
Organisk tillväxt på 31% (27% justerat för valutaeffekter) i det första kvartalet 2018 driven av 33% tillväxt 
i Boozt.com och 105% i Booztlet.com. Justerad EBIT-marginal minskade 0,1 procentenheter till -0,7%. 
Tillväxtprognosen för 2018 avseende tillväxt är uppjusterad till mer än 33%.

VD Hermann Haraldsson säger: "Vi har inlett början av året stabilt med en tillväxt i linje med våra 
förväntningar och sett utifrån det starka första kvartalet 2017. Även om handeln påverkades negativt 
av det kalla vädret, uppvisade flexibiliteten i vår affärsmodell sin styrka då försäljningen upprätthölls.
Försäljningsmixen blev dock en annan än förväntad då vårsäsongen inleddes först i slutet av kvartalet." 

"Vår lönsamhet var även i linje med förväntningarna, då den förväntat negativa utvecklingen av 
brutto-marginalen vägdes upp av en operativ hävstångseffekt. I jämförelse med Q1 2017 påverkades 
bruttomarginalen negativt av en försenad fullprisförsäljning av vårkollektionen på grund av det kalla 
vädret, en lägre andel lönsamma kampanjvaror som Q1 2017 genererade en högre bruttomarginal och 
det avslutade kommissionsförsäljningsavtalet med ECCO."

"Baserat på den starka utvecklingen och positiva valutaeffekter höjer vi vår tillväxtprognos till över 33% 
tillväxt för året. Vi fortsätter att se en starkare tillväxt mot slutet av året då produktkategorierna växlar 
upp tillväxttakten och nya varumärken lanseras, inklusive adidas och Reebok inom Sport samt MAC och 
Kiehls inom Beauty. Värt att nämna är även den starka utvecklingen av Booztlet, där vårt fokuserade 
arbete nu börjar frigöra den potential som finns i off-price-segmentet.”

Framåtblickande information för 2018
Prognosen för nettoomsättningstillväxt 2018 har justerats upp sedan rapporten den 27 februari 2018. 

Kvartalsrapport - första kvartalet 
1  JANUARI – 31  MARS 2018

Nettoomsättning 551,9 421,1 31,1%

Bruttovinst 215,9 187,1 15,4%

EBIT -6,4 -26,1 19,7

Justerad EBIT -4,1 -2,5 -1,6

Organisk tillväxt, % 31,1% 62,1%

Bruttovinstmarginal, % 39,1% 44,4% -5,3 pp

EBIT-marginal, % -1,2% -6,2% 5,0 pp

Justerad EBIT marginal, % -0,7% -0,6% -0,1 pp

FörändringQ1, 2018Miljoner kronor Q1, 2017

Nettoomsättningstillväxt mer än 33% mer än 30%

Justerad EBIT-marginal något förbättrad från 2,4% något förbättrad från 2,4%

17 maj 2018 27 februari 2018

Boozt  AB (publ ) ,  Org.nr.  556793-5183
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Nyckeltal (KPI)

Kvartalsrapport - 1 januari - 31 mars 2018

KONCERNEN

Nettoomsättning 551,9 421,1 2 147,2
Nettoomsättningstillväxt (%) 31,1% 62,1% 38,4%
Bruttomarginal (%) 39,1% 44,4% 41,4%
Andel hanteringskostnader (%) -13,5% -20,5% -14,0%
Andel marknadsföringskostnader (%) -13,7% -15,1% -12,7%
Andel administrations- och övriga kostnader(%) -11,1% -14,3% -15,2%
Andel avskrivningar i (%) -2,0% -0,7% -1,8%

Justerad andel hanteringskostnader (%) -13,5% -16,0% -13,9%
Justerad andel administrations- och övriga kostnader (%) -10,7% -13,2% -10,8%

Rörelseresultat (EBIT) -6,4 -26,1 -50,0
EBIT-marginal (%) -1,2% -6,2% -2,3%
Justerad EBIT -4,1 -2,5 46,6
Justerad EBIT-marginal (%) -0,7% -0,6% 2,2%
Justerad EBITDA 6,9 0,5 85,5
Justerad EBITDA-marginal (%) 1,2% 0,1% 4,0%
Resultat för perioden -11,2 -17,9 -5,9
Resultat per aktie (kronor) -0,20 -0,38 -0,11
Resultat per aktie efter utspädning (kronor) -0,20 -0,38 -0,11
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,7 -98,3 -47,5
Rörelsekapital 213,7 171,4 213,7
Kassaflöde från investeringar -7,6 -5,4 -176,8
Nettoskuld / -nettokassa -314,0 -106,1 -314,0
Soliditet 51,7% 43,2% 51,7%
Antalet anställda vid periodens slut 241 204 241

