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Årsredovisning 2O2O-1 2-31
Empire Sweden AB
Organisationsnummer 556642-0989

Fö rva ltn i n gsberättelse

Verksamheten

Empire Sweden AB med säte i Stockholm år en marknadsförings- och distributionskoncern inom hem- och hushållsprodukter.

Empire Sweden AB's mål är att skapa god värdetillvåxt för sina aktieägare. Empire Sweden AB:s ambition är god tillväxt med adekvat

soliditet och vinstmarginal. Målen nås dels genom en kontinuerlig utveckling och förbättring av de löretag, produkter och

varumårken som ingår i koncernen, dels genom företagsförvärv och samarbeten. I Empire-koncernen ingick 2020 följande bolag:

C3 Scandinavian Lifestyle AB.

Väsentliga händelser under året

Corona påverkade omsättningen negativt från mars 2020 till sommaren och en viss återhåmtning skedde under andra halvåret. Bolaget

investerade i ett nytt verktyg för att kunna producera den nya produkten C3 Slice & Dice som förväntas kunna levereras marknaden under

det andra halvåret 2021.

Nyemissioner företogs och samtliga ägarlån samt ränteskulder omvandlades till aktier alternativt utbetalades och bolaget har därefter inga

räntebärande skulder.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Bolaget har lagt order på en ny produkt, C3 Auto Sanitizer, en praktisk dispenser för handsprit för lansering till våren 2021

Bolaget planerar att förvärva unga e-handelsföretag.

Koncernen
Flerårsöversikt (tkr)

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Soliditet (%)

Medeltal anställda

Moderbolaget
Flerårsöversikt (tkr)

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Soliditet (%)

Medeltal anställda

Till bolagsstämmans lörlogande står:

överkursfond

balanserad vinst

årets resultat

Ägarförhållanden
Av aktierna i Empire Sweden AB äger Seved lnvest AB 37,82% och lW Ventures AB 36,58 %, övriga aktieägare innehar aktieposter

understigande 10%.

Resultatdisposition
(Belopp i kr)

Förslag till disposition av bolagets vinst

2020
'15 109

-1 094

8 846

61,8%

1

2020

15 109

-1 094

I 947

54,9o/o

1

201 I
i6 661

-38

8 756

22,0%

2

2019

16 661

-1 88

I 857

19,60/"

2

2018

16 758

-2 273

8 873

22,2o/o

2

2018

16 758

-2273

10 123

20,9%

2

2017

24760
-2 101

11 711

36,3%

2

2017

24760
-4 603

12 954

33,9%

2

5 137 244

737 270

-1 093 898

2016

35 346

-2 696

13 977

24,5%
E

Styrelsen föreslår att:

i ny räkning överföres

4780 617

4780 617
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Ärsredovisning 2O2O- 1 2-31
Empire Sweden AB
Organisationsnum mer 556642:0989

Resultaträkning

Belopp itkr Not

Koncernen
2020-01-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Su mma rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

2

15 109

228

16661

0

15 336 16661

a

-1 1 875

-2 681

-1279

-100

-1 1 851

-2 425

-1 891

-1 00

4

-15 935 -16 266

-599 395

-495 -433

-495

-1 094

-433

-38

0 0

Arets resultat -1 094 -38

Hänförligt tiil
Moderbolagets aktieägare

tt.

Nw

-1 094 -38
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Årsredovisning 2O2O- 1 2-31
Empire Sweden AB
Organisationsnummer 556642-0989

Balansräkning

Belopp itkr Not

Koncernen
2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
lmmateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

Materiella an läggningsti llgångar
lnventarier, verktyg och installationer

Summa an läggningsti llgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror

Förskott till leverantör

Kortf ristiga fordringar
Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

5 600 700

897

600

283

883

6

3 072

897

700

197

4 150

610

3 969 4760

1 209

132

BO

1 076

182

189

8

1 421

2573

7 963

1 447

1 652

7 859

SUMMA TILLGANGAR 8 846 I 756
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Ärsredovisning 2O2O-1 2-31
Empire Sweden AB
Organisationsnummer 556642-0989

Balansräkning

Belopp itkr Not

Koncernen
2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital

Ej registrerat aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital

Ärets resultat

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Summa eget kapital

Avsättningar
Övriga avsättningar

Summa avsättningar

Kortfristiga skulder
Lån trån närstående

Skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortf ristiga skulder

500

182

10 088

-4 213

-1 094

500

0

8 551

-7 082

-38

5 463

5 463

125

1 930

1 930

125

125 125

10

0

0

1 469

1 074

716

3 842

68

1 250

373

1 168

3 259 6 701

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 846 8 756

I
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Arsredovisning 2020-1 2-31
Empire Sweden AB
Organisationsnum mer 556642-0989

