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Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, 
Island, Litauen, Lettland, Estland och Sverige. Zinzino marknadsför och säljer espressomaskiner, kaffe, te och tillbe-
hör samt en ny produktlinje inom funktionell mat,  Zinzino Food. Zinzino erbjuder kunderna produkter där kvalitet, 
miljö, hälsa och en känsla av vardagslyx står i centrum. Produkterna marknadsförs via direktförsäljning. Företaget 
har 50-talet anställda och huvudkontoret finns i Göteborg. Aktien är noterad på Aktietorget sedan hösten 2010.

InformatIon om företaget
Zinzino grundades under namnet Zinzino Holding under hösten 2007. Under 2009 förvärvade bolaget dels 
genom en apportemission under våren och dels en företrädesemission med 92 % av aktiekapitalet och 
97 % av rösterna i Zinzino Nordic AB. Zinzino Nordic är säljbolaget som använder fristående distributörer som 
marknadsför och säljer produkter mot kommission genom s.k. direktförsäljning. Per 2012-12-31 hade bolaget 
1003 (428) ägare exklusive utländska depåkunder. Zinzino har ett stort antal aktieägare som har sitt innehav i 
utländska depåer. 

fjärde kvartalet 2012

Under fjärde kvartalet uppgick försäljningen till 62,1 (31,1) mSEK vilket motsvarar en tillväxt på 
100 %. Resultat före skatt det sista kvartalet uppgick till 4,9 (0,0) mSEK. Kvartalet är det starkaste i 
koncernens historia.

Detta innebär att försäljn-
ingstillväxten och geografis-
ka fördelningen under sista 
kvartalet 2012 i jämförelse 
med motsvarande period 
föregående år är följande 
enligt kartan: 

Den nya produktlinjen Zinzino Food som lanserades i November 2012, nådde under årets två 
sista månader en försäljning om 4,2 mSEK. Initialt har två produkter lanserats, Balance Test 
och Balance Oil. Samarbetet med Bioactive Foods AS fortsätter att utvecklas med stor fokus på 
produktutveckling.
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 Det gångna året har likt 2011 varit mycket positivt för Zinzino. Försäljningstillväxten har varit stark och  
 nettoomsättningen för koncernen 2012 uppgår till 163,0 (91,7)mSEK vilket motsvarar en årlig tillväxt  
 om 78%. Resultat före skatt uppgår till 5,4 (1,0) mSEK.

Sammanfattning för 2012 (2011 årS Siffror inom parenteS)

En ny ersättningsmodell till Zinzinos säljare togs i bruk med start Q3,  “Zinzino 4Free”. Det innebär 
en förändrad och förenklad ersättningsmodell till de fristående säljarna som möjliggör för både 
kunder och säljare att få gratis kaffe om de rekommenderar produkterna vidare och på så sätt upp-
bringar Zinzino nya kunder enligt uppställda villkor. Utfallet har varit mycket lyckat och medfört stor 
tillströmning av nya kunder och säljare.

En investering om 3,5 mSEK i det Norska bolaget BioActive Foods AS under sommaren gav en äga-
randel om 6 % i bolaget och en exklusiv rättighet till distribution av deras produkter och koncept. 
Zinzino innehar dessutom option att utöka ägandet i Bioactive Foods till 50 % av bolaget. 
Under året har samarbetet fördjupats med stor fokus på produktutveckling. Detta har resulterat 
i Zinzinos nya produktlinje: Zinzino Food. I den nya produktlinjen har ”Zinzino BalanceTest” samt 
”Zinzino BalanceOil” lanserats med framgång. 

Konsumenten erbjuds att testa balansen mellan fettsyror i kroppen med ”BalanceTest” som analy-
seras på St. Olavs Hospital i Trondheim och sedan, om nödvändigt, kunna korrigera kroppens 
balans med hjälp av ”BalanceOil”. Under 2013 kommer ytterligare produkter inom Zinzino Food att 
lanseras. 

