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TREDJE KVARTALET 

 

December 2016 – Februari 2017 

• Nettoomsättningen uppgick till 16 721 (10 852) tKR vilket motsvarar en tillväxt på 54% (4%). 

• Bruttoresultat uppgick till 6 705 (4 122) tKR med en bruttovinstmarginal på 40% (38%). 

• Resultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -389 (-2 225) tKR. 

• Resultatet före skatt uppgick till -593 (-2 362) tKR. 

 

I resultat före avskrivningar och räntekostnader samt resultat före skatt för föregående år ingår 

emissionskostnader om 1 231 tKR. 

 

ACKUMULERAT 

 

Juni 2016 – Februari 2017 

• Nettoomsättningen uppgick till 42 930 (32 641) tKR vilket motsvarar en tillväxt på 32% (15%). 

• Bruttoresultatet uppgick till 16 887 (12 121) tKR med en bruttovinstmarginal på 39% (37%). 

• Rörelseresultatet före avskrivningar och räntekostnader uppgick till -3 041 (-3 740) tKR. 

• Resultatet före skatt upp gick till -3 580 (-4 107) tKR. 

 

I resultat före avskrivningar och räntekostnader samt resultat före skatt för föregående år ingår 

emissionskostnader om 1 231 tKR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat fokus på att 

hålla marknadens bästa och bredaste sortiment. Bolaget grundades 2011 och den första handelsdagen var i 

november samma år. Bolaget har vuxit snabbt och erbjuder idag över 10 000 produkter fördelat över 80 

varumärken kombinerat med bolagets egna varumärken. Idag har Sleepo cirka 70 olika produktkategorier 

inom möbler och heminredning, och sortimentet växer kontinuerligt. Bolaget är sedan 2016-01-15 noterat på 

Aktietorget. 

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge rapport för det tredje kvartalet samt rapport 

för verksamhetsårets första nio månader. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för 

föregående år. 
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VD:S KOMMENTAR 

 

Sleepo visar en kraftig tillväxtökning under sitt tredje kvartal samtidigt som att resultatet avsevärt förbättrats 

jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen uppgår till 16,7 Mkr (10,9 Mkr), vilket är en ökning 

med 54%. Samtidigt har bruttomarginalen förstärkts till 40%, en ökning med två procentenheter jämfört med 

motsvarande period föregående år. 

 

Försäljningsökningen sker under en period där branschen påverkats av en svalnande bostadsmarknad och 

minskade rotavdrag som har hämmat branschens tillväxt som helhet. Bolaget håller nu en tillväxttakt som är tre 

gånger högre än branschen (18% november – december 2016, E-barometern Q4) och tillväxttrenden ser fortsatt 

positiv ut efter kvartalets utgång. 

 

Bolaget fortsätter att attrahera nya kunder i rask takt där orderantalet ökade med 76% jämfört med motsvarande 

kvartal föregående år. i ser nu en god avkastning från de IT-investeringar som gjorts där vi förvaltar besökare till 

hemsidan på ett mycket bättre sätt samt omvandlar dem till kunder i en väsentligt större utsträckning. Framförallt 

på mobila enheter där vi ser den kraftigaste tillväxten i besökarantal. 

 

Trots det omfattande nykundsförvärvet under kvartalet ökade andelen återkommande kunder till 21%, att jämföra 

med 19% under motsvarande period föregående år. Vi tar det som ett bevis på att kunderna är nöjda med Sleepos 

starka kunderbjudande och serviceinriktade affärsmodell. 

 

Förstärkningen i bruttomarginalen kan huvudsakligen härledas till förbättrade inköpsvillkor och effektivare 

prissättning. Det sammanlagda resultatet (EBITDA) för perioden uppgick till -389 tKR, att jämföra med -2 225 tKR 

(inkl. emissionskostnader om 1 231 tKR) för motsvarande period föregående år. Resultatförbättringen är en 

konsekvens av ökad omsättning tillsammans med ökad lönsamhet i försäljningen samt effektivisering i 

kundanskaffningsmodellen med en högre avkastning per spenderad marknadskrona. 