Koncernen

Belopp itkr

Förändring av eget kapital

Aktie- Ej registrerat
kapital aktiekapital

Övrigt
tillskjutet

kapital

Annat eget
kapital inkl

årets resultat
Summa

eget kapital

Belopp vid årets ingång 2019-01-01
Ärets resultat

500 0 8 551 -7 082
-38

1 969
_aa

Belopp vid årets utqånq 2019-12-31 500 0 8 551 -7 121 1 930

Belopp vid årets ingång 2020-01-01
Minskning av aktiekapital
Nyemission
Ärets resultat

500
-3 908
3 908

0

182

I 551

1 537

-7 121

2 908

-1 094

1 930
-1 000
5 627

-1 094

Belopp vid årets utqånq 2020-12-31 500 182 10 088 -5 307 5 463

Kassaf lödesanalys

Belopp itkr Not

Koncernen

2020-01-01

2020-12-31

Koncernen

2019-01-01

2019-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Nedskrivning aktier i dotterbolag

Betald ränta

'11

-599

100

0

-495

395

-187

0

-433

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde lrån lörändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder

-994

790

27

468

-226

620

-'t 074

1 133

Kassallöde lrån den !öpande verksamheten

lnvesteringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

291

-86

453

-197

Kassaf löde lrån investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Amortering av finansiella skulder

Nyemission

-86 -197

-924

0

-68

784

Kassaf löde lrån f inansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

716 -924

-668

2320

921

1 652
I 1 652

)

Likvida medel vid årets slut

7$71
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Ärsredovisning 2O2O-1 2-31
Empire Sweden AB
Organisationsnummer 556642-0989

Resultaträkning

Belopp itkr Not

Moderbolaget
2020-01-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelsens intåkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Nedskrivning aktier i dotterbolag

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

2

15 109

228

16 661

0

15 336 16 661

3

-1 1 875

-2 681

-1279

-1 00

-1 1 851

-2 425

-1 891

-1 00

-'t5 935 -1 6 266

-599 395

-495
-149
-433

0

4

-495

-1 094

-l 094

-583

-188

-188

00

Årets resuttat -l 094 -188
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Årsredovisning 2O2O-1 2-31
Empire Sweden AB
Organisationsnum mer 556642-0989

Balansräkning

Belooo itkr Not

Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
lmmateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

Materiella anläggningsti llgångar
lnventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstill gångar
Andelar i koncernföretag

Summa an läggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror

Förskott till leverantör

Kortf ristiga fordringar
Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningsti llgångar

5 600 700

700600

6

7

283 197

283

1 101

197

1 101

1 101 1 101

1 984 1 998

3 072

897

4 150

610

3 969 4760

1 209

132

80

1 076

182

189

8

1 421

2 573

7 963

1 447

1 652

7 859

SUMMA TILLGANGAR I 947 9 857
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Ärsredovisning 2O2O-1 2-91
Empire Sweden AB
Organisationsnum mer 556642-0989

Balansräkning

Belopp itkr Not

Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital

Ej registrerat aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond

Balanserat resultat

Ärets resultat

Summa eget kapital

Avsättningar
Övriga avsättningar

Summa avsättningar

Kortfristiga skulder
Lån från närstående

Skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortlristiga sku lder

500
't82

500

0

682

5137

737

-1 094

500

3 600

-1 982

-1 88

4781

5 463

125

'1 430

1 930

125

125 125

10

0

0

1 469

1 101

1 074

716

3 842

68

1 250

1 101

373

1 168

4 359 7 802

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 946 9 857

I
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Ärs redovisni ng 2O2O- 1 2-31
Empire Sweden AB
Organisationsnummer 556642-0989

Förändring av eget kapital
Moderbolaget

Aktie- Ej registrerat

Belopp itkr kapital aktiekapital

Belopp vid årets ingång 2019-01-01 500 0 3 600 -1 982 2118
Ärets resultat -188 -1 88

Belopp vid årets ingång 2020-01-01 500 0 3 600 -2 170 1 930

Minskning av aktiekapital -3 908 2 908 -1 000
Nyemission 3 908 182 1 537 5 627
Årets resultat -1 094 -1 094

Overkurs-

lond

Balanserad

vinst inkl. Summa

årets resultat eqet kapital

Kassaf lödesanalys

Belopp itkr Not

Moderbolaget

202041-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Betald ränta

11

-599

100

-495

395

-187

-433

Kassaflöde lrån den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde lrån lörändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder

