket 
är en positiv vändning. 

Andelen av koncernens omsättning utanför Sverige har 
ökat från 20 % till drygt 34 %, vilket ligger helt i linje med att 
vi vill bygga ut vår plattform på samtliga våra marknader. 
Finland är fortfarande den största marknaden utanför 
Sverige och står för cirka 20 % av Empires totala 
omsättning. 

Koncernens rörelseresultat uppgick under perioden till 1,7 
mkr (-14,1, varav -13,3 engångskostnader) och var en 
förbättring mot föregående år. Resultat efter finansnetto 
uppgick till 1,7 mkr (-16,8, varav -13,3 engångskostnader). 
Genom våra åtgärder har marginalerna förbättrats och 
kostnaderna i Sverige minskat. Under kvartalet har vi ökat 
våra kostnader utanför Sverige för att stärka vår plattform. 
Jag ser detta som en viktig marknadsinvestering. 

Kassaflödet efter investeringar var -3,1mkr (-1,1) Orsaken 
till det negativa kassaflödet efter investeringar är främst att 
vi binder mer kapital i ökade kundfordringar.

Jag tycker att hösten ser mycket spännande ut för Empire. 
Revlon, som vi informerat om tidigare, kommer att lanseras 
på den finska marknaden och detta  är ett viktigt steg för att 
stärka förutsättningarna för en bredare expansion i Finland. 
En ny stor kund i de Baltiska länderna är Rimi (ICA), vilket 
är ett stort steg in i dagligvaruhandeln där. Satsningen på 
det egna varumärke C3 Scandinavian Lifestyle i Danmark, 
Baltikum och Finland har varit enligt förväntan och vi  
kommer att fortsätta med innovativ produktutveckling och 
marknadsföring för att få en ännu bredare distribution. Till 
hösten kommer ett flertal nya produkter från BaByliss, 
SodaStream och C3 Scandinavian Lifestyle att möta 
konsumenterna via butikshyllor och annonskampanjer.



Januari - juni 2010

Försäljning, resultat och kassaflöde

April - juni 2010

Försäljning
Försäljningen för andra kvartalet uppgick till 89,7 mkr (89,8), 
vilket är i nivå med föregående år. Rensat från de 
varumärken som avvecklades under 2009 ökade 
försäljningen med 4 % jämfört samma period föregående år. 
Försäljningen på den svenska marknaden minskade med 
16 %, rensat från avvecklade  varumärken var minskningen 
11 %. Anledningen var främst  att priset på påfyllnadsgas 
minskat inom branschen vilket fick stort genomslag under 
andra kvartalet. Även försäljningen av kolsyremaskiner 
minskade  något under kvartalet.
Samtliga övriga länder hade en omsättningstillväxt under 
kvartalet vilket uppvägde nedgången i Sverige. Danmark 
hade den kraftigaste tillväxttakten, följt av Norge. Lägst 
tillväxttakt av de utländska dotterbolagen hade Baltikum 
med 30 %.
Detta innebar att koncernens omsättning utanför Sverige 
ökade från 20% under andra kvartalet 2009 till drygt 34% i 
år.

Resultat
Rörelseresultatet för andra kvartalet blev 1,7 mkr (-14,1). 
Föregående år belastades med 13,3 mkr avseende  
engångskostnader varav inkuransnedskrivning om 5,6 mkr. 
Resultatförbättringen under kvartalet jämfört med 
föregående år, rensat från engångsposter, beror främst på 
högre marginaler. Bruttomarginalen för perioden var 24,7 % 
(14,8 %, inkl inkuransnedskrivningar)
Resultat efter finansnetto blev 1,7 mkr (-16,8). 
Tack vare lägre räntenivåer minskade räntekostnaderna från 
1,7 mkr andra kvartalet föregående år till 0,8 mkr i år.
Finansnettot har påverkats positivt med 0,8 mkr avseende 
omvärdering av valutaterminer. Rensat från detta blev 

