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Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, 
Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Island. Zinzino marknadsför och säljer 
espressomaskiner, kaffe, te och tillbehör samt en produktlinje inom funktionell mat, Zinzino Food. 
Våra värderingar präglas av hög kvalitet, närhet till kunden och fokus på aktiv produktutveckling. 
Produkterna marknadsförs via direktförsäljning. Företaget har 50-talet anställda och huvudkontoret 
finns i Göteborg.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Zinzino grundades under namnet Zinzino Holding under hösten 2007. Under 2009 förvärvade 
bolaget, dels genom en apportemission under våren och dels genom en riktad nyemission, 92% 
av aktiekapitalet och 97% av rösterna i Zinzino Nordic AB. Zinzino Nordic är ett säljbolag som 
använder fristående distributörer som marknadsför och säljer produkter via kommission genom 
s.k. direktförsäljning. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2013
(2012 års siffror inom parentes)

Nettoomsättning uppgick under perioden till 47,3 (28,7) mSEK och rörelseresultatet 
blev 1,2 (-1,4) mSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 0,05 SEK (neg). Den 
totala tillväxten i koncernen under andra kvartalet jämfört med föregående år uppgår 
till  64 %.

Den procentuella fördelningen av omsättningen mellan produktlinjerna under första 
kvartalet är 66% Zinzino Coffe och 33% för Zinzino BioactiveFood. Omsättningen för 
Coffee uppgår till 31,7 (28,7) mSEK vilket motsvarar en tillväxt på 10%. Omsättning för 
Food uppgår till 15,6 mSEK. Ingen försäljning av produktlinje Food ägde rum under Q2 
2012. 

Försäljningens geografiska fördelning under april-juni 2013: Norge 32%, Sverige 11%, 
Danmark 15%, Island 5%, Finland 17%, Lettland 4%, Litauen 4% samt Estland 12%.

Tillväxt per land under april-juni 2013 i jämförelse med motsvarande period 
föregående år: Norge 52%, Sverige 18%, Danmark 34%, Finland 51%, Estland 132%, 
Litauen 240% och Island 139%.

Under andra kvartalet har koncernen fått 8 566 (3 214) nya kunder. Säljkåren utökades 
med 1 845 (1 509) distributörer. 



Zinzino har under andra kvartalet arbetat intensivt med övergången till extern logistik  
partner. Under juni flyttades hela lagret och plockavdelningen till Trollhättan där 
vår partner tagit över verksamheten. Övergången kommer att resultera i en effektiv 
totallogistiklösning som klarar av leverans och lagerhållning i takt med att koncernens 
omsättning ökar. Dessutom har vår partner resurser att stödja vår nya verksamhet i 
USA och kommande etablering på nya marknader.

Arbetet med uppstart av verksamheten i USA fortgår via det nystartade bolaget, 
Zinzino LLC. Huvudkontoret i USA placeras i Florida och lager- och logistikcenter i 
Norfolk, Wirginia. Rekrytering av distributörer för den amerikanska marknaden har 
påbörjats och har mötts av mycket stort intresse. Försäljningen planeras att starta 
under hösten och omfattar Zinzino Food, BalanceShake, BalanceOil och BalanceTest. 
Zinzino ser med stor tillförsikt fram emot den kommande försäljningsstarten på 
USA-marknaden.   

Den nya produktlinjen Zinzino Food har vidareutvecklats och sortimentet har utökats  
med BalanceShake och BalanceBar. Försäljningen av produktlinjen går mycket bra och 
har ökat från 9,5 mSEK (Q1) till 15,6 mSEK under andra kvartalet. 

Satsningen på den nya  Food –linjen har blivit en succé och gått snabbare än förväntat 
vilket innebär att coffe-konceptet succesivt minskar i volym. Zinzino Coffee ökade 10% 
under andra kvartalet. Det har också gett konsekvenser att lagret av espressomaskiner 
inte minskat i planerad takt och därmed bundit kapital som har påverkat koncernens 
likviditet på kort sikt. Åtgärder har vidtagits i inköpsprognoserna och lagernivåerna 
bedöms vara på normal nivå under Q4.  