-226-994

790

27

468

620

-1 074

1 133

Kassaflöde lrån den löpande verksamheten

lnvesteringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

291 453

-197-86

Kassallöde f rån investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Amortering av finansiella skulder

Nyemission

-86 -197

-924

0

-68

784

Kassaflöde lrån linansieringsverksamheten

Årets kassallöde

Likvida medel vid årets början

716 -924

-668

2320

921

1 652

Likvida medel vid årets slut I 1 652

I
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Ärsredovisning 2O2O-1 2-31
Empire Sweden AB
Organisationsnummer 556642-0989

Tilläggsupplysningar

Notl Redovisningsprinciperochvärderingsprinciper
Ärsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 201211 (KA) tillåmpas vid uppråttandet

av finansiella rapporter.

Redovisn ingsvaluta

Årsredovisningen år upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omlattar moderbolaget och de dotterföretag i vilka moderbolaget direkl eller indirekt innehar mer

än 50% av rösterna eller på annat sått har ett bestämmande inllytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt

förvärvsmeloden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvårvstidpunkten elimineras i sin helhet.

I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet.

Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skalt

hänförlig till årets bokslutsdispositioner ingår i årets resultat. Den uppskjutna skatteskulden har redovisats som avsättning,

medan resterande del tillförts koncernens eget kapital. Uppskjuten skatt i obeskattade reserver har beräknats till 20,6%.

Om det koncernmässiga anskallningsvärdet iör aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets

nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Detta värde skrivs av koncernmässigt under en period

uppgående till I 0 år. Avskrivningstakten baseras på förvärvens långsiktiga strategiska betydelse för koncernen.

lnternvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Vid omräkning av utländska dotterföretag används dagskursmetoden. Detta innebär att balansräkningarna omräknas efter

balansdagens valutakurser och att resultatråkningarna omräknas efter periodens genomsnittskurser. De omräkningsdifferenser

som därvid uppkommer förs direkt mot koncernens eget kapital.

Andelar i koncernföretag

I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag initialt till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgilter

som är direkt hänförliga till förvårvet av andelarna. Emissionslikvider och aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet.

Skulle det verkliga värdet vara lägre än det redovisade värdet skrivs andelarna ned till det verkliga värdet om värdenedgången

kan antas vara bestående.

Andelar i intresselöretag

lntresseföretag är de företag där koncernen har eft betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gåller för

aktieinnehav som omfattar minst 20% av rösterna. lnnehav i intresseföretag redovisas enligt kåpitalandelsmeloden

och värderas inledningsvis till anskaffningsvärde. Koncernens redovisade värde på innehav i intresselöretag inkluderar

goodwill som identifieras vid lörvärvet, netto efter avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Koncernens andel av resultat som uppkommit i intresselöretaget elter förvärvet redovisas i resultatråkningen. Ackumulerade

förändringar efter förvärvet redovisas som ändring av innehavets redovisade värde.

Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess intresseföretag elimineras i förhållande till koncernens

innehav i intressef öretaget.

När koncernen inte långre har ett betydande intlytande, omvårderas varje kvarvarande innehav till verkligt värde och åndringen

i redovisat värde redovisas i koncernens resultaträkningen. Det verkliga värdet används som det första redovisade vårdet och

utgör grund för den fortsatta redovisningen.

I moderbolaget redovisas andelar i intresseföretag initialt till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter

som år direkt hänförliga till törvärvet av andelarna. Emissionslikvider och aktieågartillskott läggs till anskaflningsvärdet.

Skulle det verkliga vårdet vara lägre än det redovisade värdet skrivs andelarna ned till det verkliga vårdet om värdenedgången

kan antas vara bestående.

<trT
w

t,

t2(L7)



Ärsredovisning 2O2O-12-31
Empire Sweden AB
Organisationsnummer 556642-0989

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört

in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, tillgodohavande på

koncernkonto och kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som år utsatt lör en obetydlig

risk för värdef luktuation.

Värderingsprinciper m.m,

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

lntäklsredovisning

lntäkter avseende försäljning av varor redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med

äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligl sätt.

Materiella och immateriella anläggning$tillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga

avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas för både moderbolag och koncernföretag.

Varumärken

lnventarier

10 år

5år

Låneutgifter

Låneutgifter belastar resultatet för det år till vilket de hånför sig, utom till den del de inräknas i ett byggnadsprojekts

anskaffningskostnad. Koncernen aktiverar låneutgifter som är häntörbara till inköp, konstruktion eller produktion av en

tillgång som tar betydande tid i att färdigstålla innan den kan anvåndas eller säljas.