Trots stora investeringar under 2012 kan koncernen uppvisa ett positivt kassaflöde, vilket stärkt 
koncernen ytterligare och utgör en stark bas för den fortsatta expansionen. För 2012 var kassaflö-
det + 3,5 mSEK. Likvida medel uppgår på bokslutsdagen till 16,3 mSEK.

Den geografiska fördelning av försäljningen 
2012  samt försäljningstillväxt i jämförelse 
med föregående år ser ut som följer enligt 
kartan: 

Tillväxten märks även i antalet nya kunder 
och återförsäljare. Under 2012 tillkom 
totalt 26 193 (10 968) nya kunder. Bland 
återförsäljarna tillkom det 4 689 (3 203) 
under året.  

 

Avbetalningslösningar för Zinzinos kunder har implementerats på samtliga marknader med stor  
framgång under året. Detta gör det lättare för Zinzinos kunder och återförsäljare att finansiera  
sina varuköp, vilket uppenbart adderar tillväxt för bolaget.

Två nya dotterbolag startades under året i Lettland och på Island. Totalt har bolagen omsatt 4,4 
mSEK i Litauen och 4,1 mSEK på Island.
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VäSentliga händelSer efter räkenSkapSåretS utgång

 Stark tillväxt under årets två första månader. Zinzino Food fortsätter att öka försäljningen 
 med >50% per månad.

 För att hantera de ökade volymerna på längre sikt har även bolaget beslutat att avveckla den egna lager- 
 hanteringen för att under 2013 inleda samarbete med en extern leverantör som tar över lager och   
 logistik. Denna flytt kommer även att förbättra Zinzinos rörelsemarginal, vilket på sikt innebär årliga 
 inbesparingar om 1-2 mSEK. Lösningen tillför nya möjligheter i Zinzinos vidare expansion med lagrings-  
 och packmöjligheter runt om i Europa och övriga världen. Med en extern leverantör kan även Zinzino  
 fortsätta att växa med mindre friktion kring lager och logistik.      
        

NeTTOreSULTaT Och fINaNSIeLL pOSITION
omSättning och reSultat
Zinzino hade en nettoomsättning på 163,0 mSEK under 2012. Omsättningen 2011 var 91,7mSEK. 
Nettoresultatet blev 4,6 (0,8) mSEK för Zinzino 2012.
För moderbolaget Zinzino AB blev nettoresultatet -0,7 (-0,9) mSEK.
Vinsten per aktie uppgick till 0,17 (0,03) SEK. 

finanSiell poSition
Vid årsskiftet 2012/2013 hade koncernen ett eget kapital på 13,0 mSEK, likvida medel på 16,3 mSEK och en 
soliditet på 31 %. 

Det egna kapitalet för moderbolaget Zinzino AB var 22,1 MSEK vilket ger en soliditet på 98 %. Zinzino har en 
gynnsam skattesituation med outnyttjade förlustavdrag i bolagen Zinzino Nordic AB och Zinzino AB överstigande 
100 mSEK.

kommentarer från StyrelSen

”Vi ser tillbaka på ett framgångsrikt år med stark omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet. Mycket gläd-
jande är att vi lyckats öka vår säljkår med 4 687 personer vilket är en ökning med 46%. Det är med vår säljkår 
som vi bygger plattform för framtida expansion.

Espressotrenden i de länder vi verkar i är generellt mycket stark f.n och särskilt inom espressopods och maski-
ner för detta ändamål. Detta i kombination med god utveckling av vår försäljningsorganisation och slagkraftiga 
produkterbjudanden, driver en stark försäljningstillväxt.

Vår nya produktlinje Zinzino Foods verkar inom ett område med mycket goda marginaler, vilket tillsammans 
med övriga kostnadsförbättrande åtgärder skapar möjlighet att öka lönsamheten i företaget över tiden. 
Produktlinjen ger oss också möjlighet att bryta in på nya marknader för vilka Espressokonceptet inte fungerar av 
olika skäl. 