KONCERNENS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING FÖRSTA HALVÅR 2013

OMSÄTTNING
Första halvåret 2013 var nettoomsättningen 97,2 mSEK (56,0), vilket innebär en omsättningsökning med 
73 % mot föregående år. Det är i första hand ZinzinoFood som står för den stora tillväxten i omsättning. Den 
nya produktlinjen står för totalt 25,0 mSEK vilket motsvarar 25,7% av försäljningen.

KOSTNADER OCH RESULTAT
Första halvåret har präglats av stark tillväxt, framför allt på den nya produktlinjen Zinzino Food, förbättrad 
bruttovinst och ökad kapitalbindning i lager.

Zinzino Food ger bolaget bättre lönsamhet vilket medfört att total bruttovinstmarginal ökat från 21% till 
25%. Med förbättrade marginaler och ökad omsättning kan Zinzino bära de utvecklingskostnader som den 
nya logistiklösningen, produktutvecklingen och USA etableringen medför. Trots att ökade investeringar i 
organisationen, produktutveckling och etableringskostnader kan vi visa ett positivt resultat om 1.3 mSEK för 
första halvåret. 

För att öka kundnöjdheten och minska kundförluster har bolaget gjort satsningar på kund- och säljsupport 
samt ett nytt telefonsystem. Detta har resulterat i ökad servicegrad vilket genererat fler aktiva kunder och 
minskad kundförlust. 



LIKVIDITET OCH SOLIDITET
Kapitalbindningen i varulagret har ökat till 31,6 mSEK (8,9) pga nedgången i försäljningstillväxt för 
espressomaskiner samt ökade säkerhetslager med breddat sortiment och större volym. På kort sikt har 
detta påverkat kassan som uppgår till 1,8 mSEK (8,0) per balansdagen. Ledningen har säkrat upp långsik-
tiga rörelsekrediter utöver detta om 5 mSEK. Styrelsen och ledningen bedömer att likvideten är suffi-
cient tills dess att lagervärdet är på en normal nivå igen. Koncernens soliditet uppgår till 28,5% (24,3).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA HALVÅRET

Fortsatt stark tillväxt i juli och augusti. Total omsättning uppgår till 20,8 mSEK i juli, vilket motsvarar en 
tillväxt om 55% för månaden.  Kassan har stärkts och rörelsekrediter om ytterligare 2 Msek har beviljats 
fram till den 30 november då varulager bedöms vara på normal nivå igen.

KOMMENTAR FRÅN STYRELSEN

“Vi ser tillbaka på ytterligare kvartal med stark tillväxt och bättre resultat än tidigare år. Styrkan i vårt nya 
koncept inom bioaktiv mat har blivit allt tydligare och vi kan räkna med succesivt ökande 
bruttomarginaler när Food tar en allt större del av vår totala försäljning. 

Pga av sänkt tillväxttakt i försäljningen av espressomaskiner har vi under kvartal 2 byggt upp ett för stort 
säkerhetslager av maskiner. Detta har medfört ett ökat kortsiktigt finansieringsbehov, vilket har 
hanterats genom  dels en ökad långsiktig kreditram, dels genom tillfällig rörelsefinansiering. 
Ledningen har vidtagit åtgärder för att sänka lagernivån och bedömer att lagersituation kommer att ha 
normaliserats under kvartal 4. Styrelsen och ledningen ser fortlöpande över behovet av ökad 
finansiering för att klara expansion och investeringar långsiktig.

Arbetet med koncernens vidare expansion fortlöper enligt plan och vi ser med stor tillförsikt fram emot 
lanseringen i USA under hösten. 

Normalt sett är andra halvåret vår starkaste period varför vi förutskickar fortsatt god tillväxt med förbät-
trad lönsamhet kommande kvartal.” 

RESULTATRÄKNINGAR ZINZINO GROUP OCH ZINZINO AB (PUBL.)