Försäljning
Försäljningen för första halvåret uppgick till 167,4 mkr 
(159,6). Tack vare tillväxten under första kvartalet ökade  
försäljningen med 5 % under första halvåret, trots en noll-
tillväxt under andra kvartalet. Rensat från de varumärken 
som avvecklades under 2009 ökade försäljningen med 10 % 
mot samma period föregående år. Försäljningstappet på 
maskiner i Sverige under andra kvartalet  var väsentligt 
lägre än under första kvartalet. Den prissänkning som 
infördes på gaspåfyllnad under slutet av första kvartalet fick 
fullt genomslag under andra kvartalet. Detta sammantaget 
gjorde att försäljningen på den svenska marknaden 
minskade med 13 %, rensat från avvecklade varumärken 
var minskningen 9 %. De utländska dotterbolagen har haft 
en stark tillväxt under såväl första som andra kvartalet med 
en ackumulerad ökning på 83 %.
Koncernens omsättning utanför Sverige uppgick till 34 % 
under första halvåret, vilket är en ökning från 20 % under 
samma period 2009, det medför att koncernens exponering 
mot en enskild marknad minskat.

Resultat
Rörelseresultatet för första halvåret blev 2,5 mkr (-24,0). 
Föregående år tyngdes ner av engångskostnader, därutöver 
pressades marginalerna av att olönsamma varumärken 
avvecklades och av den lagerrensning som genomfördes. 
Jämfört med samma period föregående år har marginalerna 
stärkts och det åtgärdsprogram som genomfördes under 
2009 har gett effekt under första halvåret 2010.
Resultat efter finansnetto blev 0,1 mkr (-27,3). 
Räntekostnaden har nästan halverats till 1,6 mkr (3,0) till 
följd av lägre räntenivåer och lägre utnyttjande av krediter.
Finansnettot har belastats med 0,9 mkr avseende 
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Magnus Samuelsson och Dogge gör reklam för ny hårtrimmer.

Försäljning
Försäljningen för andra kvartalet uppgick till 89,7 mkr (89,8), 
vilket är i nivå med föregående år. Rensat från de 
varumärken som avvecklades under 2009 ökade 
försäljningen med 4 % jämfört samma period föregående år. 
Försäljningen på den svenska marknaden minskade med 
16 %, rensat från avvecklade  varumärken var minskningen 
11 %. Anledningen var främst  att priset på påfyllnadsgas 
minskat inom branschen vilket fick stort genomslag under 
andra kvartalet. Även försäljningen av kolsyremaskiner 
minskade  något under kvartalet.
Samtliga övriga länder hade en omsättningstillväxt under 
kvartalet vilket uppvägde nedgången i Sverige. Danmark 
hade den kraftigaste tillväxttakten, följt av Norge. Lägst 
tillväxttakt av de utländska dotterbolagen hade Baltikum 
med 30 %.
Detta innebar att koncernens omsättning utanför Sverige 
ökade från 20% under andra kvartalet 2009 till drygt 34% i 
år.

Resultat
Rörelseresultatet för andra kvartalet blev 1,7 mkr (-14,1). 
Föregående år belastades med 13,3 mkr avseende  
engångskostnader varav inkuransnedskrivning om 5,6 mkr. 
Resultatförbättringen under kvartalet jämfört med 
föregående år, rensat från engångsposter, beror främst på 
högre marginaler. Bruttomarginalen för perioden var 24,7 % 
(14,8 %, inkl inkuransnedskrivningar)
Resultat efter finansnetto blev 1,7 mkr (-16,8). 
Tack vare lägre räntenivåer minskade räntekostnaderna från 
1,7 mkr andra kvartalet föregående år till 0,8 mkr i år.
Finansnettot har påverkats positivt med 0,8 mkr avseende 
omvärdering av valutaterminer. Rensat från detta blev 
resultat efter finansnetto 0,9 mkr.

Kassaflöde
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var
-3,0 mkr (-0,7). Kassaflödet efter investeringar under 
perioden uppgick till -3,1 mkr (-1,1). Orsaken till det negativa 
kassaflödet efter investeringar var främst ökade 
kundfordringar. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 5,5 mkr 
(3,5) till följd av högre nyttjad checkkredit. Sammantaget gör 
detta att periodens kassaflöde blev 2,5 mkr (2,4). 

