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Sammanfattning

Nyckeltal

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

KONCERNEN

Nettoomsättning 644,2 467,3 37,8% 2 016,4 1 396,4 44,4%

Bruttovinst 277,4 211,1 31,4% 861,0 629,8 36,7%

Bruttovinstmarginal (%) 43,1% 45,2%  -2,1 pp 42,7% 45,1%  -2,4 pp 

Andel hanteringskostnader (%) -12,7% -14,1%  1,4 pp -15,5% -16,1%  0,5 pp 

Andel marknadsföringskostnader (%) -11,1% -11,3%  0,1 pp -13,0% -14,7%  1,7 pp 

Andel administrations- och övriga kostnader (%) -9,8% -9,0%  -0,7 pp -16,2% -11,9%  -4,2 pp 

Andel avskrivningar (%) -1,5% -1,0%  -0,5 pp -1,5% -0,9%  -0,6 pp 

Andel justerade hanteringskostnader (%) -12,7% -14,1%  1,4 pp -14,5% -16,1%  1,5 pp 

Andel justerade administrations- och övriga kostnader (%) -9,6% -8,5%  -1,0 pp -11,3% -11,3%  -0,0 pp 

Rörelseresultat (EBIT) 51,1 45,8 5,3 -69,8 21,0 -90,8

EBIT-marginal (%) 7,9% 9,8%  -1,8 pp -3,5% 1,5%  -4,9 pp 

Justerad EBIT 52,3 48,3 4,1 48,2 29,5 18,7

Justerad EBIT-marginal (%) 8,1% 10,3%  -2,2 pp 2,4% 2,1%  0,2 pp 

Justerad EBITDA 62,2 52,8 9,5 79,0 42,0 37,1

Justerad EBITDA-marginal (%) 9,7% 11,3%  -1,6 pp 3,9% 3,0%  0,9 pp 

Resultat för perioden 86,0 37,9 48,2 -12,6 12,9 -25,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 81,6 68,3 13,2 -137,8 40,8 -178,6

Resultat per aktie (kronor) 1,53 0,81  0,72 -0,24 0,29  -0,53 

Resultat per aktie efter utspädning (kronor) 1,49 0,81  0,68 -0,24 0,29  -0,53

Boozt.com

Nettoomsättning 626,4 447,2 40,1% 1 946,2 1 303,0 49,4%

Antal besök (000) 26 966 18 798 43,5% 88 506 63 054 40,4%

Antal ordrar (000) 786 558 40,9% 2 509 1 764 42,2%

Konverteringsgrad 2,91% 2,97%  -0,05 pp 2,84% 2,80%  0,04 pp 

True frequency 6,3 5,2  1,1 6,3 5,2  1,1 

Genomsnittligt ordervärde (kronor) 810 822 -1,5% 787 777 1,4%

Antal aktiva kunder (000) 1 057 820 28,9% 1 057 820 28,9%

Antal ordrar per aktiv kund 2,37 2,15 10,3% 2,37 2,15 10,3%

1 jan 
- 31 dec,  

2017

1 jan
 - 31 dec,

2016 FörändringMiljoner kronor om inget annat anges

 1 okt 
- 31 dec,  

2017

1 okt
 - 31 dec,

2016 Förändring

• Nettoomsättningtillväxten uppgick till 37,8% i kvartalet

• Nettoomsättningstillväxten för Boozt.com uppgick till 40,1% i kvartalet

• Justerad EBIT uppgick till 52,3 miljoner kronor i kvartalet

• Stort nytt kundintag i kvartalet

Fjärde kvartalet Helåret

• Nettoomsättningstillväxten uppgick till 44,4% för helåret

• Nettoomsättningstillväxten för Boozt.com uppgick till 49,4% 

för helåret 

• Justerad EBIT uppgick till 48,2 miljoner kronor för helåret
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Fokus på leverans
Det fjärde kvartalet handlade helt och hållet om leverans. Den dominerande 
händelsen var den ivrigt emotsedda Black Friday-helgen, då våra investeringar i 
både infrastruktur och det nya automatiserade hanteringscentret skulle sättas på 
prov. Vi klarade detta på ett bra sätt.

Black Friday-helgen är vår motsvarighet till Super Bowl eller en Champions League-
final. Den föregås av ett stort förberedelsearbete under flera månader. Vårt interna 
Black Friday-team bestod i år av mer än 100 personer. De genomförde omfattande 
tester och förberedelser och de jobbade hårt under dessa extremt intensiva dagar.

Helgen visade sig bli ett betydligt tuffare test än förväntat. När eventet startade 
klockan 20.00 på torsdagskvällen tiofaldigades trafiken i våra system. Helgen 
resulterade i rekordsiffran 90 000 beställningar och en omsättningsökning med 
140 procent jämfört med samma tid i fjol. 

Både webbsidan och hanteringscentret klarade att hantera ett högt tryck. 
Samtliga 90 000 beställningar skickades senast den påföljande måndagen. Men 
hela 20 000 levererades redan på lördagen.

Vi lyckades attrahera mer än 25 000 nya kunder till Boozt bara under den här 
helgen. Därför var det tillfredsställande att hela teamet klarade av att leverera en 
bra shoppingupplevelse med den snabba varuleverans som vi lovar våra kunder. 
Kundnöjdheten hölls på en mycket hög nivå med ett NPS-värde över 65 medan 
Trustpilot ökade från 9,1 till 9,2.

Så, om det här var ett spel skulle man kunna säga att vi gått vidare till nästa nivå!

Black Friday-helgen blev klimax i ett intensivt fjärde kvartal för hela koncernen. 
Omsättningen för kvartalet uppgick till 644,2 miljoner kronor. Det motsvarar en 
tillväxt på 37,8 procent jämfört med det fjärde kvartalet i fjol, där Boozt.com med en 

Hermann Haraldsson, VD

”Vi har lojala men också krävande kunder. 

De håller oss på tårna, eftersom vi vet att våra 

kunders upplevelse av oss inte är bättre 

än deras nästa köp. ”

Kommentarer från VD Hermann Haraldsson

"Black Friday-helgen 

blev klimax i ett intensivt 

fjärde kvartal för hela 

koncernen. "
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omsättning på 626,4 miljoner kronor ökade med 40,1 procent jämfört med samma 
kvartal året innan.

Till vår stora tillfredsställelse fortsatte vårt nya hanteringscenter att visa upp 
den effektivitet och de skalfördelar som vi räknat med. Kostnad per beställning, 
inklusive avskrivningar och hyra, fortsatte ned vilket resulterade i en rejäl sänkning 
av hanterings- och distributionskostnaderna jämfört med fjärde kvartalet i fjol.

Bruttomarginalen uppgick till 43,1 procent vilket var lägre än förra året. Detta beror 
främst på ett avslutat kommissionsförsäljningsavtal med ECCO som genererade en 
bruttomarginal på 100 procent.

Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent, jämfört med 10,3 
procent under samma tid föregående år. Nedgången beror främst på den lägre 
bruttomarginalen samt högre andel administrations- och övriga kostnader.

Sett till helåret har vi levererat i nivå med våra ambitioner. Vi passerade tvåmiljarders-
vallen med en årsomsättning på 2,016 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 
44,4 procent jämfört med året innan. Vi levererade ett justerat rörelseresultat på 48,2 
miljoner kronor vilket ger en justerad rörelsemarginal på 2,4 procent.

Vi hade under året 1 057 000 aktiva kunder som i genomsnitt handlade 2,37 gånger 
per person. Vårt nykundsintag var högre än någonsin tidigare och vi ökade vår andel 
av våra befintliga kunders totala shoppingplånbok. Vi rundade av året med en fortsatt 
femstjärnig rating på Trustpilot och en ökning av betyget från 9,1 till 9,2. Vi finkalibrerade 
vår infrastruktur och accelererade leveranshastigheten genom att introducera samma 
dag-leverans till 3,5 miljoner personer i södra Sverige och Köpenhamn, samtidigt som 
vi utökade räckvidden för vart vi kan leverera dagen efter beställning.

Vi har lojala men också krävande kunder. De håller oss på tårna, eftersom vi vet 
att våra kunders upplevelse av oss inte är bättre än deras nästa köp. Därför fortsätter 
vi att arbeta hårt för att erbjuda den mest relevanta och enkla shoppingupplevelsen, 
kombinerat med den snabbaste leveransen och den smidigaste returhanteringen.

Vi har ett starkt team här på Boozt. Det består av människor som är kvalificerade 
för sina uppgifter och som visat att de har den talang, engagemang och energi 
som krävts för att klara det gångna årets stora utmaningar.

Walt Disney sade en gång: ”Man kan designa och bygga världens mest underbara 
plats. Men det krävs människor för att göra drömmen till verklighet.”

Jag anser att vi har de människorna.

Hermann Haraldsson
Koncernens verkställande direktör

Kommentarer från VD Hermann Haraldsson

"Sett till helåret 

har vi levererat 

i nivå med våra 

ambitioner."
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Denna rapport är publicerad 2018-02-27

Ledningens
rapport
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Denna rapport är publicerad 2018-02-27

Nyckeltal (KPI)
Ledningens rapport

KONCERNEN

Nettoomsättning 644,2 467,3 2 016,4 1 396,4
Nettoomsättningstillväxt (%) 37,8% 64,0% 44,4% 70,9%
Bruttomarginal (%) 43,1% 45,2% 42,7% 45,1%
Andel hanteringskostnader (%) -12,7% -14,1% -15,5% -16,1%
Andel marknadsföringskostnader (%) -11,1% -11,3% -13,0% -14,7%
Andel administrations- och övriga kostnader(%) -9,8% -9,0% -16,2% -11,9%
Andel avskrivningar i (%) -1,5% -1,0% -1,5% -0,9%

Justerad andel hanteringskostnader (%) -12,7% -14,1% -14,5% -16,1%
Justerad andel administrations- och övriga kostnader (%) -9,6% -8,5% -11,3% -11,3%

Rörelseresultat (EBIT) 51,1 45,8 -69,8 21,0
EBIT-marginal (%) 7,9% 9,8% -3,5% 1,5%
Justerad EBIT 52,3 48,3 48,2 29,5
Justerad EBIT-marginal (%) 8,1% 10,3% 2,4% 2,1%
Justerad EBITDA 62,2 52,8 79,0 42,0
Justerad EBITDA-marginal (%) 9,7% 11,3% 3,9% 3,0%

Kassaflöde från den löpande verksamheten 81,6 68,3 -137,8 40,8
Rörelsekapital 200,4 94,6 200,4 94,6
Kassaflöde från investeringar -51,0 -7,8 -174,9 -33,7

Nettoskuld / -nettokassa -328,5 -209,8 -328,5 -209,8
Soliditet 57,1% 46,0% 57,1% 46,0%
Antalet anställda vid periodens slut 224 192 224 192

Boozt.com
Nettoomsättning 626,4 447,2 1 946,2 1 303,0

Rörelseresultat (EBIT) 50,8 45,7 -71,0 10,0
EBIT-marginal (%) 8,1% 10,2% -3,6% 0,8%
Justerad EBIT 52,0 47,6 44,1 16,5
Justerad EBIT-marginal (%) 8,3% 10,6% 2,3% 1,3%

Antal besök (000) 26 966 18 798 88 506 63 054
Antal ordrar (000) 786 558 2 509 1 764
Konverteringsgrad 2,91% 2,97% 2,84% 2,80%
True frequency 6,3 5,2 6,3 5,2
Genomsnittligt ordervärde (kronor) 810 822 787 777
Antal aktiva kunder (000) 1 057 820 1 057 820
Antal ordrar per aktiv kund 2,37 2,15 2,37 2,15

Booztlet.com
Nettoomsättning 14,2 7,9 49,1 30,7

Rörelseresultat (EBIT) 1,2 0,5 2,1 4,1
EBIT-marginal (%) 8,3% 6,5% 4,3% 13,4%
Justerad EBIT 1,2 0,6 5,1 4,2
Justerad EBIT-marginal (%) 8,6% 7,3% 10,4% 13,7%

Övrigt
Nettoomsättning 3,5 12,2 21,0 62,6

Rörelseresultat (EBIT) -0,9 -0,5 -0,9 6,9
EBIT-marginal (%) -25,1% -3,8% -4,3% 11,0%
Justerad EBIT -0,9 0,1 -0,9 8,8
Justerad EBIT-marginal (%) -25,1% 0,6% -4,3% 14,1%

Miljoner kronor om inget annat anges
1 jan - 31 dec, 

2017
1 jan - 31 dec, 

2016

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

1 okt - 31 dec, 
2017

1 okt - 31 dec, 
2016
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Poster i resultaträkning och kassaflöde är jämförda med 
motsvarande period föregående år. Poster i rapporten 
över finansiell ställning avser tidpunkten för periodens 
slut och jämförs med motsvarande tidpunkt föregående år 
innebärande den 31 december 2016. Det fjärde kvartalet 
avser oktober – december 2017. 