Styrelsen och ledningen har som målsättning att öppna upp en 1-3 nya marknader årligen de kommande åren. 
Vid lansering på en ny marknad är det viktigt att hitta bra säljledare som är villiga att satsa på produkterna och 
dessutom skall behov finnas för affärsmodellen. För närvarande prövas några intressanta marknader att lansera 
produktlinjerna på.  Under kommande månader hoppas vi kunna presentera några av de nylanseringar som 
kommer att genomföras under 2013 och 2014.

2013 har börjat bra och vi har som målsättning att Zinzino skall fortsätta växa mycket starkt även i år”.

Zinzino har fortsatt arbetet med att effektivisera affärssystemen och rutiner för att kunna hantera den 
ökade omsättningen. Även organisationen har förstärkts och Zinzino jobbar vidare för att kunna hantera 
de ökande volymerna. Under året har organisationen förstärkts med en marknadschef, en redovisnings-
controller och med 15 ytterligare personer inom främst kund/säljsupport. Supporten har delats upp i två 
avdelningar, 1st Line med fokus på kunder och 2nd Line med fokus mot säljkåren. 



årSStämma och årSredoViSning

Årsstämman kommer att äga rum i Göteborg den 12 juni kl 18.00. Kallelsen kommer att publiceras på 
Aktietorgets och Zinzinos hemsida samt i Post och Inrikes Tidning fyra veckor före årsstämman. Upplysning om 
detta kommer att annonseras i DI. Årsredovisningen för 2012 kommer att finnas tillgänglig på huvudkontoret i 
Göteborg, på Aktietorgets hemsida samt för nedladdning på www.zinzino.com 3 veckor före årsstämman.

förSlag till VinStutdelning
Styrelsen kommer inte att föreslå någon utdelning för 2012 på kommande bolagsstämma.

uteStående aktier

anmälda inSynSperSonerS innehaV Vid åretS utgång:

namn    aktie   antal

Örjan Saele   ZZ A                             4 123 391     (4 123 391)
Örjan Saele   ZZ B                            4 615 596     (4 059 386)

Staffan Hillberg   ZZ B                     250 000     (250 000)
Staffan Hillberg   ZZ KO                          45 000     

Hans Jacobsson   ZZ B                     406 900     (394 900)
Hans Jacobsson   ZZ KO                          45 000     

Henrik Schultz   ZZ B                         10 000     (10 000)
Henrik Schultz   ZZ KO                         30 000     

Cecilia Halldner   ZZ B                        30 000     (30 000)

Carin Andersson  ZZ B                          21 082     (21 082)

Björn Flintberg   ZZ B                         32 500     (32 500)
Dag Pettersen   ZZ B                   180 000     (180 000)
Dag Pettersen   ZZ KO                            1 460 000     

Fredrik Nielsen   ZZ KO                          30 000     

Zinzino har 27 082 770 aktier utestående varav 6 113 392 är A-aktier och 20 969 378 är B-aktier. 
Endast B-aktien är upptagen för handel på Aktietorgets handelsplats och då med ISIN-kod SE0002480442. 



RESULTATRäKNINGAR  
       koncern   Zinzino aB 
        2012  2011  2012  2011 
      
nettoomsättning            162 982               91 762          -          - 
Övriga intäkter              13 410              9 348          -          - 
Rörelsens kostnader           -170 562           -100 048    -736   -987 
Avskrivningar       -397   -117          -          -
 
rörelseresultat                 5 433     945   -736   -987 
Summa finansiella poster     -116       75       43       57 

resultat efter finansiella poster              5 317              1 020   -693   -930 
Skatt        -351      -52          -          - 
Avgår minoritesandel      -391   -147   

årets resultat                  4 575     821   -693   -930 

BALANSRäKNINGAR  
       koncern   Zinzino aB 
        2012  2011  2012  2011 
      
AnläggningstillgångAr     
Immateriella anläggningstillgångar   2 450  1 364   
Materiella anläggningstillgångar       843     594             - 
Finansiella anläggningstillgångar    3 752           -             22 118             18 313 
Summa anläggningstillgångar    7 045  1 958             22 118             18 313 
      