Group Zinzino AB Group Zinzino AB
2013-04-01 2013-04-01 2012-04-01 2012-04-01
2013-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2012-06-30

Nettoomsättning 47 322 - 28 712 -

Övriga intäkter 6 099 - 2 666 -

Handelsvaror och övriga direkta 
kostnader

-37 535 - -24 910 -

Bruttovinst 15 886 0 6 468 0
Externa rörelsekostnader -8 113 -112 -3 362 -306

Personalkostnader -6 237 - -4 405 -

Avskrivningar -181 - -97 -

Rörelseresultat 1 355 -112 -1 396  -306
Finansnetto -33 - 1 25

Årets resultat 1 322 -112 -1 395 -281



Group Zinzino AB Group Zinzino AB
2013-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2012-06-30

Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar 2207 - 1553 -

Materiella anläggningstillgångar 756 - 621 -

Finansiella anläggningstillgångar 3991 22 357 34 18 347

Summa anläggningstillgångar 6954 22 357 2208 18347

Omsättningstillgångar

Varulager 31 576 - 8 850 -

Kortfristiga fordringar 11 049 87 5 076 4 053

Kassa och bank 1 798 99 7 985 411

Summa omsättningstillgångar 44 423 186 21 911 4 464
    

Summa tillgångar 51 377 22 543 24 119 22 811

Bundet eget kapital 2 709 2 708 2 708 2 708

Fritt eget kapital 10 622 19 424 5 386 20 117

Årets resultat 1 324 -221 -2 230 -397

Summa eget kapital 14 655 21 911 5 864 22 428

Långfristiga skulder 277 277 277 277

Kortfristiga skulder 36 445 355 17 978 106

Summa skulder 36 722 632 18 255 383
    

Summa eget kapital och skulder 51 377 22 543 24 119 22 811

BALANSRÄKNING ZINZINO GROUP OCH ZINZINO  AB (PUBL.)

Group Zinzino AB Group Zinzino AB
2013-01-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01

2013-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2012-06-30

Nettoomsättning 97 174 - 56 044 -
Övriga intäkter 11 124 - 5 256 -
Handelsvaror och övriga direkta kostnader -81 637 - -48 260 -
Bruttovinst 26 661 0 13 040 0
Externa rörelsekostnader -13 220 -222 -6 435 -425
Personalkostnader -11 714 - -8 676 -
Avskrivningar -361 - -190 -
Rörelseresultat 1 366 -222 -2 261  -425
Finansnetto -42 1 31 28
Årets resultat 1 324 -221 -2 230 -397



RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Group Zinzino AB Group Zinzino AB
2013-01-01 2013-01-01 2012-01-01 2012-01-01
2013-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2012-06-30

Total omsättning 108 298 - 61 300 -

Bruttovinst 26 661 - 13 040 -

Bruttovinstmarginal 24,62% - 21,27% -

Resultat före avskrivning (KSEK) 1 727 -222 -2 071 -425

Resultat före avskrivning (%) 1,59% - - -

Rörelseresultat 1 366 -222 -2 261 -425

Rörelsemarginal (%) 1,26% - - -

Soliditet (%) 28,52% 97,20% 24,31% 98,32%

Resultat per aktie 0,05 - -0,08 -

ANTALET UTESTÅENDE AKTIER
Aktiekapitalet är fördelat på 27 082 770 aktier, varav 6 113 392 är A-aktier (1 röst) och 20 969 378 B-aktier (0,1 
röst). Aktiens kvotvärde är 0,10 kr. Bolagets B-aktie handlas på Aktietorget, www.aktietorget.se.

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår. 

REVISORSGRANSKNING
Denna delårsrapport har ej genomgått granskning av bolagets revisorer.

NÄSTA RAPPORT
Kvartalsredogörelse 3:e kvartalet 2013 kommer 2013-10-25. 

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

Göteborg, 29 augusti 2013 
Zinzino AB (publ.)
Styrelsen