Andra låneutgifter ån ränta som kan uppkomma i samband med upptagande av nytt lån redovisas som en korrigeringspost

av lånets anskaffningsvårde och periodiseras som en del i låneis räntekostnad enligt effektivräntemetoden.

Leasing

Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska

riskerna och förmånerna förknippade med leasingobjektet i all väsentlighet har förts över till leasetagaren. I annat fall år det

fråga om operationell leasing. Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal varför samtliga leasingavtal redovisas

som operationella leasingavtal, vilket innebår att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden.

Finansiella tillgångar i lorm av värdepapper redovisas till anskatfningsvärdet, vilket inkluderar eventuella lransaktionsutigfter

som år direkt hånförliga till lörvärvet av lillgången. Långfristiga värdepappersinnehav saml ägarintressen i övriga 1öretag där

där verkligt värde är lägre än det redovisade vårdet skrivs ned till det verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara beslående.

Kortfristiga placeringar vårderas löpande till det lägsta av anskaffningsvårdet och nettoförsäljningsvärdet.

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida

betalningar diskonterade med den effektivränta som beräknats vid anskaffningstillfället.

Kortfristiga fordringar och derivatinstrument, vilka inte utgör en del i ett säkringsförhållande som redovisas enligt reglerna

för säkringsredovisning, redvisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

I
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Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valula har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskalfningsvärde

och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har

terminssäkrats omräknas de till terminskurs.

Nedskrivningar

Skulle en indikation om en värdenedgång betrållande en tillgång löreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger

tillgångens bokförda värde återvinningsvårdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet delinieras som det

högsta av marknadsvårdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida

betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över resultatråkningen.

lnkomstskatter

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, lörutom i de

fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt

redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda

värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig lrån det skattemässiga värdet.

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken lör

närvarande är 20,6/".

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att

finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyftlas.

Varulager m.m,

Varulagret har värderats till del lägsta av anskaffningsvärdet och nettotörsäljningsvärdet. Vid bestämmande av

anskaffningsvärdet har först-in-lörst-ut-principen tillämpats.

Avsåttningar

Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträflad håndelse och

det är sannolikl att utbetalningar kommer att krävas tör att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att del går att göra en

tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Övriga rörelseintäkter
Koncernen

2020 2019

Moderbolaget

2020 20'19

0228

228

228

228

0

0

7Y
IA

0

Övrigt

Summa

I
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Not 3 Medelantalet anställda

Koncernen

2020

Moderbolaget

20202019 2019

Medelantalet anställda

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

2 2

2019

Koncernen

2020

Moderbolaget

20202019

Räntekostnader övriga -495

-495

-433

-433

-495

-495

-433

.433Summa

Not 5 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter
Koncernen

2020-12-31 2019.12.31

Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31

lngående anskaf f ningsvärde

Ulgående ackumulerade anskaff ningsvärden

lngående avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde

1 000

1 000

-300

-1 00

.400

600

1 000

1 000

1 000

1 000

-300

-1 00

-400

600

'| 000

1 000

-200

-1 00

-300

700

-200

-1 00

-300

700

,l
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Not 6 lnventarier, verktyg och installationer
Koncernen

2020-12-31 2019.12.31

Moderbolaget

2020Jt2-31 2019-12-31

lngående anskaff ningsvärde

lnköp

Utgående ackumulerade anskaff ningsvärden

lngående avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde

NotT Andelari koncernföretag
Utöver moderföretaget ingår iöljande bolag i koncernredovisningen.

Organisations-

Företaq nummer Säte

116

197

313

-1 16

0

-116

-1 16

0

-1 t6

-1 16

0

.116

-1 16

0

-1 16

313
86

399

283 197 283

116

197

313

197

313
86

399

Kapilalandel

C3 Scandinavian Life Style AB 556266-9050 Stockholm 700%

Moderbolaget

2020-12-31 2019.12.31
lngående anskaff ningsvårde
Årets nedskrivning

Redovisat värde

Not 8 Kassa och Bank

I balansposlen ingår spårrade medel med 55 Tkr (1.405)

Not 9 Ställda säkerheter

'I 101

0

1 10'l

1 250
-1 49

1 101

Koncernen

2020-12.31 2019.12.31

Moderbolaget

2020-12-31 2019-12.31

Företagsinleckningar

Summa

,l'

15 000

15 000

3 000

3 000

15 000

15 000

3 000

3 000

7V
g

76(L7)
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Not 10 Skulder till kreditinstitut
Koncernen

2020-12-31

Moderbolaget

2019-12-31 2020-12.31 2019-12-31

Kortfristig del

Summa

Not 11 Ej kassaflödespåverkande poster

68

68

Koncernen

2020-12-31 2019-12-31

Moderbolaget

2020-12-31 2019-12-31

0

0

0

0

68

68

Avskrivningar
Förändring garantiavsättning

Summa

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Mazars AB

Auktoriserad

f na r.t 2öt/.