 

Bolagets kassa uppgår på balansdagen till 2,9 Mkr och lagervärdet vid periodens slut uppgick till 4,2 Mkr. 

Varulagret är fortsatt högst kurant med en hög omsättningshastighet. 

 

Potentialen för e-handel inom möbler och heminredning är mycket stor. Den totala omsättningen uppgår till ca. 

50 Mdr per år där e-handeln idag endast står för 2,5 Mdr. Kunderna fortsätter att förflytta sig till nätet i snabb takt 

och där är Sleepo väl positionerat att fortsatt möta den underliggande tillväxt som marknaden erbjuder. 

 

Jag tillsammans med alla medarbetare och styrelsen vässar kontinuerligt Sleepos kunderbjudande för att attrahera 

allt fler kunder och att få dem att återkomma till butiken. Jag känner viss stolthet i att effekterna nu börjar att 

synas i våra resultat samtidigt som det verkar som om vår tillväxt håller i sig efter kvartalets utgång. 

 
Stockholm i april, 2017 

 

Philip Nickolsten, 

VD 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 

Inga händelser av väsentlig karaktär har skett under perioden. 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS UTGÅNG 
Inga händelser av väsentlig karaktär har skett under perioden. 

 

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN 
Under resterande del av räkenskapsåret kommer Sleepo att fortsatt satsa på att attrahera ytterligare kunder i syfte 

att växa på marknaden. Den överordnade målsättningen är att leverera försäljningstillväxt och där 

tillväxtorienterade satsningar kommer att tillåtas att belasta resultatet kortsiktigt. Samtidigt kommer fokus vara 

att på årsbasis förbättra såväl kassaflöde som lönsamhet. 
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FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT 

Bolagets nettoomsättning uppgick under det tredje kvartalet till 16 721 (10 852) tKR med en bruttovinst om 6 705 

(4 122) tKR och ett resultat före skatt om -593 (-2 362) tKR. Nettoomsättningen ackumulerat för året uppgick till 

42 930 (32 641) tKR med en bruttovinst om 16 887 (12 121) tKR och ett resultat före skatt om -3 580 (-4 107) tKR. 

 

LIKVIDITET OCH FINANSIERING 

Den 28 februari 2017 uppgick bolagets kassa och bank till 2 905 (6 372) tKR, varav 506 (455) tKR bestod av låsta 

medel i form av garantier. Bolaget har även en checkkredit om 600 tKR. Bolaget har räntebärande skulder om 100 

(443) tKR. 

 

INVESTERINGAR 

Sleepos totala investeringar under det tredje kvartalet uppgick till 575 (196) tKR. Vid det tredje kvartalets slut har 

bolaget anläggningstillgångar på 2 827 (1 522) tKR, varav 113 (155) tKR utgörs av materiella anläggningstillgångar 

och 2 714 (1 367) tKR utgörs av immateriella anläggningstillgångar. 

De immateriella anläggningstillgångarna består till störst del av utvecklingskostnader för hemsidan. Totala 

investeringar under de första nio månaderna uppgick till 1 376 (723) tKR. 

 

AVSKRIVNINGAR 

Avskrivningar för det tredje kvartalet belastar resultatet med 197 tKR (106) varav 186 (95) tKR avser avskrivningar 

på utvecklingskostnader. Resterande avskrivningar om 11 (11) tKR avser inventarier.  

Totala avskrivningar ackumulerat för året uppgick till 516 (288) tKR varav 483 (255) tKR avser avskrivningar på 

utvecklingskostnader. Resterande avskrivningar om 34 (33) tKR avser inventarier. 

Alla tillgångar skrivs av på 5 år. 

 

EGET KAPITAL 

Den 28 februari 2017 uppgick bolagets eget kapital till 775 (5 957) tKR varav 692 (692) tKR avser aktiekapital. 

 

AKTIE OCH AKTIEÄGARE 

Per den 28 februari uppgick antalet aktier till 6 293 tKR fördelat på 368 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till 

bolagets vinst och tillgångar. 