Fjärde kvartalet  

Nettoomsättning 
Periodens nettoomsättning ökade med 37,8% till 644,2 
miljoner kronor (467,3). Ökningen var främst hänförlig till 
segmenten Boozt.com och Booztlet.com med en tillväxt på 
40,1% respektive 80,7%.

Koncernens kommissionsförsäljningsavtal med ECCO 
ingick under 2016 i segmentet Övrigt. Detta har påverkat 
nettoomsättningen negativt med 10,8 miljoner kronor 
jämfört med fjärde kvartalet 2016.

Nettoomsättning - geografisk fördelning 
Nettoomsättningstillväxten i Sverige var 40,6% i kvartalet 
medan ökningstakten i övriga Norden var 43,0%. 
Minskningen i resten av Europa med -9,5% är relaterad till 
ECCOs webbutik för Europa som koncernen drev fram till 
och med det första kvartalet 2017.

Bruttomarginal 
Bruttovinsten ökade med 31,4% till 277,4 miljoner kronor 
(211,1) under kvartalet. Bruttomarginalen minskade till 43,1% 
(45,2%).

Minskningen beror på uppsägningen av kommissions-
försäljningsavtalet med ECCO, vilket gav en bruttovinst-
marginal på 100%.

EBIT 
EBIT ökade med 10,8% till 51,1 miljoner kronor (45,8) under 
perioden, medan rörelsemarginalen minskade med -1,8 
procentenheter till 7,9% (9,8%). Minskningen är främst 
hänförlig till en lägre bruttomarginal men påverkas också 
av ökningen av administrations- och övriga kostnader. 
Dessa motverkas dock i sin tur av en minskning av andelen 
hanteringskostnader och marknadsföringskostnader.

Andelen hanteringskostnader minskade med -1,4 procent-
enheter under perioden från 14,1% till 12,7%. Minskningen beror 
på förbättrad produktivitet och skalfördelar som uppnåtts 
genom investeringar som gjorts i koncernens hanteringscenter 
under 2017. Andelen marknadsföringskostnader minskade 
något med -0,1 procentenheter till 11,1% (11,3%) under perioden. 
Andelen administrations- och övriga kostnader ökade med 
0,7 procentenheter till 9,8% (9,0%) under perioden. Ökningen 
av administrations- och övriga kostnader hänförs till något 
högre personalkostnader, men i huvudsak relaterat till 
valutakurseffekter från den operationella verksamheten.

Justerad EBIT 
Justerad EBIT uppgick till 52,3 miljoner kronor (48,3). 
Jämförelsestörande poster omfattar förändring i 
reserven för sociala avgifter relaterade till koncernens 
teckningsoptionsprogram med -0,7 miljoner kronor. 
Reservens storlek varierar mellan perioder eftersom 
det bland annat påverkas av aktiekursen och 
sannolikhetsbedömningen av antalet teckningsoptioner 
som förväntas nyttjas i framtiden. Justeringen inkluderar 
även aktierelaterade kostnader avseende tecknings-
optionsprogrammet om -0,6 miljoner kronor.

Den justerade EBIT-marginalen minskade med 2,2 procent-
enheter till 8,1% (10,3%). Förändringen beror främst på en 
lägre bruttomarginal, men påverkas också av ökningen av 
andelen administrations- och övriga kostnader. 

Ledningens rapport

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

NETTOOMSÄTTNING

Sverige 241,8 172,0 40,6%

Resten av Norden 368,2 257,5 43,0%

Resten av Europa 34,2 37,8 -9,5%

SUMMA Nettoomsättning 644,2 467,3 37,8%

NORDEN 610,0 429,5 42,0%

1 okt - 31 dec, 
2017Miljoner kronor

1 okt - 31 dec, 
2016 Förändring
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Ledningens rapport

Kassaflöde 
Kassaflödet för kvartalet uppgick till 64,8 miljoner kronor (71,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
81,6 miljoner kronor (68,3). Kassaflödet från förändringar i 
rörelsekapital uppgick till 20,0 miljoner kronor (16,2).

Kassaflödet från investeringsverksamheten är hänförligt till 
investeringar i anläggningstillgångar på -44,0 miljoner kronor, 
främst avseende expansion av lagerautomatisering (AutoStore 
fas 2). Aktiverade utvecklingskostnader för webbplattformen 
uppgick till -2,0 miljoner kronor. Erlagda depositioner om -4,3 
miljoner kronor påverkar också investeringsverksamheten. 
Totalt kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 
-51,0 miljoner kronor (-7,8).
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
under perioden till 34,3 miljoner kronor (11,0) och hänförs 
till nya lån relaterade till expansion av lagerautomatisering 
om 38,9 miljoner kronor samt amortering enligt plan för 
de investeringar i koncernens hanteringscenter som 
genomfördes under andra kvartalet på -4,6 miljoner kronor.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

Black Friday
Black Friday-helgen har på ett par år blivit en av, om inte 
den största, shoppinghändelsen under året i Norden. 
Boozt.com startade sin Black Friday-helg intensivt. Redan 
på torsdagskvällen klockan 20.00 bidrog ivriga kunder 
till en tiofaldig ökning av trafiken. Från torsdag till fredag 
ökade trafiken med ytterligare 94%, vilket genererade mer 
än 54% nya användarsessioner jämfört med förra året. Av 
de över 90 000 kunderna som handlade på Boozt.com från 
torsdag kväll till sen fredag, var minst 25 000 av dem nya 
kunder. Black Friday-helgen var en rekordhelg, men också 
ett test av vår operativa styrka. Mer än 20 000 av kunderna 
fick sina Black Friday-paket levererade på lördagen, och på 
måndagen därpå skickades mer än 90 000 beställningar, 
vilket visar att snabba leveranser är en integrerad del av vårt 
kunderbjudande.

Ökningen av administrations- och övriga kostnader är 
i huvudsak relaterade till valutakurseffekter från den 
operationella verksamheten, men också av något ökade 
personalkostnader som ökade med 0,3% från 5,5% till 5,8% 
varav 0,2 procentenheter av ökningen avser avgångsvederlag. 

Finansiella poster
Koncernens finansiella kostnader uppgick till -2,5 miljoner 
kronor (-0,2) och finansiella intäkter uppgick till 3,3 miljoner 
kronor (0,0) under perioden. Koncernens finansiella 
intäkter är hänförliga till förändringar i värderingen av 
derivatinstrument för perioden. De finansiella kostnaderna 
är hänförliga till räntebärande skulder. 

Skatt 
Under kvartalet uppgick den effektiva skattesatsen 
till -65,8% (intäkt) jämfört med 16,8% (kostnad) under 
motsvarande period föregående år. Periodens skatt består 
av förändring i uppskjuten skattefordran för skattemässiga 
underskottsavdrag.

Uppskjutna skattefordringar för skattemässiga under-
skottsavdrag redovisas i den mån det är sannolikt att de 
kommer att kunna användas. Med hänsyn till koncernens 
ekonomiska utveckling under 2017 omvärderades de 
skattemässiga underskott som koncernen förväntas använda 
baserat på en ny bedömning som gjordes det fjärde kvartalet 
2017. Till följd av detta har koncernen aktiverat uppskjuten 
skatt hänförlig till skattemässiga underskott från år tidigare 
än 2017 på 38,5 miljoner kronor i kvartalet.

Koncernen förväntas nyttja de uppskjutna skattefordringar 
som redovisas inom de kommande tre åren. Det finns 
ingen tidsbegränsning för den redovisade uppskjutna 
skatten hänförlig till underskottsavdrag som redovisats av 
koncernen. 

Periodens resultat
Kvartalets nettovinst uppgick till 86,0 miljoner kronor (37,9). 
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,53 kronor 
(0,81). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,49 
kronor (0,81).
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Förbättrat leveranserbjudande
Under det fjärde kvartalet lanserade koncernen hem-
leveranser samma dag till 3,5 miljoner invånare i södra 
Sverige och Danmark. Dessa erbjuds att få sin beställning 
levererad på kvällen samma dag beställningen görs. 
Ytterligare 4 miljoner invånare i Sverige erbjuds 
möjligheten till hemleverans nästa kväll eller en annan 
dag som kunden själv väljer. Koncernen anser att flexibla 
hemleveranser till kunder i Sverige och Danmark stärker 
kunderbjudandet på Boozt.com.

Koncernen har under kvartalet fokuserat på att enligt 
plan förbättra kärnverksamheten, vilket innebär att vinna 
nya kunder, vinna tillbaka befintliga kunder och förbättra 
effektiviteten i processer. Antalet aktiva kunder ökade till 
1 057 000 (820 000) och antalet order ökade till 786 000 
(558 000).

Ytterligare automation i Boozts hanteringscenter
Under fjärde kvartalet 2017 driftsattes den andra fasen av 
koncernens investering i lagerautomatisering. Utbyggnaden 
av AutoStore, med ytterligare en modul av samma storlek 
som den första modulen, är direkt ansluten till den befintliga 
anläggningen. 50 000 nya lagerplatser och 21 nya robotar 
driftsattes i kvartalet. I anläggningen finns nu plats för totalt 
250 000 lådor. Nya lådor och robotar kommer kontinuerligt 
att läggas till under första halvåret 2018, i takt med ökade 
volymer i hanteringscentret. Utbyggnaden har inte föranlett 
någon inkörningsstid eller högre hanteringskostnader per 
order.  

Flaggskeppsbutik för kosmetik öppnas i hjärtat 
av Köpenhamn 
Boozt öppnar en 500 kvadratmeter stor kosmetikbutik i 
centrala Köpenhamn under 2018.

Flaggskeppsbutiken blir den andra "Beauty by Boozt"-
butiken. Butiken kommer vara belägen på en av de största 
shoppinggatorna i Köpenhamn, Købmagergade, där 30 000 
personer passerar dagligen.

Under 2017 öppnade koncernen den första Beauty by Boozt-

butiken på RO:s Torv i Roskilde och har sedan dess 
experimenterat, vuxit samt fått mycket positiv feedback 
från både kunder och partner. Kunder som köper 
kläder på Boozt.com kompletterar ofta sina inköp med 
skönhetsprodukter, varför produktkategorin kosmetik 
passar strategiskt bra in i Boozts sortiment.