100

0

100

100

-287

-187

0

'100 100

-287

-187100

ÖvnIca UPPLYSNINGAR

Not 1 2 Eventualförpliktelser
Bolaget har inga eventualförpliktelser per 2020-12-31

Not 13 Koncernuppgifter
Empire Sweden AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med såte i Stockholm.

Adressen till moderbolaget är Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm.

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har lagt order på en ny produkt, C3 Auto Sanitizer, en praktisk dispenser för handsprit för lansering till våren 2021

Bolaget planerar att förvärva unga e-handelsföretag.

den 3m ö Åo/l

Thomas Petrdn Stefa Thelin Ulf Bork VD

'tPt/
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Empire Sweden Ae
Org. nr 556642-0989

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncemredovisningen for Empire Sweden AB för år 2020.

Enligt var uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-
visningen uppräftats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla vasentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncemens finansiella ställning per dcn 3 I december 2020 och av
dessas finansiella resultat och kassaflöde flor året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är lorenlig med
årsredovisningens och koncemredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker diirför att bolagsstämman faststitller resultatriikningen
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

GrundJör ultalanden

Vi har utfört revisionen enligt Intemational Standards on Auditing
(tSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs nårmare i avsnittet Revisorns ansvar.Yi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillrackliga och
ändamålsenliga som grund lör våra uttalanden.

Styrelsens och verkstöllande dire ktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret ör
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncemredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag

Vid upprattandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkstållande direktören ft)r bedömningen av
bolagets och koncemens ftrmåga att fortsåtta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om lorhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
lortsatt drift. Antagandet om lortsatt drift tillampas dock inte om
styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvor

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av såkerhet om huruvida
årsredov isningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberAttelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet år en hög grad av
säkerhet, men ä ingen garanti flor att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
viisentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan forväntas påverka de

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredov isningen och koncemredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

o identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter
i arsredovisningen och koncemredovisningen, vare sig dessa

beror på oegentligheter eller på misstag, utlormar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund Iör våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en vitsentlig felaktighet till foljd av oegentligheter är
högre iln för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.

. skaffar vi oss en fttrståelse av den del av bolagets intema
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgårder som är lämpliga med hiinsyn till
omständighetern4 men inte lor atl uttala oss om effektiviteten i

den interna kontrollen.

. utvärderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som
anviinds och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören anvilnder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och
koncemredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i

de inhåmtade revisionsbsvisen, om huruvida det finns någon
viisentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana hiindelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
och koncemens formåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen llista uppmärksamheten på upplysningama
i årsredovisningen och koncemredovisningen om den
viSentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otil lräckliga, modifi era uttalandet om årsredovisningen och
koncemredovisningen. Våra slutsatser baseras på de

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida håindelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.

o utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncemredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de

underliggande transaktionema och händelsema på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

o inhämtar vi tillräckliga och andamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enhetema eller
aflårsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styming,
övervakning och utförande av koncemrevisionen. Vi är ensamt
ansvarig för våra uftalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten for den. Vi maste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

,/.
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Rapport om andra krav cnligt lågar och andra ftirfattningar

Ultalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens forvaltning för Empire Sweden AB lor år 2020 samt av
lörslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker aft bolagsstämman disponerar vinsten enligt ftirslaget i
forvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundför uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi år oberoende i forhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser aft de revisionsbevis vi har inhämtat iir tillräckliga och
ändamålsenliga som grund Ibr våra uttalanden.

Slyrelsens och v erkstiillande dire ktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposrtioner
betråiffande bolagets vinst eller fOrlust. Vid fOrslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat aft fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse
aft bolagets organisation ålr utformad så aft bokföringen, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga for att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, iir att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något våisentligt avseende:

r företagit någon åtgard eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan ldranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

o på något annat säft handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredov isningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vart uttalande om dett4 åtr

att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet ar en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att eil revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptacka åtgffder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till

dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förval[ringen och lörslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
lorlust grundar sig främst på revisionen av räkenskapema. Vilka
tillkommande granskningsåtgiirder som utlörs baseras på vår
professionella bedtimning med utgångspunkt i risk och våsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och Forhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som åir relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om
styrelsens fOrslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
furlust har vi granskat om förslaget är ftirenligt med
aktiebolagslagen.

Landskrona,202l-|R^A€
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