Försäljning
Försäljningen för första halvåret uppgick till 167,4 mkr 
(159,6). Tack vare tillväxten under första kvartalet ökade  
försäljningen med 5 % under första halvåret, trots en noll-
tillväxt under andra kvartalet. Rensat från de varumärken 
som avvecklades under 2009 ökade försäljningen med 10 % 
mot samma period föregående år. Försäljningstappet på 
maskiner i Sverige under andra kvartalet  var väsentligt 
lägre än under första kvartalet. Den prissänkning som 
infördes på gaspåfyllnad under slutet av första kvartalet fick 
fullt genomslag under andra kvartalet. Detta sammantaget 
gjorde att försäljningen på den svenska marknaden 
minskade med 13 %, rensat från avvecklade varumärken 
var minskningen 9 %. De utländska dotterbolagen har haft 
en stark tillväxt under såväl första som andra kvartalet med 
en ackumulerad ökning på 83 %.
Koncernens omsättning utanför Sverige uppgick till 34 % 
under första halvåret, vilket är en ökning från 20 % under 
samma period 2009, det medför att koncernens exponering 
mot en enskild marknad minskat.

Resultat
Rörelseresultatet för första halvåret blev 2,5 mkr (-24,0). 
Föregående år tyngdes ner av engångskostnader, därutöver 
pressades marginalerna av att olönsamma varumärken 
avvecklades och av den lagerrensning som genomfördes. 
Jämfört med samma period föregående år har marginalerna 
stärkts och det åtgärdsprogram som genomfördes under 
2009 har gett effekt under första halvåret 2010.
Resultat efter finansnetto blev 0,1 mkr (-27,3). 
Räntekostnaden har nästan halverats till 1,6 mkr (3,0) till 
följd av lägre räntenivåer och lägre utnyttjande av krediter.
Finansnettot har belastats med 0,9 mkr avseende 
omvärdering av valutaterminer. Rensat från detta blev 
resultat efter finansnetto 0,9 mkr.

Kassaflöde
Kassaflödet efter investeringar under perioden uppgick till 
12,1 mkr (19,1). Det positiva kassaflödet beror främst på 
minskade kundfordringar jämfört med årsskiftet då 
kundfordringarna normalt är höga till följd av julförsäljningen.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -13,0 mkr
(-23,9). Belåningen har minskat sedan årsskiftet och även 
jämfört med samma period föregående år. 
Första halvårets kassaflöde blev -1,0 mkr (-4,7). 



Tillgångar 234,8 23,3 19,4 277,5

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

Rörelseresultat -0,3 2,4 0,4 2,5

-125,4

Personalkostnader -12,6 -1,9 -3,2 -17,6

Övriga kostnader -11,7 -2,1 -4,3 -18,1

Segment och geografisk indelning jan-jun 2010

MSEK Sverige Finland Övriga Totalt

Omsättning 110,0 33,1 24,4 167,4

Kostnad sålda varor -82,3 -26,7 -16,5

Övriga består av Danmark, Norge och Baltikum.

Finansiell Ställning och likviditet
Likvida medel per den 30 juni 2010 uppgick till 9,7 mkr (5,5). 
Därutöver fanns outnyttjade krediter på 1,0 mkr (7,6).
Total tillgänglig likviditet uppgick till 10,7 mkr.
Vid utgången av juni 2010 var eget kapital 46,7 mkr (42,8) 
och soliditeten uppgick till 22,9 % (20,6 %). Soliditeten har 
ökat från årsskiftet då den var 19,5%.
Skuldsättningsgraden uppgick till 3,4 ggr (3,9) och 
nettoskuldsättningsgraden till 1,7 ggr (2,2)
Vid kvartalets slut uppgick varulagret till 57,3 mkr (53,2) 
varav 10,6 mkr var varor på väg. Inkuransnedskrivningar 
har gjorts under perioden med 0,2 mkr, därefter bedöms 
lagret vara kurant.

Investeringar
Bolagets nyanskaffningar under första halvåret uppgick till 
0,6 mkr (1,0). 

Personal och organisation 
Medelantalet anställda uppgick under första halvåret  till 52 
(58), varav 66 % var män och 34 % var kvinnor. Vid 
utgången av juni 2010 var antalet anställda 52 (58).

Händelser efter rapportperioden
Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens 
utgång.

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 under andra halvåret 
jämfört med första halvåret. 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 5,4 
mkr (5,4), varav koncerninternt 5,4 mkr (5,4), resultat efter 
finansiella poster uppgick till 1,8 mkr (-3,5). Under första 
halvåret var moderbolagets omsättning 10,8 mkr (11,0) och 
resultatet efter finansiella poster 3,9 mkr (-3,6). Inga 
investeringar har gjorts under första halvåret. 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 2009.