Omsättningstillgångar     
Varulager                 14 045  3 743           -           - 
Kortfristiga fordringar     4 393  4 201     445     115 
Kassa och bank                 16 285             13 322       68  4 951 
Summa omsättningstillgångar               34 723             21 266     513  5 066 
      
Summa tillgångar                41 768            23  224             22 631             23 379 
      
Bundet eget kapital     2 708  2 708  2 708  2 708 
Fritt eget kapital      5 218  4 463             20 117             21 047 
Årets resultat      4 575     821    -693    -930  

Summa eget kapital                12 501  7 992             22 132             22 825 
      
minoritetsandel        502     111   
      
Långfristiga skulder        277     273     277     273 
Kortfristiga skulder                28 488             14 848     222     281 
Summa skulder                 28 765             15 121     499     554 
      
Summa eget kapital och skulder              41 768             23 224             22 631             23 379 

finanSiell rapport 2012

alla siffror i kSek.
All finansiell information är baserad på samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som förra årets 
finansiella rapport. Dessa redovisningsprinciper är beskrivna i årsredovisningen för 2011.



       koncern   Zinzino aB
          2012     2011       2012              2011
     
den löpande verksamheten     
Resultat före finansiella poster       5 433       948        -736  -989
Avskrivning / Nedskrivning          397       117     -
          5 830     1065       -736  -989
     
Erhållen ränta                90           43  58
Erlagd ränta            -116         -22  
Betald skatt            -351         -52    
kassaflöde från den löpande verksamheten       
före förändring av rörelsekapital      5 363     1081       -693  -931

     
kassaflöde från förändring i rörelsekapital    
Ökning(-) / Minskning(+) av varulager   -10 302       -149  
Ökning(-) / Minskning(+) av kortfristiga fordringar        -192       -602        -330  438
Ökning(+) / Minskning(-) av kortfristiga skulder   13 367    1 724          -59  118
kassaflöde från den löpande verksamheten     8 236    2 054    -1 082  -375
     
investeringsverksamheten     
     
Investering i immateriella anläggningstillgångar     -1 309       -864  
Investering i finansiella anläggningstillgångar     -3 805         -60     -3 805  -60
Investering i materiella anläggningstillgångar        -421       -373    
kassaflöde från investeringsverksamheten    -5 535    -1297    -3 805  -60
     
finansieringsverksamheten     
Aktieägartillskott     
Koncernbidrag     
Optionsutgivelse                4       248             4  248
kassaflöde från finansieringsverksamheten             4       248             4  248
     
åretS kaSSaflöde        2 705    1 005    -4 883  -187
     
likvida medel vid årets början     13 322  12 317     4 951  5 138
kursdifferans i likvida medel          258   
likvida medel vid årets slut     16 285  13 322           68  4 951
     
förändring likvida medel       2 705    1 005    -4 883  -187

KASSAFLÖDESANALyS



          
       koncern      
       2012  2011   2012      
       
Nettoomsättning     162 982               91 762                    0               0
            
Rörelseresultat före avskrivning       5 830   1 062         -736          -987
           
EBIT (KSEK)         5 433      945       -736     -987
            
Soliditet (%)           31%     35%       98%    98%
           
Vinst efter skatt         4 575       821       -693    -930

Vinst per aktie           0,17     0,03     -0,03  -0,03
 

EKONOMISKA NycKELTAL

kommande rapporter

Publiceringen av årsredovisning 2012 sker 22 maj på 
www.zinzino.com samt Aktietorgets hemsida.

Kvartalsredogörelse Q1 – 2013 publiceras på Aktietor-
gets hemsida den 25 april. 

Kvartalsredogörelse Q2 - 2013 publiceras på Aktietorgets 
hemsida den 30 augusti.

Kvartalsredogörelse Q3 – 2013 publiceras på Aktietor-
gets hemsida den  25 oktober. 

För mer information, vänligen ring verkställande direktör 
på Zinzino AB, Dag Bergheim Pettersen 
på telefonnummer +46 (0)31-771 71 50.

Göteborg, 28 februari 2012

Zinzino aB (publ.)
Styrelsen

Zinzino aB
2011