Med konceptbutiken utnyttjar Boozt-koncernen sin 
förståelse och kunskap från online-butiken för att optimera 
offline-upplevelsen fullt ut.

Bygglov och pris för årets bästa logistikanläggning 
Bygglovet för en mindre del av lokalerna där koncernen hyr 
det nya hanteringscentret, beläget i Ängelholm kommun, 
överklagades under året och återkallades enligt den 
dåvarande befintliga detaljplanen. Kommunen i Ängelholm 
meddelade sitt stöd för projektet och lämnade in en ny 
detaljplan.

Den nya detaljplanen antogs den 12 oktober 2017 och 
bygglov för koncernens hanteringscenter har vunnit laga 
kraft. Det innebär att det inte längre finns några hinder 
för koncernens nuvarande och framtida tillväxtplaner i 
lokalerna inklusive de befintliga byggnaderna med det 
maximala utbyggnadsutrymmet på 77 000 kvm.

I oktober vann Boozt utmärkelsen den bästa logistik-
anläggningen 2017 i Sverige för sitt automatiska hanterings-
center i Ängelholm. Priset delas ut av affärstidningen 
"Intelligent Logistik".

Juryn, som bestod av flera industriprofiler och 
representanter från "Intelligent Logistik", fokuserade på 
bland annat innovation, plats från ett logistiskt perspektiv, 
hållbar infrastruktur, flexibilitet, fraktflöden, design och 
arkitektur, energi, användar- och arbetsmiljö, automations- 
eller hanteringslösningar samt smarta logistiklösningar 
både utanför och i hanteringscentret.

Boozt Technology A/S 
I oktober 2017 bildades dotterbolaget Boozt Technology 
A/S (Danmark), med syfte att separera retail (fysiska butiker) 

Ledningens rapport
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och utvecklingsenheterna i Danmark. Per den 1 januari 2018 
överfördes personalen i dotterbolaget Boozt Fashion ApS till 
det nyetablerade bolaget.

Förändringar i koncernledningen
Den 2 november 2017 beslutade Johan Holmqvist att avsluta 
sin tjänst som chef för Investor Relations och Corporate 
Communications på Boozt. Karsten Anker Petersen, VD och 
partner vid Borgen Communications & Public Affairs tog då 
ansvaret för dessa uppgifter som ett interimsuppdrag.

Helår

Helårssammanfattning
Nettoomsättningen för helåret 2017 ökade med 44,4% till 
2 016,4 miljoner kronor (1 396,4). Ökningen är främst hänförlig 
till segmenten Boozt.com och Booztlet.com, som växte 
med 49,4% respektive 59,8%. Nettoomsättningstillväxten 
påverkades negativt av segmentet Övrigt, vilket inne-
fattade kommissionsförsäljningsavtalet med ECCO.

Bruttoresultatet för helåret ökade med 36,7% till 861,0 
miljoner kronor (629,8). Bruttomarginalen minskade 
med 2,4 procentenheter till 42,7% (45,1%). Minskningen i 
bruttomarginalen beror på uppsägningen av kommissions-
försäljningsavtalet med ECCO, vilket gav en bruttomarginal 
på 100%.

EBIT uppgick till -69,8 miljoner kronor (21,0). Jämförelse-
störande poster på totalt -118,0 miljoner kronor har påverkat 
EBIT under 2017 och inkluderar kostnader för bolagets 
börsintroduktion på -45,4 miljoner kronor, kostnader för 
aktierelaterade ersättningar till anställda på -4,8 miljoner 
kronor, kostnader för aktierelaterade ersättningar till 
anställda (sociala avgifter) på -47,2 miljoner kronor och 
kostnader för lagerflytt på -20,6 miljoner kronor.

Resultat före skatt uppgick till -68,2 miljoner kronor 
(20,5) och årets förlust uppgick till -12,6 MSEK (12,9). Den 
effektiva skattesatsen var -81,5% (intäkt) jämfört med 
37,3% (kostnad) föregående år. Periodens skatt består av 

Ledningens rapport

förändring i uppskjuten skattefordran för skattemässiga 
underskottsavdrag.

Med hänsyn till koncernens ekonomiska utveckling 
under 2017 omvärderades de skattemässiga underskott 
som koncernen förväntas använda baserat på en ny 
bedömning som gjordes det fjärde kvartalet 2017. Till 
följd av detta har koncernen aktiverat uppskjuten skatt 
hänförlig till skattemässiga underskott från tidigare år på 
38,5 miljoner kronor.

Kassaflödet för helåret 2017 uppgick till 207,7 miljoner 
kronor (121,9) varav kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till -137,8 miljoner kronor (40,8). 
Förändringen av rörelsekapital påverkades av ökade 
lagervolymer på grund av realiserad och förväntad tillväxt 
samt förändrade avtalsformer med ECCO- och Day Birger et 
Mikkelsen-varumärkena från kommissionförsäljningsavtal 
till inköpsavtal.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
-174,9 miljoner kronor (-33,7) och är främst hänförligt till 
investeringar i det nya hanteringscentret som gjordes 
under det andra och fjärde kvartalet 2017.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 520,4 
miljoner kronor för helåret (114,8). Den nyemission av aktier 
som genomfördes vid börsintroduktionen, samt försäljning 
av aktier i eget förvar, gav en nettoökning av eget kapital 
om 431,2 miljoner kronor. Under perioden finansierades de 
investeringar som gjordes i koncernens hanteringscenter 
genom ett lån på 163,1 miljoner kronor. Under perioden 
har 62,0 miljoner kronor av detta lån återbetalats. Vidare 
återbetalades ett lån om 12,0 miljoner kronor till ALMI, den 
svenska nationella tillväxtfonden, i sin helhet under perioden.

Ledningens rapport över finansiell ställning
Koncernens ökade anläggningstillgångar avser de 
investeringar som gjordes under andra och fjärde 
kvartalet i koncernens hanteringscenter. Investeringarna 
har finansierats via ett lån i Danske Bank som kommer att 
amorteras under en femårsperiod. Som en följd av detta 
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har skulden ökat, både jämfört med förra året och jämfört 
med tredje kvartalet 2017.

Koncernens ökade lagervolymer är relaterade till förväntad 
omsättningstillväxt men också en förändring av avtalstrukturen 
med ECCO och DAY, vilket vid periodens utgång utgjorde 
ungefär 36,3 miljoner kronor (0,0) av 571,6 miljoner kronor.

Uppskjutna skattefordringar ökade, både jämfört med 
föregående år och jämfört med tredje kvartalet 2017, 
på grund av uppskjutna skattefordringar avseende 
skattemässiga underskott från tidigare år, som aktiverats 
under det fjärde kvartalet 2017.

Koncernens eget kapital och likviditet förstärktes av den 
nyemission och försäljning av aktier i eget förvar som 
genomfördes vid börsintroduktionen under andra kvartalet 
2017.

Händelser efter rapportperiodens utgång 
Efter rapporteringsperiodens slut fortsatte koncernens 
verksamhet att utvecklas enligt plan, utan några externa eller 
interna händelser med betydande effekter på den dagliga 
verksamheten.

Den 31 januari 2018 tilldelades Anders Enevoldsen den 
permanenta posten som chef för Investor Relations & 
Corporate Communications. Anders påbörjar sitt uppdrag 
hos Boozt den 12 mars 2018.

I februari 2018 ingick koncernen ett avtal med adidas 
och Reebok om att sälja deras produkter på Boozt.com 
från och med höst-vintersäsongen 2018, vilket avsevärt 
kommer att stärka utbudet av artiklar i sportkategorin på 
Boozt.com.

Personal
Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 224 
(192). Medelantalet anställda var 201 (163) för kvartalet. 
Medelantalet anställda för helåret 2017 var 190 (149).

Säsongsvariationer 
Säsongsvariationer påverkar koncernen, men respektive 
kvartal är jämförbart över åren. Traditionellt har fjärde 
kvartalet den högsta nettoomsättningen, medan det första 
kvartalet har den lägsta. För att hantera säsongsvariationer 
rapporterar koncernen rullande tolv månaders siffror, där 
så är tillämpligt.

Moderbolaget
Boozt AB (publ), orgnr. 556793-5183, är moderbolag i 
koncernen. Boozt AB (publ) är ett publikt aktiebolag som är 
registrerat i Sverige.

Sedan den 31 maj 2017 är Boozt AB (publ) noterat på Nasdaq 
Nordic Mid Cap.

Adressen till huvudkontoret är Hyllie Boulevard 10 B, 215 32 
Malmö.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet 
till 7,0 miljoner kronor (0,0). Moderbolaget har fakturerat 
arvoden för förvaltningstjänster i enlighet med koncernens 
internprissättningsavtal till andra koncernföretag under 
kvartalet. Kostnader för perioden avser främst kostnader 
för löner till koncernledning och ersättning till styrelsen.

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 278,9 79,2

Varulager 571,6 388,8

Kortfristiga tillgångar (övriga) 103,9 109,5

Likvida medel 429,7 221,8

SUMMA TILLGÅNGAR 1 384,0 799,3

31 dec, 2017Miljoner kronor 31 dec, 2016

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 790,8 367,3

Långfristiga skulder 91,7 24,9

Kortfristiga skulder 501,5 407,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 384,0 799,3

Rörelsekapital 200,4 94,6

Nettoskuld / -nettokassa -328,5 -209,8

Soliditet 57,1% 46,0%

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.
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Periodens inkomstskatt hänför sig till aktivering av upp-
skjutna skattefordringar för skattemässiga underskott. 
Kvartalsresultatet uppgick till 11,5 miljoner kronor (-0,1).

Den ackumulerade nettoomsättningen för helåret 2017 
uppgick till 81,8 miljoner kronor (0,0) och bestod av 
fakturerade arvoden för förvaltningstjänster. Bolagets 
ackumulerade kostnader uppgick till -107,7 miljoner kronor 
(-0,2) och består huvudsakligen av kostnader för bolagets 
börsintroduktion om 25,3 miljoner kronor, kostnader för 
lock-up bonusar till ledande befattningshavare om 15,3 
miljoner kronor, transaktionsbonus till koncernledningen 
uppgående till 2,3 MSEK och kostnader för sociala avgifter 
relaterade till koncernens teckningsoptionsprogram upp-
gående till 35,7 MSEK.

Årets inkomstskatt hänför sig till aktivering av uppskjutna 
skattefordringar för skattemässiga underskott.

Nettoresultatet för helåret 2017 uppgick till -12,4 miljoner 
kronor (-0,2).

Moderbolaget har en koncernintern fordran respektive 
skuld till olika motparter inom koncernen, som tillsammans 
med aktier i dotterbolaget Boozt Fashion AB och eget 
kapital utgör huvuddelen av bolagets finansiella ställning. 
Bolagets eget kapital stärktes genom den nyemission och 
försäljning av aktier i eget förvar som genomfördes vid 
bolagets börsintroduktion under andra kvartalet 2017.

Risker och osäkerhetsfaktorer  
Boozt har utvecklat ett riskhanteringsramverk i syfte att 
stärka riskhanteringen i koncernen. Identifierade risker 
utvärderas årligen av styrelsen. Identifierade risker 
samt riskhanteringsprocessen beskrivs i koncernens 
årsredovisning 2016.

Transaktioner med närstående
Koncernen har transaktioner med bolag som ägs av 
personer med betydande inflytande i Boozt AB (publ). 
Transaktioner med närstående parter under kvartalet avser 
inköp av varor från ECCO.