Granskning
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Kalendarium
Q2: Delårsrapport 2010-08-26
Q3: Delårsrapport 2010-11-02
Q4/helår: Bokslutskommuniké 2011-02-24
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Övriga består av Danmark, Norge och Baltikum.

Finansiell Ställning och likviditet
Likvida medel per den 30 juni 2010 uppgick till 9,7 mkr (5,5). 
Därutöver fanns outnyttjade krediter på 1,0 mkr (7,6).
Total tillgänglig likviditet uppgick till 10,7 mkr.
Vid utgången av juni 2010 var eget kapital 46,7 mkr (42,8) 
och soliditeten uppgick till 22,9 % (20,6 %). Soliditeten har 
ökat från årsskiftet då den var 19,5%.
Skuldsättningsgraden uppgick till 3,4 ggr (3,9) och 
nettoskuldsättningsgraden till 1,7 ggr (2,2)
Vid kvartalets slut uppgick varulagret till 57,3 mkr (53,2) 
varav 10,6 mkr var varor på väg. Inkuransnedskrivningar 
har gjorts under perioden med 0,2 mkr, därefter bedöms 
lagret vara kurant.

Investeringar
Bolagets nyanskaffningar under första halvåret uppgick till 
0,6 mkr (1,0). 

Personal och organisation 
Medelantalet anställda uppgick under första halvåret  till 52 
(58), varav 66 % var män och 34 % var kvinnor. Vid 
utgången av juni 2010 var antalet anställda 52 (58).

Styrelse
Empires styrelse består av Ian Wachtmeister (ordförande),  
Ulf Christensen, Åsa Mitsell, Hans Risberg, Bengt Stillström, 
Marianne Östlund 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 395 tkr under perioden, 564 tkr sedan årets 
början 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 2009. Utöver de 
risker som beskrivs där bedöms inte några väsentliga risker 
tillkommit.

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

Händelser efter rapportperioden
Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens 
utgång.

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 under andra halvåret 
jämfört med första halvåret. 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 5,4 
mkr (5,4), varav koncerninternt 5,4 mkr (5,4), resultat efter 
finansiella poster uppgick till 1,8 mkr (-3,5). Under första 
halvåret var moderbolagets omsättning 10,8 mkr (11,0) och 
resultatet efter finansiella poster 3,9 mkr (-3,6). Inga 
investeringar har gjorts under första halvåret. 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 2009.

Granskning
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Kalendarium
Q2: Delårsrapport 2010-08-26
Q3: Delårsrapport 2010-11-02
Q4/helår: Bokslutskommuniké 2011-02-24

För ytterligare information
Informationen i denna rapport lämnas för offentliggörande 
den 26 augusti 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) Uppskjuten skatt, 1,0 mkr, avser aktiverat underskotts-

avdrag i det finländska dotterbolaget. 
2) Immateriella tillgångar består av patent, distributions-

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

3) Fakturakredit 51,4 mkr, checkräkningskredit 20,0 mkr 
och lån 9,9 mkr.



3,2 5,5 11,5 6,1 6,1
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Likvida medel vid periodens slut 7,3 9,8