 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år. 

 

REVISORS UTLÅTANDE GÄLLANDE KVARTALSRAPPORTEN 

Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 

NÄSTA RAPPORT 

Bokslutskommuniké - 31 juli 2017. 
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FÖR FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Philip Nickolsten, VD 

E-post: philip@sleepo.se 

Telefon: 070-543 53 60 

 

SLEEPO AB (PUBL) 

Markvardsgatan 9 

113 53 Stockholm 

Telefon: 08-20 87 70 

E-post: info@sleepo.se 

Hemsida: http://www.sleepo.se 
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  RESULTATRÄKNING 

     

 

2016-12-01 2015-12-01  2016-06-01 2015-06-01  

  -2017-02-28 -2016-02-29  -2017-02-28 -2016-02-29  

            

INTÄKTER           

Nettoomsättning 16 721 10 852  42 930 32 641  

Övriga rörelseintäkter 84 61  252 111  

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 16 804 10 913  43 182 32 752  

            

KOSTNADER           

Material och varor -10 100 -6 791  -26 295 -20 630  

Övriga externa kostnader -5 589 -5 142  -15 250 -12 626  

Personalkostnader -1 505 -1 206  -4 678 -3 235  

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -17 193 -13 139  -46 223 -36 491  

            

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -389 -2 225  -3 041 -3 740  

            

Avskrivningar/nedskrivningar -197 -106  -516 -288  

Övriga rörelsekostnader 0 -20  0 -38  

            

RÖRELSERESULTAT -586 -2 351  -3 557 -4 066  

            

Resultat från finansiella investeringar -6 -11  -23 -41  

            

ÅRETS RESULTAT -593 -2 362  -3 580 -4 107  

            

Resultat per aktie -0,09 -0,38  -0,57 -0,65  

            

Antal aktier 6 293 6 293  6 293 6 293  

   
 

  
 

 I beloppet ingår emissionskostnader med ett värde om 1 231 tKR. 

sleepo
Maskinskriven text
*

sleepo
Maskinskriven text
*
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BALANSRÄKNING   

   

   

TILLGÅNGAR (tKR) 2017-02-28 2016-02-29 

      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar 2 714 1 367 

Materiella anläggningstillgångar 113 155 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2 827 1 522 

      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Varulager 4 225 3 593 

Kortfristiga fordringar 3 074 2 289 

Kassa och bank 2 905 6 372 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 10 204 12 253 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 13 031 13 775 

   

      

EGET KAPITAL & SKULDER (tKR) 2017-02-28 2016-02-29 
 
 
EGET KAPITAL     

Aktiekapital 692 692 

Fritt eget kapital 83 5 264 

SUMMA EGET KAPITAL 775 5 957 

      

SKULDER     

LÅNGFRISTIGA SKULDER     

Skulder till kreditinstitut 100 443 

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 100 443 

      

KORTFRISTIGA SKULDER     

Skulder till kreditinstitut 0 0 

Övriga korta skulder 12 155 7 376 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 12 155 7 376 

      

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 13 031 13 775 
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 NYCKELTAL 2016-12-01 2015-12-01 2016-06-01 2015-06-01 

  -2017-02-28 -2016-02-29 -2017-02-28 -2016-02-29 

          

Nettoomsättning (tKR) 16 721 10 852 42 930 32 641 

Omsättningstillväxt 54% 4% 32% 15% 

Bruttomarginal 40% 38% 39% 37% 

Rörelsekostnader (tKR) -17 193 -13 139 -46 223 -36 491 

Resultat före avskrivningar & räntor (tKR) -389 -2 225 -3 041 -3 740 

Årets resultat (tKR) -593 -2 362 -3 580 -4 107 

Balansomslutning (tKR) 13 031 13 775     

Soliditet 6% 43%     

Medelantal anställda (st.) 11 8 11 8 

Återkommande kunder 21% 19%  

Antal besök (tusental) 630 462  
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