Alla transaktioner med närstående är prissatta på marknads-
mässiga villkor. När köp och försäljning sker mellan 
koncernföretag används samma prissättningsprinciper som 
vid transaktioner med utomstående parter.

Skuld till närstående uppgick till 17,7 miljoner kronor (29,1) på 
rapportdagen, varav 9,4 miljoner kronor avser KRM AG (ECCO) 
och 8,2 miljoner kronor avser ECCO EMEA BV. Per december 
2016 var 29,0 miljoner kronor relaterat till KRM AG (ECCO) och 
0,1 miljoner kronor var relaterat till Emmads Invest A/S.

Utöver skulden mellan Boozt och dess närstående parter,  
följer nedan en sammanställning av de transaktioner som 
har ägt rum mellan parterna. Endast väsentliga förhållanden 
med parter som är närstående under 2017 rapporteras.

 

Boozt-aktien
Boozt-aktien handlas med tickernamnet BOOZT och med 
ISIN-koden SE0009888738.

Den lägsta noterade aktiekursen under fjärde kvartalet 
var 61,00 kronor per aktie (den 17 november) och den 
högsta aktiekursen under kvartalet var 75,00 kronor (den 
4 oktober). Slutkurs per den 31 december 2017 var 73,25 
kr. Den genomsnittliga omsättningen för Boozt-aktien var 
174 026 aktier per dag under fjärde kvartalet. Per den 31 
december 2017 hade bolaget cirka 3 900 aktieägare, varav 
de största aktieägarna var Sampension KP Livsforsikring 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

KÖP AV TJÄNSTER

EMMADS Invest A/S 0,4 0,4

SUMMA 0,4 0,4

KÖP AV VAROR

ECCO EMEA BV 40,6 -

SUMMA 40,6 -

KOMMISSIONSFÖRSÄLJNING

KRM AG (ECCO) 13,7 71,9

SUMMA 13,7 71,9

1 jan - 31 dec,  
2017Miljoner kronor

1 jan - 31 dec,  
2016
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A/S (9,87%), Verdane Capital VII K/S (8,23%) och Sunstone 
Technology Ventures Fund II K/S (6,58 %).

Totalt antal aktier uppgick till 56 338 433, kvotvärdet uppgick 
till 0,0833 kronor och antalet utestående teckningsoptioner 
uppgick till 267 500 vid rapportperiodens slut. Varje 
teckningsoption ger rätt att köpa 12 aktier, vilket innebär 
totalt 3 210 000 aktier.

Det finns en aktieklass i Boozt AB (publ). Det finns inga aktier 
med särskilda rättigheter eller preferenser. Utöver aktier har 
bolaget emitterat teckningsoptioner (rätt att förvärva aktier 
enligt särskilda villkor).

Samtliga aktier i bolaget är noterade.

Börsvärdet för Boozt per 31 december 2017 var 4 366 
miljoner kronor.

Teckningsoptionsprogram 2015/2025
Koncernen har utfärdat ett teckningsoptionsprogram 
för anställda som identifierats som nyckelpersoner i 
koncernen. Koncernens VD ingår i denna grupp. Totalt har 
267 500 teckningsoptioner utfärdats inom programmet. 
Varje teckningsoption ger rätt att köpa 12 aktier. Av 
dessa teckningsoptioner har 63 954 teckningsoptioner 
emitterats till ett helägt dotterbolag med syfte att motverka 
kassaflödeseffekter relaterade till de sociala avgifter som 
bolaget kommer att bli betalningsskyldiga för vid tidpunkten 
för inlösen.

Intjänandet av dessa teckningsoptioner var villkorat att 
bolaget börsnoterades, varigenom 33% av optionerna 
intjänas från utgivandetidpunkten till och med det datum 
som infaller 12 månader efter den första dagen för handel i 
bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, d v s den 31 maj 2018. 
33% av teckningsoptionerna intjänas det datum som infaller 
24 månader efter den första dagen för handel i bolagets 
aktier, d v s 31 maj 2019 och återstående 34% av optionerna 
intjänas det datum som infaller 36 månader efter den första 
dagen för handel i bolagets aktier, d v s den 31 maj 2020. 

Aktiesplit 
I enlighet med beslut på en extra bolagsstämman den 10 
maj 2017 genomfördes en aktiesplit av bolagets aktier 
innebärande att en aktie delades i tolv. Totalt antal aktier 
efter aktiesplit uppgick till 46 695 540, och kvotvärdet per 
aktie uppgick till 0,0833 SEK. 

Nyemission   
I enlighet med beslutet vid en extra bolagsstämma den 
10 maj 2017, då styrelsen bemyndigades att besluta om 
nyemission, beslutade och genomförde styrelsen en 
nyemission den 30 maj 2017. Nyemissionen tecknades 
fullt ut och tillförde Bolaget 400,0 miljoner kronor före 
emissionskostnader som uppgick till 15,6 miljoner kronor. 
Antalet aktier efter nyemissionen uppgick till 56 338 
433 och aktiekapitalet uppgick till 4 694 869 kronor. 
Utspädningseffekten uppgick till 12,9 procent, motsvarande 
6 451 000 aktier och röster.

Årsstämma
Årsstämman 2018 kommer att hållas fredagen den 27 april 
2018, kl. 15.00, på Malmö Mässan, Mässgatan 6, 215 32 
Malmö, Sverige.

En aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på 
årsstämman kan skicka en skriftlig begäran

•  via epost till: legal@boozt.com eller
• via brev till: Boozt AB (publ), Att: Legal/AGM, Hyllie 
Boulevard 10 B, 215 32 Malmö, Sverige.

Förslag till årsstämmans dagordning ska ha inkommit till 
bolaget senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så 
god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till 
stämman.

Utdelning
Styrelsen kommer att föreslå till Årsstämman 2018 att 
ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 
som avslutats den 31 december 2017, och att bolagets 
balanserade vinstmedel överförs till räkenskaperna för 2018.
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Framåtblickande information
Styrelsen vidhåller de följande finansiella mål som antogs 
vid tidpunkten för bolagets börsintroduktion.

För 2018 räknar koncernen med en nettoomsättningstillväxt 
på mer än 30%. Den justerade EBIT-marginalen förväntas 
öka något jämfört med 2017.

Ledningens rapport

NETTO-
OMSÄTTNINGS-
TILLVÄXT

•  Koncernen eftersträvar en årlig nettoomsättnings-    
   tillväxt i intervallet 25-30% på medellång sikt

JUSTERAD 
EBIT-MARGINAL

•  Koncernen eftersträvar en justerad EBIT-marginal   
   överstigande 6% på medellång sikt. 

•  Koncernen förväntas förbättra den justerade EBIT-
   marginalen årligen då kostnadsandelen fortsätter att    
   minska som en följd av nettoomsättningstillväxten
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Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Boozt.com

Nettoomsättning 626,4 447,2 40,1% 1 946,2 1 303,0 49,4%

Transaktionsbaserad nettoomsättning 636,4 458,6 38,8% 1 975,2 1 370,3 44,1%

EBIT 50,8 45,7 11,0% -71,0 10,0 n.m.

EBIT marginal (%) 8,1% 10,2%  -2,1 pp -3,6% 0,8%  -4,4 pp 
Justerad EBIT 52,0 47,6 9,3% 44,1 16,5 166,9%

Justerad EBIT marginal (%) 8,3% 10,6%  -2,3 pp 2,3% 1,3%  1,0 pp 

Antal besök (000) 26 966 18 798 43,5% 88 506 63 054 40,4%

Antal ordrar (000) 786 558 40,9% 2 509 1 764 42,2%

Konverteringsgrad (%) 2,91% 2,97%  -0,05 pp 2,84% 2,80%  0,04 pp 
Genomsnittligt ordervärde (kronor) 810 822 -1,5% 787 777 1,4%

Booztlet.com
Nettoomsättning 14,2 7,9 80,7% 49,1 30,7 59,8%

Transaktionsbaserad nettoomsättning 14,4 8,0 80,9% 49,8 31,1 60,1%

EBIT 1,2 0,5 132,3% 2,1 4,1 -48,1%

EBIT marginal (%) 8,3% 6,5%  1,8 pp 4,3% 13,4%  -9,0 pp 
Justerad EBIT 1,2 0,6 112,6% 5,1 4,2 20,9%

Justerad EBIT marginal (%) 8,6% 7,3%  1,2 pp 10,4% 13,7%  -3,3 pp 

Övrigt
Nettoomsättning 3,5 12,2 -71,2% 21,0 62,6 -66,4%

Transaktionsbaserad nettoomsättning 3,5 44,7 -92,1% 46,2 227,0 -79,6%

EBIT -0,9 -0,5 -90,9% -0,9 6,9 n.m.

EBIT marginal (%) -25,1% -3,8%  -21,2 pp -4,3% 11,0%  -15,3 pp 
Justerad EBIT -0,9 0,1 n.m. -0,9 8,8 n.m.

Justerad EBIT marginal (%) -25,1% 0,6%  -25,6 pp -4,3% 14,1%  -18,4 pp 

1 okt - 31 dec, 
2017

1 okt - 31 dec, 
2016 Förändring

Miljoner kronor om 
inget annat anges 1 jan - 31 dec,  

2017
1 jan - 31 dec, 

2016

Nettoomsättning, transaktionsbaserad nettoomsättning, och EBIT per segment

Ledningens rapport

Förändring
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Nettoomsättning
För segmentet Boozt.com ökade nettoomsättningen med 
40,1% till 626,4 miljoner kronor (447,2) under fjärde kvartalet. 
Ett ökat intag av nya kunder och högre köpfrekvens bidrar 
till en högre nettoomsättning.

För segmentet Booztlet.com ökade nettoomsättningen 
med 80,7% till 14,2 miljoner kronor (7,9) under fjärde 
kvartalet och beror på en ett ökat intag av nya kunder och 
högre köpfrekvens bland befintliga kunder.

För segmentet Övrigt minskade nettoomsättningen med 
-71,2% till 3,5 miljoner kronor (12,2) under fjärde kvartalet. 
Minskningen kan hänföras till det uppsagda kommissions-
försäljningsavtalet med ECCO.

Rörelseresultat
För segmentet Boozt.com ökade rörelseresultatet under 
det fjärde kvartalet till 50,8 miljoner kronor (45,7), medan 
rörelsemarginalen minskade med -2,1 procentenheter, vilket 
hänförs till något högre personalkostnader, men i huvudsak 
relaterat till valutakurseffekter från den operationella 
verksamheten.

För segmentet Booztlet.com ökade rörelseresultatet 
under fjärde kvartalet till 1,2 miljoner kronor (0,5) och 
rörelsemarginalen ökade med 1,8 procentenheter. 
Ökningen av rörelseresultat är hänförlig till stordriftsfördelar, 
till exempel minskad andel hanteringskostnader samt 
relativ andel kostnader för personal, då intäkterna ökar. 

För segmentet Övrigt minskade rörelsemarginalen till 
-0,9 miljoner kronor (-0,5) under fjärde kvartalet medan 
rörelsemarginalen minskade med -21,2 procentenheter, 
förklarat av det uppsagda kommissionsförsäljningsavtalet 
med ECCO.

Justerat rörelseresultat
Under det fjärde kvartalet avser samtliga justeringar 
aktierelaterade ersättningar till anställda. För segmentet 
Boozt.com, ökade det justerade rörelseresultatet till 52,0 
miljoner kronor (47,6) under fjärde kvartalet. Den justerade 

Ledningens rapport

rörelsemarginalen minskade med -2,3 procentenheter 
till 8,3 procent, Ökningen av administrations- och övriga 
kostnader är i huvudsak relaterade till valutakurseffekter 
från den operationella verksamheten, men också av 
något ökade personalkostnader som ökade med 0,3% 
från 5,5% till 5,8% varav 0,2 procentenheter av ökningen 
avser avgångsvederlag. Boozt.com tar en proportionerlig 
andel av justerade poster i koncernen.