10,3 3,2 5,5 11,5 10,3

-7,1 2,4 6,0 -5,5 -4,2

Likvida medel vid periodens början 10,7 7,3

Periodens kassaflöde -3,3 2,5

-27,4 3,5 -3,2 7,9 -19,2

20,3 -1,1 9,3 -13,4 15,0

Finansieringsverksamheten -18,6 5,5

Kassaflöde efter investeringar 15,2 -3,1

-0,7 -0,4 0,0 0,4 -0,7

21,0 -0,7 9,3 -13,8 15,7

Investeringsverksamheten -0,4 -0,1

Kassaflöde från löpande 

verksamheten 15,6 -3,0

29,9 13,8 12,6 -18,2 38,2

-9,0 -14,5 -3,3 4,4 -22,4

Förändring i rörelsekapital 14,8 -6,9

Löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 0,8 3,9

Helår Q1 Q2 Q3 Q4 Helår

2009 2009

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4

MSEK 2010 2010

226,7 208,2 208,4 233,7 233,7

Kassaflödesanalys

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 197,6 203,6

160,4 157,4 160,6 180,5 180,5

11,3 8,0 9,0 7,5 7,5

Kortfristiga skulder 146,3 151,7

Långfristiga skulder 6,4 5,3

55,0 42,8 38,7 45,7 45,7

226,7 208,2 208,4 233,7 233,7

Eget kapital 45,0 46,7

SUMMA TILLGÅNGAR 197,6 203,6

170,9 154,0 156,0 183,6 183,6

3,2 5,5 11,5 10,7 10,7

Summa omsättningstillgångar 149,1 156,7

Likvida medel 7,3 9,7

81,8 95,2 83,5 117,2 117,2

86,0 53,3 60,9 55,7 55,7

Fordringar 83,1 89,7

Varulager 58,6 57,3

55,8 54,2 52,4 50,1 50,1

Q1 Q2 Q3 Q4 HelårHelår

Summa anläggningstillgångar 48,6 46,9

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4

2009MSEK 2010

Balansräkning

-0,84 -1,28 -0,39 0,70 -1,81Totalresultat per aktie (kr) -0,07 0,18

0,1 0,2 0,0 0,0 0,3Minoritetsintresse 0,6 0,2

-8,1 -12,4 0,0 0,0 -20,5

-8,0 -12,2 -3,7 6,7 -17,2

Moderbolagets aktieägare -1,3 1,5

Periodens totalresultat, varav: -0,7 1,7

-0,2 0,2 -0,2 0,3 0,0

-7,8 -12,3 -3,5 6,4 -17,3

Omräkningsdifferenser m m -0,9 0,0

Periodens resultat 0,2 1,7

2,8 4,4 1,3 -1,3 7,1

-10,6 -16,8 -4,8 7,8 -24,4

Skatt 1,9 0,0

Resultat efter finansnetto -1,7 1,7

-0,8 -2,6 -4,5 1,7 -6,2

-9,8 -14,1 -0,3 6,1 -18,2

Finansnetto -2,5 0,1

Rörelseresultat 0,9 1,7

-1,9 -2,0 -1,8 -1,9 -7,6

-10,0 -7,4 -6,9 -8,2 -32,5

Avskrivningar -1,9 -1,9

Personalkostnader -8,9 -8,7

-8,8 -18,0 -11,1 -14,6 -52,6

15,5% 14,8% 25,1% 25,0% 20,6%

Övriga externa kostnader -8,2 -9,9

Bruttovinst i % 25,6% 24,7%

360,9

Bruttovinst 19,9 22,1

Kostnad sålda varor -57,9 -67,5

10,9 13,3 19,5 30,8 74,5

-59,0 -76,5 -58,3 -92,7 -286,5

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 Helår

Omsättning 77,8 89,7 69,8 89,8 77,8

Q1 Q2 Q3 Q4 Helår

123,5

Kvartalsdata koncernen
Resultaträkning

MSEK 2010 2009



28,46

Summa 135 000 9 395 606 15 107 100,00 10 760 713 100,00

Övriga 3 055 974 6 680 32,08 3 062 654

3,42

Robert Alpert 334 524 2 756 3,53 337 280 3,13

Nordnet Pensionsförsäkring AB 368 029 3,86 368 029

4,54

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

Mats Tibell* 488 570 5,12 488 570

5,67

Per Björkman* 525 698 14 5,51 525 712 4,89

Johan Kalling* 610 590 2 6,40 610 592

Bengt Stillström* 1 318 200 13,81 1 318 200 12,25

9,22

Hans Langenskiöld* 716 900 7,51 716 900 6,66

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 992 058 29 10,39 992 087

serie C

Ian Wachtmeister* 135 000 522 263 5 626 6,94

Empires aktie

Slutkurser - kurva, volym - staplar

Aktieägare: 10 största (per 30 juni 2010) Antal aktier
Andel i % 
av kapital Andel röster

Andel i % 
av rösterserie A serie B

1 877 889 17,45

Marianne Östlund 0 2 600
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Bengt Stillström 0 1 318 200
* registrerade aktier exklusive eget innehav

Ian Wachtmeister 31 550 662 889

-310 000 86 616

Eget kapital per aktie, kr 4,89 4,49 4,79
Jonas Holmström 0 106 692

Resultat per aktie, 
genomsnittligt antal, kr 0,18 -1,3 -1,81 Ulf Christensen

Johanna Alm 0 4 300

Per Björkman 10 000 525 712

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

Aktieinnehav ledning/styrelse

Q2 Q2 31-dec Förändring 
antal aktier 

2010

Antal efter 
förändring 

2010-06-30

* Privat och/eller via bolag

Aktiedata 2010 2009 2009

Summa 135 000 9 395 606 15 107 100,00 10 760 713 100,00

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

10 röster/aktie
Serie B      (9 395 606 st.)    Aktiens kvotvärde är 30 öre.

1 röst/aktie
Serie C      (15 107 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%.

Preferensaktie C
Upplöses bolaget, skall aktierna av serie C-preferens äga 
företräde att ur bolagets behållna tillgångar erhålla aktiernas 
kvotvärde framför aktierna av serie A och B.
Enligt bolagsordningen kommer C-aktierna att omvandlas till 
aktier av serie B på den vardag som infaller närmast före 
den 31 december 2010.

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 203 619 208 204 233 663

8

Summa kortfristiga skulder 151 685 157 440 180 528

Övriga kortfristiga skulder 75 214 68 662 93 261

Räntebärande kortfristiga skulder 3 76 471 88 779 87 267

Summa långfristiga skulder 5 250 7 978 7 483

Övriga avsättningar 400 1 394 400

Långfristiga skulder 3 4 850 6 583 7 083

Summa eget kapital 46 684 42 786 45 652

Minoritetsintresse 1 849 257 993

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 44 835 42 529 44 659

EGET KAPITAL OCH SKULDER

SUMMA TILLGÅNGAR 203 619 208 204 233 663

Summa omsättningstillgångar 156 723 154 027 183 597

Likvida medel 9 700 5 540 10 652

Fordringar 89 735 95 231 117 241

Varulager 57 288 53 256 55 704

Summa anläggningstillgångar 46 896 54 177 50 066

Materiella anläggningstillgångar 2 270 26 618 2 084

Immateriella anläggningstillgångar 2 44 626 27 560 47 982

TILLGÅNGAR

TSEK Not 30-jun 30-jun Helår

2010 2009 2009

Koncernens balansräkning

-17 230

1 076

1 032 -20 176 -105%

Minoritetsintresse 856 340 152%223 223

1 727 -12 185

-18 306Moderbolagets aktieägare 177 -20 516 -101%

Periodens totalresultat hänförligt till:

1 504 -12 408

-17 230

0

Periodens totalresultat 1 032 -20 176 -105%

Övriga förändringar -83 0 0%18 0

1 727 -12 185

31Omräkningsdifferenser -838 -45 1772%

Övrigt totalresultat

-24 164

-17 261

700

Periodens resultat 1 953 -20 131 -110%

Uppskjuten skatt 1 1 000 0 0%0 0

1 733 -12 349

6 409

-24 370

Skatt 900 7 184 -87%

Resultat efter finansiella poster 53 -27 315 -100%1 733 -16 755

0 4 406

-6 240

65

Finansiella kostnader -3 330 -3 421 -3%

Finansiella intäkter 842 61 1283%840 -555

-779 -2 050

-18 196

-7 591

Rörelseresultat 2 541 -23 955 -111%

Avskrivningar -3 732 -3 840 -3%

1 672 -14 149

-286 454

Personalkostnader -17 634 -17 380 1%

Övriga externa kostnader -18 104 -26 848 -33%

-32 503

-52 574

Bruttovinst 42 011 24 113 74%

360 926

Kostnad sålda varor -125 439 -135 471 -7%

74 472

Helår

Omsättning 167 450 159 584 5%

TSEK Not Q1-Q2 Q1-Q2Kvartal 2 Kvartal 2

89 650 89 775

Koncernens resultaträkning
2010 2009 ∆ 20092010 2009

-67 544 -76 517

22 107 13 258

-9 857 -18 032

-8 711 -7 397

-1 867 -1 978



 46 684
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Utgående eget kapital 2010-06-30  2 864  23 209  18 763  1 849

                    