För segmentet Booztlet.com ökade den justerade rörelse-
vinsten under fjärde kvartalet till 1,2 miljoner kronor (0,6). 
Booztlet.com tar en proportionerlig andel av justerade 
poster i koncernen.

Inga justeringar har gjorts i segmentet Övrigt.
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Finansiell 
rapportering

Denna rapport är publicerad 2018-02-27
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Koncernens resultaträkning

Finansiell rapportering

Koncernens rapport över totalresultat

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 2  644,2  467,3  2 016,4  1 396,4 

Övriga rörelseintäkter  0,9  4,1  -    4,3 

 645,1  471,4  2 016,4  1 400,7 

RÖRELSENS KOSTNADER

Kostnader för handelsvaror  -366,8  -256,2  -1 155,4  -766,5 

Externa hanteringskostnader -81,8 -65,9 -312,4 -224,2

Externa marknadsföringskostnader -71,6 -52,7 -261,4 -205,7

Övriga externa kostnader -25,4 -18,4 -126,3 -73,6

Personalkostnader  -38,5  -27,9  -197,3  -97,2 

Av- och nedskrivningar  -9,9  -4,5  -30,8  -12,4 

Övriga rörelsekostnader  -    -    -2,6  -   

Summa rörelsens kostnader  -594,1  -425,6  -2 086,2  -1 379,7 

RÖRELSERESULTAT (EBIT) 2  51,1  45,8  -69,8  21,0 

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter  3,3  -    9,2  -   

Finansiella kostnader 3  -2,5  -0,2  -7,6  -0,5 

Finansnetto  0,8  -0,2  1,6  -0,5 
RESULTAT FÖRE SKATT 2  51,9  45,5  -68,2  20,5 

Skatt på periodens resultat  34,1  -7,7  55,6  -7,7 

PERIODENS RESULTAT  86,0  37,9  -12,6  12,9 

PERIODENS RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:

Moderbolagets ägare 86,0 37,9 -12,6 12,9

Medelantalet aktier (000) 56 338 46 696 52 336 44 214

Medelantalet aktier efter utspädning (000) 57 716 46 696 54 782 44 214

Resultat per aktie (kronor) 1,53 0,81 -0,24 0,29

Resultat per aktie efter utspädning (kronor) 1,49 0,81 -0,24 0,29

1 okt - 31 dec,  
2017NotMiljoner kronor om inget annat anges

1 okt - 31 dec, 
2016

PERIODENS RESULTAT  86,0  37,9  -12,6  12,9 

Poster som kan omklassificeras till resultaträkningen

Omräkningdifferens  0,0  -    0,1  -   

Övrigt totalresultat 86,1 37,9 -12,5 12,9

SUMMA ÖVRIGT TOTALRESULTAT  86,1  37,9  -12,5  12,9 

PERIODENS TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:

Moderbolagets ägare  86,1  37,9  -12,5  12,9 

Miljoner kronor

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

1 jan - 31 dec,  
2017

1 jan - 31 dec, 
2016

Finansiell 
rapportering

Denna rapport är publicerad 2018-02-27

1 okt - 31 dec,  
2017

1 okt - 31 dec, 
2016

1 jan - 31 dec,  
2017

1 jan - 31 dec, 
2016
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Finansiell rapportering

Koncernens rapport över finansiell ställning

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Webbplattform 4  19,5  15,0 

 19,5  15,0 

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 4  155,1  17,6 

 155,1  17,6 

Depositioner 3  11,8  9,8 

Uppskjuten skattefordran  92,5  36,8 

 104,3  46,6 

Summa anläggningstillgångar  278,9  79,2 

Omsättningstillgångar
Varulager  571,6  388,8 

Kundfordringar 3  34,0  19,6 

Övriga fordringar 3  38,2  49,7 

Aktuell skattefordran  0,5  0,4 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  26,9  39,7 

Derivattillgångar 3  4,4  -   

Likvida medel 3  429,7  221,8 

Summa omsättningstillgångar  1 105,1  720,1 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 384,0  799,3 

Miljoner kronor 31 dec, 2017

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital  4,7  3,9 

Övrigt tillskjutet kapital  1 124,3  689,2 

Reserver  0,1  -   

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat  -338,3  -325,8 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  790,8  367,3 

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 3  70,6  8,6 

Övriga avsättningar  21,1  16,3 

Summa långfristiga skulder  91,7  24,9 

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 3  30,6  3,4 

Leverantörsskulder 3  282,7  268,8 

Övriga skulder 3  62,0  34,6 

Derivattillgångar 3 0,3 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  126,0  100,2 

Summa kortfristiga skulder  501,5  407,1 

Summa skulder  593,2  432,0 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 384,0  799,3 

Not 31 dec, 2016

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.
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Finansiell rapportering

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Miljoner kronor

Ingående eget kapital 2016-01-01  3,5  549,2  -    -338,6  214,1 

Periodens resultat  -    -    -    12,8  12,8 

Övrigt totalresultat  -    -    -    -    -   

SUMMA PERIODENS TOTALRESULTAT  -    -    -    12,8  12,8 

Nyemission  0,3  103,6  -    -    104,0 

Kostnader för nyemission  -    -    -    -    -   

Försäljning av aktier i eget förvar  -    -    -    -    -   

Aktierelaterade ersättningar  0,1  36,3  -    -    36,4 

Summa transaktioner med ägare  0,4  140,0  -    -    140,4 

Utgående eget kapital 2016-12-31  3,9  689,2  -    -325,8  367,3 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Miljoner kronor

Ingående eget kapital 2017-01-01  3,9  689,2  -    -325,8  367,3 

Periodens resultat  -    -    -    -12,6  -12,6 

Övrigt totalresultat  -    -    0,1  -    0,1 

SUMMA PERIODENS TOTALRESULTAT  -    -    0,1  -12,6  -12,5 

Nyemission  0,7  399,2  -    -    400,0 

Kostnader för nyemission  -    -15,6  -    -    -15,6 

Försäljning av aktier i eget förvar  0,1  46,8  -    -    46,9 

Aktierelaterade ersättningar  -    4,8  -    -    4,8 

Omklassificeringar* - -0,1 - 0,1 -

Summa transaktioner med ägare  0,8  435,1  -    0,1  436,0 

Utgående eget kapital 2017-12-31  4,7  1 124,3  0,1  -338,3  790,8 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.
*Avser likvidation av dotterdotterbolag Lucky Little Me AB.

Aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel 

inkl. periodens 
resultat

Totalt eget kapital 
hänförligt till 

moderbolagets 
aktieägareReserver

Aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel 

inkl. periodens 
resultat

Totalt eget kapital 
hänförligt till 

moderbolagets 
aktieägareReserver
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Finansiell rapportering

Koncernens rapport över kassaflöden

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Miljoner kronor Not

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR 
I RÖRELSEKAPITAL

Rörelseresultat  51,1  45,8  -69,8  21,0 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

      Aktierelaterad ersättning utan kassaflödespåverkan
      (sociala kostnader)

 0,7  2,0  4,8  8,0 

      Aktierelaterad ersättning utan kassaflödespåverkan  0,6  -    4,8  12,1 

      Avskrivningar  9,9  4,5  30,8  12,4 

      Övriga ej kassaflödepåverkande poster  -0,1  0,1  -0,1  0,0 

Erhållen ränta  -    -    -    -   

Erlagd ränta  -0,6  -0,2  -2,5  -0,5 

Betald inkomstskatt  0,0  0,0  -0,0  0,0 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR 
I RÖRELSEKAPITAL

 61,6  52,1  -32,0  53,2 

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring av varulager  58,3  -23,7  -182,8  -148,9 

Förändring av rörelsefordringar  -27,6  -35,0  10,0  -45,3 

Förändring av rörelseskulder  -10,7  74,9  67,0  181,8 

Förändring av rörelsekapital  20,0  16,2  -105,8  -12,4 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  81,6  68,3  -137,8  40,8 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel 4  -    -    -    -   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 4  -44,0  -2,6  -162,7  -23,6 

Förändringar av finansiella anläggningstillgångar 4  -4,3  -0,8  -2,1  0,4 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 4  -2,8  -4,4  -10,1  -10,5 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -51,0  -7,8  -174,9  -33,7 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission  -    -    431,2  104,0 

Upptagna lån  38,9  12,0  163,1  12,0 

Amortering av lån  -4,6  -1,0  -74,0  -1,2 

Förändring checkräkningskredit  -    -    -    -   

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  34,3  11,0  520,4  114,8 

Periodens kassaflöde  64,8  71,6  207,7  121,9 

Valutakurs vinster/förluster i likvida medel  0,0  0,0  0,2  0,0 

Likvida medel vid periodens början  364,8  150,2  221,8  99,9 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  429,7  221,8  429,7  221,8 

1 okt - 31 dec,  
2017

1 okt - 31 dec, 
2016

1 jan - 31 dec,  
2017

1 jan - 31 dec, 
2016
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Finansiell rapportering

Not 1 - Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 och 
Årsredovisningslagen.

De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats i 
koncernens årsredovisning för 2016 har även tillämpats i 
denna bokslutskommuniké.

Under 2017 har koncernen för första gången tillämpat valuta-
säkring som ett led i att hantera den omräkningsexponering 
som uppstår för transaktioner i samband med försäljning i 
utländsk valuta. 

Bolaget har ingått valutakontrakt innebärande att man har 
rätt att köpa EUR och/eller SEK till ett förutbestämt pris vid en 
given tidpunkt i syfte att hantera omräkningsexponering av 
NOK. Realiserade vinster/förluster hänförliga till kontraktet 
redovisas i koncernens resultaträkning. En värdering av 
orealiserade framtida kassaflöden beräknas vid varje 
bokslutstidpunkt till diskonterat värde på spotmarknaden 
(balansdagens kurs) och redovisas som derivattillgångar 
respektive derivatskulder.

Inga nya eller reviderade IFRS-standarder som trätt i kraft 
under 2017 har haft någon väsentlig inverkan på koncernen.

Nya och ändrade redovisningsstandarder som träder i kraft 
2018 eller senare
IFRS 15 ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och 
tolkningar som hanterar intäkter med en samlad modell för 
intäktsredovisning.
 
Koncernens nuvarande intäktsströmmar utgörs till mer 
än 99% av varuförsäljning med returrätt. Vid försäljning 
med returrätt ska intäkter inte redovisas för produkter 
som förväntas returneras. Eventuell erhållen betalning 
för förväntade returer ska redovisas som skuld för 
återbetalning. Den förväntade andelen returer ska kunna 
beräknas tillförlitligt. Förväntad andel returer beräknas 
utifrån historiska data som beräknats med en konsekvent 
modell över tid. 

I syfte att identfiera om koncernens befintliga redovisnings-
princper påverkas av införandet av IFRS 15 har en förstudie 
färdigställts under andra kvartalet 2017. I förstudien har 
en analys av samtliga intäktsströmmar i enlighet med 
den fem-stegmodell som beskrivs i IFRS 15 genomförts. 
Baserat på genomförd förstudie bedöms inte koncernens 
intäktsredovisning påverkas väsentligt av införandet av 
IFRS 15. Effekten av införadet blir att koncernen kommer 
redovisa ett högre värde under tillgångar och ett högre 
värde som avsättning för returer efter införandet av IFRS 15. 

Inga effekter som påverkar hur intäkter redovisas i 
resultaträkningen uppkommer vid införandet av IFRS 15. 
Koncernen kommer att tillämpa full retroaktiv tillämpning vid 
införandet av IFRS 15. Konsekvenserna för balansräkningen 
visas nedan.

IFRS 9 Finansiella instrument kommer att ersätta IAS 39 
Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Den nya 
standarden innebär nya utgångspunkter för klassificering 
och värdering av finansiella instrument, en framåtblickande 
nedskrivningsmodell och förenklad säkringsredovisning. I 
syfte att identifiera om koncernens befintliga redovisnings-
principer påverkas av införandet av IFRS 9 har en förstudie 
färdigställts under andra kvartalet 2017. Baserat på 
genomförd förstudie bedöms inte koncernens redovisning 
påverkas väsentligt av införandet av IFRS 9. 

IFRS 16 Leasing ersätter IAS 17 per den 1 januari 2019. 
Enligt den nya standarden ska majoriteten av de leasade 
tillgångarna redovisas i balansräkningen. De enda 
undantagen är kortfristiga och mindre leasingavtal. För 
koncernen förväntas implementeringen av IFRS 16 påverka 
bokslutet eftersom alla leasingavtal i koncernen kommer 
att aktiveras, dvs som en tillgång (rätten att utnyttja det 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

KONSOLIDERAD 
FINANSIELL STÄLLNING

Varulager 571,6 55,1 626,7

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

126,0 55,1 181,1

31 dec, 2017Miljoner kronor
IFRS 15 

förändringar
31 dec, 2017,

justerad
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leasade objektet) medan en finansiell skuld för att betala 
hyresavtalen redovisas. Detta kommer att påverka den totala 
balansräkningen och nyckeltal som t ex soliditet. De kontrakt 
som bedöms ha störst effekt är leasingavtal avseende 
lokalerna för hanteringscentret i Ängelholm, huvudkontoret 
och de fysiska butikerna. Koncernen har börjat analysera 
effekterna av standarden men det är ännu för tidigt att 
kvantifiera effekterna.

Viktiga uppskattningar och bedömningar 
I koncernens kvartalsrapport för det första kvartalet 2017 
beskrevs de viktiga uppskattningar och bedömningar 
relaterade till de teckningsoptionsprogram som utgivits i 
koncernen. I samband med den börsintroduktion av Boozt 
AB:s (publ) aktier som genomfördes den 31 maj 2017 inlöstes 
teckningsoptionprogrammet 2012/2022 i enlighet med vad 
som beskrivits i koncernens halvårsrapport för 2017. 

För teckningsoptionsprogram 2015/2025 görs vid varje 
rapporttidpunkt en sannolikhetsbedömning av hur stor andel 
av de teckningsoptionsinnehavare som förväntas uppfylla 
de villkor som ger dem rättighet att lösa in de utgivna 
teckningsoptionerna. Bedömningen blir således en faktor i 
beräkning av skulden (sociala avgifter) samt IFRS 2 kostnad 
för aktiebaserade kostnader till anställda under perioden. 

I övrigt kvarstår samma viktiga uppskattningar och 
bedömningar så som anges i koncernens årsredovisning 
2016.

Moderbolaget 
Moderbolaget Boozt AB (publ) upprättar finansiella rapporter 
enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 ”Redovisning för 
juridisk person”. 

Redovisningsvaluta
Redovisningsvalutan är svenska kronor och alla siffror i 
bokslutskommunikén är avrundade till närmsta miljontal 
med en decimal.

Finansiell rapportering
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Finansiell rapportering

Not 2 - Segmentsrapportering

Koncernen redovisar operativa segment i enlighet med IFRS 8. Koncernens verksamhet är indelad i tre segment vilka 
gemensamt genererar 100% av de totala intäkterna i koncernen. Koncernen rapporterar nettoomsättning, EBIT samt resultat 
före skatt för vart och ett av de operativa segmenten. Ingen information om tillgångar och skulder hänförliga till segmenten 
rapporteras.

Miljoner kronor

NETTOOMSÄTTNING

Boozt.com 626,4 447,2 179,2 1 946,2 1 303,0 643,2

Booztlet.com 14,2 7,9 6,4 49,1 30,7 18,4

Övrigt 3,5 12,2 -8,7 21,0 62,6 -41,6

SUMMA NETTOOMSÄTTNING 644,2 467,3 176,9 2 016,4 1 396,4 620,0

RÖRELSERESULTAT (EBIT)

Boozt.com 50,8 45,7 5,0 -71,0 10,0 -81,1

Booztlet.com 1,2 0,5 0,7 2,1 4,1 -2,0

Övrigt -0,9 -0,5 -0,4 -0,9 6,9 -7,8

SUMMA RÖRELSERESULTAT (EBIT) 51,1 45,8 5,3 -69,8 21,0 -90,8

RESULTAT FÖRE SKATT

Boozt.com 51,6 45,5 6,1 -69,4 9,5 -79,0

Booztlet.com 1,2 0,5 0,7 2,2 4,1 -1,9

Övrigt -0,9 -0,5 -0,4 -0,9 6,9 -7,8

RESULTAT FÖRE SKATT 51,9 45,5 6,4 -68,2 20,5 -88,7

1 okt - 31 dec,  
2017

1 okt - 31 dec, 
2016      Förändring

1 jan - 31 dec,  
2017

1 jan - 31 dec, 
2016    Förändring

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.
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Beräkning av verkligt värde
För innevarande räkenskapsår anses verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder ligga nära det redovisade värdet varpå 
redovisat värde bedömts vara samma som verkligt värde.

Derivattillgångar:
Det verkliga värdet beräknas såsom det definieras för nivå 2 i IFRS 7.

Not 3 - Finansiella instrument

Finansiella tillgångar

Depositioner  9,8  -    -    9,8  9,8 

Kundfordringar  19,6  -    -    19,6  19,6 

Övriga fordringar  49,7  -    -    49,7  49,7 

Derivattillgångar  -    -    -    -    -   

Likvida medel  221,8  -    -    221,8  221,8 

Summa finansiella tillgångar  300,9  -    -    300,9  300,9 

Finansiella skulder

Räntebärande skulder  -    12,0  -    12,0  12,0 

Leverantörsskulder  -    268,8  -    268,8  268,8 

Övriga skulder  -    34,6  -    34,6  34,6 

Summa finansiella skulder  -    315,4  -    315,4  315,4 

31 dec, 2016

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Finansiella tillgångar

Depositioner  11,8  -    -    11,8  11,8 

Kundfordringar  34,0  -    -    34,0  34,0 

Övriga fordringar  38,2  -    -    38,2  38,2 

Derivattillgångar  -    -    4,4  4,4  4,4 

Likvida medel  429,7  -    -    429,7  429,7 

Summa finansiella tillgångar  513,7  -    4,4  518,1  518,1 

Finansiella skulder

Räntebärande skulder  -    101,2  -    101,2  101,2 

Leverantörsskulder  -    282,7  -    282,7  282,7 

Övriga skulder  -    62,0  -    62,0  62,0 

Derivatskulder - - 0,3 0,3 0,3

Summa finansiella skulder  -    445,8  0,3  446,1  446,1 

31 dec, 2017

Kund- och 
lånefordringar

Andra
finansiella 

skulder

Finansiella 
tillgångar som 

värderas till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen

Summa 
redovisat 

värde
Verkligt 

värde

Kund- och 
lånefordringar

Andra
finansiella 

skulder

Finansiella 
tillgångar som 

värderas till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen

Summa 
redovisat 

värde
Verkligt 

värde
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Förvärv av maskiner och inventarier (övrigt)  -0,7  -2,6  -7,1  -7,8 

Förvärv av maskiner och inventarier (automatisering)  -43,2  -    -149,6  -   

Förvärv av maskiner och inventarier (hanteringscenter)  -0,1  -    -6,0  -15,9 

 -44,0  -2,6  -162,7  -23,6 

Förändring av depositioner  -4,3  -0,8  -2,1  0,4 

 -4,3  -0,8  -2,1  0,4 

Kapitalisering av utvecklingskostnader, egen personal  -2,0  -1,4  -7,1  -5,4 

Kapitalisering av utvecklingskostnader, inhyrd personal  -0,8  -3,0  -3,0  -5,1 

 -2,8  -4,4  -10,1  -10,5 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -51,0  -7,8  -174,9  -33,7 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Finansiell rapportering

Not 4 - Investeringar

Kreditavtal 
Under det fjärde kvartalet 2017 ingick koncernen ytterligare ett kreditavtal med Danske Bank för den andra Autostore-modulen. 
Det nya kreditavtalet uppgår till 38,9 miljoner kronor. 

Under det första kvartalet 2018 kommer momsbeloppet hänförligt till investeringen, uppgående till 9,7 miljoner kronor, att 
läggas till kreditavtlatet. Motsvarande belopp kommer att återbetalas till Danske Bank under samma period när avdrag för 
ingående moms yrkas från Skatteverket.  

Miljoner kronor

Ränteintäkter  0,0  -    0,0  -   

Finansiella intäkter - derivatinstrument  3,3  -    9,2  -   

Räntekostnader  -0,6  -0,2  -2,5  -0,5 

Finansiella kostnader - derivatinstrument  -1,9  -    -5,1  -   

FINANSNETTO  0,8  -0,2  1,6  -0,5 

1 okt - 31 dec,  
2017

1 okt - 31 dec, 
2016

1 jan - 31 dec,  
2017

1 jan - 31 dec, 
2016

Specifikation av finansnetto 

1 okt - 31 dec,  
2017

1 okt - 31 dec, 
2016

1 jan - 31 dec, 
2017

1 jan - 31 dec, 
2016SEK million
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Finansiell rapportering

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets rapport över totalresultat

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning  7,0  -    81,8  -   

 7,0  -    81,8  -   

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader  -2,0  -0,1  -29,6  -0,2 

Personalkostnader  -6,8  -    -78,0  -   

Summa rörelsens kostnader  -8,9  -0,1  -107,7  -0,2 

RÖRELSERESULTAT  -1,9  -0,1  -25,9  -0,2 

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter  -    -    -    -   

Finansiella kostnader  -    -    0,0  -   

RESULTAT FÖRE SKATT  -    -    0,0  -   

Inkomstskatt 13,4 - 13,4 -

PERIODENS RESULTAT  11,5  -0,1  -12,4  -0,2 

Miljoner kronor 1 okt - 31 dec,
2017

1 okt - 31 dec, 
2016

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

1 jan - 31 dec,
2017

1 jan - 31 dec, 
2016

PERIODENS RESULTAT  11,5  -0,1  -12,4  -0,2 

Övrigt totalresultat  -    -    -    -   

Miljoner kronor

PERIODENS TOTALRESULTAT  11,5  -0,1  -12,4  -0,2 

1 okt - 31 dec,
2017

1 okt - 31 dec, 
2016

1 jan - 31 dec,
2017

1 jan - 31 dec, 
2016
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TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernbolag  747,3  362,9 