Summa ägartransaktioner                                                                                      

Förändring av eget kapitaldel i konvertibellån

1 953

Summa totalresultat                               177  856  1 032

Årets resultat 1 097 856

-838

Övriga förändringar -203 121 -83

Omräkningsdifferens -717 -121

Ingående kapital 2010-01-01 2 864 23 209 18 586 993 45 652

- 81

Utgående eget kapital 2009-12-31  2 864  23 209  18 586  993  45 652

Summa ägartransaktioner              - 81                                     

- 17 230

Förändring av eget kapitaldel i konvertibellån -81 -81

Summa totalresultat                              - 18 306  1 076

Omräkningsdifferens -154 185 31

                    

Årets resultat -18 152 891 -17 261

Övriga förändringar

TSEK

Ingående kapital 2009-01-01 2 864 23 290 36 892 -83

Aktie- 
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel 
inkl årets 
resultat

Minoritets- 
intressen

Totalt eget 
kapital

62 963

Sammandrag avseende koncernens förändringar i eget kapital

Likvida medel vid periodens slut 9 700 5 541 10 652

Likvida medel vid periodens början 10 652 10 290 10 290

Periodens kassaflöde -952 -4 749 362

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13 029 -23 888 -19 222

Utbetald utdelning

Inbetalning av personaloptioner

Förändring av lång- och kortfristiga bankkrediter -13 029 -23 888 -19 222

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde efter investeringar 12 077 19 140 19 584

Kassaflöde från investeringsverksamheten -562 -1 079 -718

Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -562 -1 079 -718

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 639 20 219 20 302

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 7 875 43 738 38 173

Ökning(+) / Minskning(-) av rörelseskulder -18 047 -41 810 -22 917

Ökning(-) / Minskning(+) av rörelsefordringar 27 506 34 670 12 660

Ökning(-) / Minskning(+) av varulager -1 584 50 878 48 430

Förändring i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 4 764 -23 520 -17 871

Betald skatt 0 0 1 068

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4 712 3 795 5 431

Resultat efter finansiella poster 53 -27 315 -24 370

Den löpande verksamheten

TSEK jan-jun jan-jun Helår

Koncernens kassaflödesanalys
2010 2009 2009



Eget kapital per aktie (kr) 4,89 4,49 4,78

Resultat per aktie (kr) 0,18 -1,30 -1,81 0,20 -2,11

4,89 4,49

Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 1,7 2,2 2,1

Skuldsättningsgrad (ggr) 3,4 3,9 4,1

1,7 2,2

3,4 3,9

Soliditet (%) 22,9 20,6 19,5

Räntetäckningsgrad (ggr) 2,1 neg neg 1,0 neg

22,9 20,6

Avkastning på sysselsatt kapital (%) 23,0 neg neg

Avkastning på totalt kapital (%) 0,8 neg neg 1,7 neg

2,6 neg

Avkastning på eget kapital (%) 3,7 neg neg

Vinstmarginal (%) 1,9 neg neg

0,1 neg

0,0 neg

Rörelsemarginal (%) 1,9 neg neg

Kvartal 2 Kvartal 2 Helår Q1-Q2 Q1-Q2

1,5 neg

Nyckeltal
2010 2009 2009 2010 2009

· 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.



Stockholm (HK)
Empire AB (publ. org.nr 556586-2264) 

och Empire Sweden AB

Östermalmsgatan 87 A

114 59 Stockholm

Telefon: 08 586 30 400

info@empire.se

Malmö
Empire Sweden AB
Box 8

Mobilvägen 5

246 21 Löddeköpinge        

Telefon: 08 586 30 400

info@empire.se

Oslo
Empire Norway AS

Stensberggt. 25

0170 Oslo
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Telefon: 08 586 30 400
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Malmö
Empire Sweden AB
Box 8

Mobilvägen 5

246 21 Löddeköpinge        

Telefon: 08 586 30 400

info@empire.se

Oslo
Empire Norway AS

Stensberggt. 25

0170 Oslo

Tel+4721379930.

Köpenhamn
Empire Denmark ApS 

Virkeholm 3D 

2730 Herlev 

Telefon: +45 30 600 601

Helsingfors
Empire Finland OY

Vanha Porvoontie 229

01380 Vantaa, Finland              

Telefon: +358 (0) 947 304 421

info@sodastream.fi

Riga
SIA Empire Baltics

Udens iela 20/22

LV-1007, Riga

LATVIA

Telefon: +371-29 42 38 34