Summa anläggningstillgångar  747,3  362,9 

Uppskjuten skattefordran 13,4 -

13,4 -

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  -    -   

Fordran koncernbolag  22,2  -   

Aktuell skattefordran  -    -   

Kassa och bank  5,2  0,0 

Summa omsättningstillgångar  27,4  0,0 

SUMMA TILLGÅNGAR  788,1  362,9 

Finansiell rapportering

Moderbolagets balansräkning

Miljoner kronor

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital  4,7  3,9 

 4,7  3,9 

Fritt eget kapital

Överkursfond  1 081,8  689,2 

Balanserat resultat  -330,7  -330,5 

Periodens resultat  -12,4  -0,2 

 738,7  358,5 

Summa eget kapital  743,4  362,4 

SKULDER

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  0,4  0,1 

Skulder till koncernbolag  37,8  0,5 

Övriga skulder  1,5  -0,0 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  5,0  -   

Summa kortfristiga skulder  44,7  0,5 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  788,1  362,9 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

31 dec, 2017 31 dec, 2016
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Ingående eget kapital 2016-01-01  3,5  549,2  -330,5  222,2 

Periodens resultat  -    -    -0,2  -0,2 

Övrigt totalresultat  -    -    -    -   

SUMMA PERIODENS TOTALRESULTAT  -    -    -0,2  -0,2 

Nyemission  0,3  103,6  -    104,0 

Kostnader för nyemission  -    -    -    -   

Aktierelaterade ersättningar  0,1  36,3  -    36,4 

Summa transaktioner med ägare  0,4  140,0  -    140,4 

Utgående eget kapital 2016-12-31  3,9  689,2  -330,7  362,4 

Finansiell rapportering

Moderbolagets förändring i eget kapital

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Miljoner kronor

Ingående eget kapital 2017-01-01  3,9  689,2  -330,7  362,4 

Periodens resultat  -    -    -12,4  -12,4 

Övrigt totalresultat

SUMMA PERIODENS TOTALRESULTAT  -    -    -12,4  -12,4 

Nyemission  0,7  361,4  -    362,2 

Kostnader för nyemission  -    -15,6  -    -15,6 

Försäljning av aktier i eget förvar  0,1  46,8  -    46,9 

Summa transaktioner med ägare  0,8  392,6  -    393,4 

Utgående eget kapital 2017-12-31  4,7  1,081,8  -343,1  743,4 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Miljoner kronor

Aktiekapital

Balanserade 
vinstmedel 

inkl. periodens 
resultatÖverkursfond

Totalt eget 
kapital

Aktiekapital

Balanserade 
vinstmedel 

inkl. periodens 
resultatÖverkursfond

Totalt eget 
kapital
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Finansiell rapportering

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Undertecknandet verifierar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar moderbolaget och övriga 
bolag i koncernen.

Malmö, den 27 februari 2018

Hermann Haraldsson
Koncernens verkställande direktör
Angiven efter bemyndigande av styrelsen
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Tillkommande
information

Denna rapport är publicerad 2018-02-27
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RÖRELSERESULTAT (EBIT) %

Boozt.com 8,1% -3,0% -16,5% -7,3% 10,2% -6,4% 1,3% -9,2% 5,0% -10,1% -2,5% -12,1%

Booztlet.com 8,3% 18,1% -15,9% 6,1% 6,5% 18,6% 15,8% 11,3% -14,7% -9,3% n.a. n.a.

Övrigt -25,1% -25,9% -70,7% 17,0% -3,7% 3,3% 17,8% 21,0% 13,0% 20,8% 28,5% 27,1%

RÖRELSERESULTAT (EBIT) % 7,9% -2,6% -16,7% -6,2% 9,8% -5,2% 2,4% -6,6% 5,3% -6,9% 0,1% -7,5%

RESULTAT FÖRE SKATT

Boozt.com  51,6  -17,3  -77,4  -26,2  45,5  -18,4  4,2  -21,8  10,2  -16,6  -5,9  -15,8 

Booztlet.com  1,2  2,1  -1,9  0,7  0,5  1,6  1,4  0,6  -0,3  -0,0  -    -   

Övrigt  -0,9  -0,6  -1,6  2,2  -0,5  0,5  2,8  4,0  1,9  3,8  5,0  4,4 

RESULTAT FÖRE SKATT  51,9  -15,9  -80,9  -23,3  45,5  -16,3  8,5  -17,2  11,8  -12,8  -0,9  -11,4 

JUSTERAD EBIT 

Boozt.com  52,0  -14,0  12,0  -6,0  47,6  -16,8  5,8  -20,1  14,8  -15,0  -3,6  -13,7 

Booztlet.com  1,2  2,2  0,4  1,3  0,6  1,6  1,4  0,6  -0,3  -0,0  -    -   

Övrigt  -0,9  -0,6  -1,6  2,2  0,1  1,0  3,3  4,4  2,4  4,3  5,5  4,9 

JUSTERAD EBIT  52,3  -12,5  10,9  -2,5  48,3  -14,2  10,6  -15,1  16,9  -10,7  1,9  -8,8 

JUSTERAD EBIT MARGINAL %

Boozt.com 8,3% -3,2% 2,5% -1,5% 10,6% -5,8% 1,8% -8,6% 5,5% -9,3% -1,9% -11,1%

Booztlet.com 8,6% 18,0% 3,7% 11,6% 7,3% 18,7% 15,9% 11,5% -14,2% -9,3% n.a. n.a.

Övrigt -25,1% -25,9% -70,7% 17,0% 0,6% 6,4% 20,8% 23,5% 16,4% 23,5% 31,2% 30,1%

JUSTERAD EBIT MARGINAL % 8,1% -2,7% 2,2% -0,6% 10,3% -4,6% 3,0% -5,8% 5,9% -6,0% 0,9% -6,3%

Kvartalsinformation

Nettoomsättning och EBIT per segment

Miljoner kronor Q4 2016

NETTOOMSÄTTNING

Boozt.com  626,4  440,6  481,9 397,4 447,2 288,3 332,0 235,5 268,7 160,8 195,1 123,8

Booztlet.com  14,2  12,1  11,9 10,9 7,9 8,4 9,1 5,4 1,8 0,4 - -

Övrigt  3,5  2,3  2,3 12,9 12,2 15,5 15,9 18,9 14,5 18,3 17,5 16,3

NETTOOMSÄTTNING  644,2  454,9  496,1 421,1 467,3 312,3 357,1 259,7 285,0 179,5 212,6 140,2

RÖRELSERESULTAT (EBIT)

Boozt.com  50,8  -13,4  -79,4 -29,0 45,7 -18,3 4,3 -21,7 13,5 -16,2 -4,9 -15,0

Booztlet.com  1,2  2,2  -1,9 0,7 0,5 1,6 1,4 0,6 -0,3 0,0 - -

Övrigt  -0,9  -0,6  -1,6 2,2 -0,5 0,5 2,8 4,0 1,9 3,8 5,0 4,4

RÖRELSERESULTAT (EBIT)  51,1  -11,8  -82,9 -26,1 45,8 -16,2 8,6 -17,1 15,2 -12,5 0,1 -10,5

Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2015Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q1 2017

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Tillkommande information

Q2 2017Q3 2017Q4 2017
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Miljoner kronor Q4 2016

RÖRELSEMARGINAL (%)

Bruttomarginal (%) 43,1% 38,8% 44,4% 44,4% 45,2% 47,3% 44,2% 43,6% 48,0% 49,5% 47,5% 50,9%

Andel hanteringskostnader (%) -12,7% -14,8% -15,5% -20,5% -14,1% -18,1% -15,5% -17,9% -14,2% -20,3% -16,0% -20,2%

Andel marknadsföringskostnader (%) -11,1% -13,3% -13,3% -15,1% -11,3% -18,5% -14,4% -17,0% -12,9% -16,9% -15,5% -16,9%

Andel administrations- och övriga 
kostnader (%) -9,8% -11,3% -30,5% -14,3% -9,0% -15,0% -11,1% -14,5% -15,2% -18,5% -15,2% -20,3%

Avskrivningar (%) -1,5% -2,0% -1,8% -0,7% -1,0% -1,0% -0,8% -0,8% -0,4% -0,7% -0,6% -1,0%

RÖRELSEMARGINAL (%) 7,9% -2,6% -16,7% -6,2% 9,8% -5,2% 2,4% -6,6% 5,3% -6,9% 0,1% -7,5%

Justerad andel hanteringskostnader (%) -12,7% -14,8% -15,2% -16,0% -14,1% -18,1% -15,5% -17,9% -14,2% -20,3% -16,0% -20,2%
Justerad andel administrations- och 
övriga kostnader (%) -9,6% -11,4% -12,0% -13,2% -8,5% -14,3% -10,6% -13,8% -14,6% -17,6% -14,4% -19,1%

BOOZT.COM

Antal besök (000)  26 966  20 747  21 056  19 737  18 798  14 935  14 980  14 342  12 986  10 660  11 328  8 596 

Antal ordrar (000)  786  572  641  510  558  404  449  354  358  247  288  204 

Konverteringsgrad 2,91% 2,76% 3,05% 2,58% 2,97% 2,70% 3,00% 2,47% 2,76% 2,32% 2,54% 2,37%

True frequency  6,3  6,6  6,1  5,9  5,2  5,3  4,7  4,8  4,1  4,4  4,0  4,0 

Genomsnittligt ordervärde (SEK)  810  780  765  788  822  745  787  727  773  707  735  688 

Antal aktiva kunder (000)  1 057  967  916  862  820  749  695  636  569  513  483  443 

Antalet ordrar per aktiv kund  2,37  2,36  2,30  2,23  2,15  2,09  2,03  1,96  1,93  1,92  1,88  1,84 

NETTOOMSÄTTNING 
GEOGRAFISK UPPDELNING

Sverige 241,8 180,2 184,8 149,5 172,0 116,2 134,5 88,0 99,7 58,4 69,0 40,1

Resten av Norden 368,2 254,3 292,4 235,4 257,5 161,4 184,1 130,2 148,4 86,8 111,1 72,0

Resten av Europa 34,2 20,4 18,9 36,2 37,8 34,7 38,5 41,6 36,9 34,2 32,5 28,1

SUMMA NETTOOMSÄTTNING 644,2 454,9 496,1 421,1 467,3 312,3 357,1 259,7 285,0 179,5 212,6 140,2

NORDEN 610,0 434,5 477,2 385,0 429,5 277,6 318,6 218,1 248,0 145,3 180,1 112,1

Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2015Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q1 2017

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Tillkommande information

Q2 2017Q3 2017Q4 2017
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Tillkommande information

Definitioner / ordlista

Aktierelaterade ersättningar: Koncernens kostnad som regleras genom utgivande av aktier

Andel administrations- och övriga 
kostnader(%):

Summa rörelsens kostnader minskat med kostnader för handelsvaror, 
hanteringskostnader, marknadsföringskostnader och avskrivningar plus 
övriga rörelseintäkter delat med nettoomsättning

Andel hanteringskostnader: Plock-, pack- och fraktkostnader delat med nettoomsättning

Andel marknadsföringskostnader: Marknadsföringskostnader delat med nettoomsättning

Antal aktiva kunder: Antal kunder som gjort minst ett inköp under de senaste 12 månaderna

Antal ordrar: Antal lagda ordrar under en period, annulleringar och returer obeaktade

Antalet besök: Antalet besök på en webbsida eller en grupp av webbsidor oavsett använd 
plattform

Antalet ordrar per aktiv kund: Antalet ordrar som lagts de senaste 12 månaderna delat med antalet aktiva 
kunder vid periodens slut

BFC: Boozt Fulfilment Centre, benämns också koncernens hanteringscenter

Bruttomarginal: Kostnad för handelsvaror delat med nettoomsättning

Bruttovinst: Nettoomsättning minskat med kostnad för handelsvaror

Bruttovinstmarginal: Bruttovinst (exklusive övriga rörelseintäkter) i procent av nettoomsättning

Genomsnittligt ordervärde:  Transaktionsbaserad nettoomsättning delat med antalet ordrar

Justerad andel administrations- och 
övriga kostnader (%):

Summa rörelsens kostnader minskat med jämförelsestörande poster samt 
kostnader för handelsvaror, hanteringskostnader, marknadsföringskostnader 
och avskrivningar plus övriga rörelseintäkter delat med nettoomsättning

Justerad andel hanteringskostnader (%): Plock-, pack- och fraktkostnader minskat med jämförelsestörande poster delat 
med nettoomsättning

Justerad EBIT: Vinst/förlust före räntor, skatt, aktierelaterade ersättningar till anställda och 
jämförelsestörande poster

Justerad EBITDA: Vinst/förlust före räntor, skatt, av- och nedskrivningar, aktierelaterade 
ersättningar till anställda och jämförelsestörande poster

Justerad EBIT marginal: Justerad EBIT delat med nettoomsättning

Justerad EBITDA marginal: Justerad EBITDA delat med nettoomsättning

Jämförelsestörande poster: Poster som saknar tydliga samband med den ordinarie verksamheten och är 
av sådan typ att den inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt att 
det är en post av väsentligt värde

Konverteringsgrad: Totalt antal ordrar delat med totala antalet besök

Nettoskuld/nettokassa: Räntebärande skulder minskat med likvida medel

Resultat per aktie: Periodens resultat delat med medelantalet utestående aktier under perioden 

Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat delat med medelantalet utestående aktier efter utspädning 
under perioden. Medelantalet aktier som används ska vara det genomsnittliga 
antalet aktier som används i beräkning av resultat per aktie före utspädning 
samt alla utspädningsbara aktier som skulle kunna omvandlas till ordinarie 
aktier. Potentiellt utspädningsbara aktier ska hanteras som utspädningsbara 
aktier när, och bara när omvandling till ordinarie aktier skulle minska resultat per 
aktie eller öka förlusten per aktie. Dessutom ska utspädningseffekten endast 
beaktas i beräkningen av resultat per aktie om kriterierna (börsintroduktion) 
uppfylls vid rapporteringstillfället 

Rörelsekapital: Omsättningstillgångar exklusive likvida medel, minskat med icke ränte-
bärande kortfristiga skulder

Soliditet: Totalt eget kapital delat med totala tillgångar

Totala intäkter: Summa av nettoomsättning och övriga rörelseintäkter

Transaktionsbaserad nettoomsättning: Bruttoförsäljning (inkl. frakt och faktureringsintäkter) minskat med rabatter och 
returer exklusive moms

True frequency: Orderfrekvens för kunder som varit hos Boozt under de senaste tolv 
månaderna, utan påverkan av ordrar från nya kunder
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Tillkommande information

Justerad EBIT:  
Syftet med resultatmåttet är att visa rörelseresultatet exklusive ej kassaflödes-
påverkande och jämförelsestörande poster. Således har aktierelaterad ersättning 
till anställda och jämförelsestörande poster exkluderats från detta resultatmått.
 
Justerad EBITDA:  
Syftet med detta resultatmått är att visa resultat före av- och nedskrivningar exklusive 
ej kassaflödespåverkande och jämförelsestörande poster, det vill säga rörelseresultat
från den dagliga verksamheten exklusive effekter från investeringar, aktierelaterade 
ersättningar till anställda och jämförelsestörande poster.
 
EBITDA: 
Syftet med detta resultatmått är att visa resultat före räntor, skatter, av- och 
nedskrivningar på materiella såväl som immateriella anläggningstillgångar.

Rörelsekapital:  
Syftet med att redovisa rörelsekapital är att visa bolagets kortsiktiga finansiella 
status då måttet indikerar huruvida bolaget har tillräckliga kortfristiga tillgångar 
för att täcka dess kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet kan sättas i relation till 
nettoomsättning för att förstå effektiviteten av bundet rörelsekapital.

Transaktionsbaserad nettoomsättning:  
Syftet med resultatmåttet är att visa det totala ordervärdet exklusive moms 
minskat med returer. Transaktionsbaserad nettoomsättning minskat med avgift 
till kommissionspartners ökat med övriga intäkter som ej relaterar till kundordrar 
motsvarar koncernens nettoomsättning. Transaktionsbaserad nettoomsättning kan 
beräknas som genomsnittligt ordervärde multiplicerat med antal ordrar.

Motivering till 
användandet av alternativa 

nyckeltal
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Tillkommande information

Härledning av justerad EBIT

Miljoner kronor

Rörelseresultat (EBIT)  51,1  45,8  -69,8  21,0 

Aktierelaterade kostnader för anställda (sociala avgifter)  0,7  2,0  47,2  8,0 

Aktierelaterade kostnader för anställda  0,6  -    4,8  -   

Förberedelsekostnader för börsintroduktion  -    0,5  45,4  0,5 

Övriga jämförelsestörande poster*  -    -    20,6  -   

Justerad EBIT  52,3  48,3  48,2  29,5 

Härledning av totala intäkter

Miljoner kronor
1 okt - 31 dec,

2017
1 okt - 31 dec,

2016

KONCERNEN

Transaktionsbaserad nettoomsättning  654,4  511,3  2 071,2  1 628,4 

Minskat med kommissionsförsäljning  -14,3  -46,2  -72,6  -234,2 

Övriga intäkter  4,1  2,2  17,7  2,2 

Nettoomsättning  644,2  467,3  2 016,4  1 396,4 

Övriga rörelseintäkter  0,9  4,1  -    4,3 

Totala intäkter  645,1  471,4  2 016,4  1 400,7 

BOOZT.COM

Transaktionsbaserad nettoomsättning  636,4  458,6  1 975,2  1 370,3 

Minskat med kommissionsförsäljning  -14,1  -13,6  -46,7  -69,5 

Övriga intäkter  4,1  2,2  17,7  2,2 

Nettoomsättning  626,4  447,2  1 946,2  1 303,0 

Övriga rörelseintäkter  0,9  4,1  -    4,3 

Totala intäkter  627,4  451,3  1 946,2  1 307,4 

BOOZTLET.COM

Transaktionsbaserad nettoomsättning  14,4  8,0  49,8  31,1 

Minskat med kommissionsförsäljning  -0,2  -0,1  -0,7  -0,4 

Övriga intäkter  -    -    -    -   

Nettoomsättning  14,2  7,9  49,1  30,7 

Övriga rörelseintäkter  -    -    -    -   

Totala intäkter  14,2  7,9  49,1  30,7 

ÖVRIGT

Transaktionsbaserad nettoomsättning  3,5  44,7  46,2  227,0 

Minskat med kommissionsförsäljning  -0,0  -32,5  -25,2  -164,4 

Övriga intäkter  -    -    -    -   

Nettoomsättning  3,5  12,2  21,0  62,6 

Övriga rörelseintäkter  -    -    -    -   

Totala intäkter  3,5  12,2  21,0  62,6 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.
*Övriga jämförelsestörande poster avser kostnader hänförliga till flytt av koncernens hanteringscenter.

1 dec - 31 dec,
2017

1 jan - 31 dec,
2016

1 okt - 31 dec,
2017

1 okt - 31 dec,
2016

1 dec - 31 dec,
2017

1 jan - 31 dec,
2016
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Härledning av alternativa nyckeltal

Likvida medel  -429,7  -221,8  -429,7  -221,8 

Konvertibla lån  -    -    -    -   

Räntebärande skulder  101,2  12,0  101,2  12,0 

Checkräkningskredit  -    -    -    -   

Nettoskuld / -nettokassa  -328,5  -209,8  -328,5  -209,8 

Totalt eget kapital  790,8  367,3  790,8  367,3 

Totala tillgångar  1 384,0  799,3  1 384,0  799,3 

Soliditiet 57,1% 46,0% 57,1% 46,0%

Antal ordrar (000)  786 558  2 509 1 764

Antal besök (000)  26 966 18 798  88 506 63 054

Konverteringsgrad (Boozt.com) 2,91% 2,97% 2,84% 2,80%

Varulager  571,6  388,8  571,6  388,8 

Kundfordringar  34,0  19,6  34,0  19,6 

Övriga fordringar  38,2  49,7  38,2  49,7 

Aktuell skattefordran  0,5  0,4  0,5  0,4 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  26,9  39,7  26,9  39,7 

Leverantörsskulder  -282,7  -268,8  -282,7  -268,8 

Aktuella skatteskulder  -    -    -    -   

Övriga skulder  -62,0  -34,6  -62,0  -34,6 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -126,0  -100,2  -126,0  -100,2 

Rörelsekapital  200,4  94,6  200,4  94,6 

Bruttomarginal (%) 43,1% 45,2% 42,7% 45,1%

Andel hanteringskostnader (%) -12,7% -14,1% -15,5% -16,1%

Andel marknadsföringskostnader (%) -11,1% -11,3% -13,0% -14,7%

Andel administrations- och övriga kostnader (%) -9,8% -9,0% -16,2% -11,9%

Andel avskrivningar (%) -1,5% -1,0% -1,5% -0,9%

EBIT marginal (%) 7,9% 9,8% -3,5% 1,5%

Rörelseresultat (EBIT)  51,1  45,8  -69,8  21,0 

Av- och nedskrivningar  9,9  4,5  30,8  12,4 

EBITDA  60,9  50,3  -39,0  33,5 

Aktierelaterade kostnader för anställda (sociala avgifter)  0,7  2,0  47,2  8,0 

Aktierelaterade kostnader för anställda  0,6  -    4,8  -   

Förberedelsekostnader för börsintroduktion  -    0,5  45,4  0,5 

Övriga jämförelsestörande poster*  -    -    20,6  -   

Justerad EBITDA  62,2  52,8  79,0  42,0 

Miljoner kronor om inget annat anges

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna. 
*Övriga jämförelsestörande poster avser kostnader hänförliga till flytt av koncernens hanteringscenter. Några av nyckeltalen såsom bruttomarginal, resultat per 
aktie och EBIT-marginal kan enkelt beräknas utifrån de finansiella rapporterna. Dessa nyckeltal presenteras inte i ovan tabell.

Tillkommande information

1 okt - 31 dec,
2017

1 okt - 31 dec,
2016

1 jan - 31 dec,
2017

1 jan - 31 dec,
2016
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Finansiell kalender
27 April 2018

Årsstämma 

17 maj 2018

Delårsrapport januari - mars 2018, Q1

17 augusti 2018

Delårsrapport januari - juni 2018, Q2

21 november 2018

Delårsrapport januari - september, Q3

Finansiella rapporter
Koncernens finansiella rapporter finns tillgängliga på koncernens webbsida. 
Boozt AB (publ) är ett publikt aktiebolag. Förfrågningar eller frågor till koncernen 
besvaras av: 

Karsten Anker Petersen, Interim Head of IR & Corporate Communication 
kap@boozt.com  / +45 53 82 17 54
eller
Allan Junge-Jensen, CFO
ajj@boozt.com  / +45 41 19 70 60

Denna information är sådan information som Boozt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018, kl. 08.00 CET.

Denna rapport innehåller framåtblickande information baserad på aktuella förväntningar hos företags-
ledningen för Boozt. Inga garantier kan ges att dessa förväntningar kommer att inträffa. Faktiskt utfall 
kan komma att avvika väsentligt från det som återges i den framåtblickande informationen på grund 
av förändrade förhållanden i ekonomi, marknad eller konkurrens, förändring av legala krav och andra 
politiska faktorer, fluktuationer i valuta eller annat utanför Boozts kontroll.
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