Boozt.com
Nettoomsättning 527,0 397,4 2 075,9

Rörelseresultat (EBIT) -8,5 -29,0 -50,5
EBIT-marginal (%) -1,6% -7,3% -2,4%
Justerad EBIT -6,3 -6,0 43,7
Justerad EBIT-marginal (%) -1,2% -1,5% 2,1%

Antal besök (000) 24 959 19 737 93 728
Antal ordrar (000) 638 510 2 638
Konverteringsgrad 2,56% 2,58% 2,81%
True frequency 7,2 5,9 7,2
Genomsnittligt ordervärde (kronor) 824 788 796
Antal aktiva kunder (000)  1 104 862 1 104
Antal ordrar per aktiv kund 2,39 2,23 2,39

Booztlet.com
Nettoomsättning 22,3 10,9 60,6

Rörelseresultat (EBIT) 3,8 0,7 5,3
EBIT-marginal (%) 17,2% 6,1% 8,8%
Justerad EBIT 3,9 1,3 7,8
Justerad EBIT-marginal (%) 17,6% 11,6% 12,8%

Övrigt
Nettoomsättning 2,6 12,9 10,7

Rörelseresultat (EBIT) -1,7 2,2 -4,8
EBIT-marginal (%) -66,3% 17,0% -45,0%
Justerad EBIT -1,7 2,2 -4,8
Justerad EBIT-marginal (%) -66,3% 17,0% -45,0%

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

2018
1 jan - 31 mar, 

2017

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Rullande 12
månader
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Poster i resultaträkning och kassaflöde är jämförda med motsvarande period föregående år. Poster i balansräkningen avser tidpunkten för periodens slut och jämförs 
med motsvarande tidpunkt föregående år, den 31 mars 2017. Det första kvartalet avser perioden januari – mars 2018.

Första kvartalet

Nettoomsättning 
Periodens nettoomsättning ökade med 31,1% till 551,9 
miljoner kronor (421,1). Förstärkningen främst avseende 
DKK, EUR och NOK i förhållande till svenska kronan hade 
en positiv valutapåverkan på nettoomsättningen om cirka 4 
procentenheter. 

Nettoomsättningstillväxten förklaras av tillväxten inom 
segmentet Boozt.com om 32,6% samt Booztlet.com om 105,1%. 
Perioden påverkades av mycket starka jämförelsesiffror 
från första kvartalet 2017 samt det kalla vädret som hade 
en negativ inverkan på konsumenternas utgifter eftersom 
kunderna senarelade sina klädinköp inför våren.

Segmentet Övrigt ökade nettoomsättningen till 10,9 
miljoner kronor (4,6) till följd av marknadsföringsintäkter och 
intäktsförning av outnyttjade presentkort. Som en följd av 
bolagets implementering av IFRS 15 redovisar bolaget från 
och med Q1 2018 oanvända presentkort som nettoomsättning, 
även beräkningsgrunden för oanvända presentkort har 
ändrats och innehåller nu också framåtriktade bedömningar. 
(se not 1 för övergångseffekter med tidigare redovisad 
resultaträkning och rapport över finansiell ställning).

Under första kvartalet 2017 ingick koncernens kommissions-
försäljningsavtal med ECCO i segmentet Övrigt, vilket 
innebär att segmentet Övrigt är 10,8 miljoner kronor lägre i 
första kvartalet 2018.

Nettoomsättning – geografisk fördelning 

Nettoomsättningstillväxten i Sverige var 32,3% i kvartalet och 
tillväxten i övriga Norden uppgick till 37,2%. Minskningen i 
resten av Europa var 14,1% och är relaterad till ECCOs 
webbutik för Europa som koncernen drev fram till och med 
det första kvartalet 2017.

Bruttomarginal
Bruttovinsten ökade med 15,4% till 215,9 miljoner kronor 
(187,1) under kvartalet. Bruttomarginalen minskade till 
39,1% (44,4). Den lägre bruttomarginalen förklaras till viss 
del av det avslutade kommissionsförsäljningsavtalet med 
ECCO vilket gav en bruttovinstmarginal på 100%. Vidare 
resulterade det mycket kalla vädret under första kvartalet 
2018 i att segmentet Boozt.com sålde en lägre andel av 
SS18 kollektionen och en högre andel AW17 produkter till 
en högre rabatt. 

EBIT 
EBIT ökade till -6,4 miljoner kronor (-26,1) under perioden, 
medan rörelsemarginalen ökade med 5,0 procentenheter 
till -1,2% (-6,2).

Ökningen är främst hänförlig till en lägre andel rörelse-
kostnader (föregående år inkluderades engångskostnader). 
Andelen hanteringskostnader minskade med 7,0 procent-
enheter till 13,5% (20,5) (föregående år inkluderade 
kostnader för lagerflytt). Administrations- och övriga 
kostnader minskade med 3,2 procentenheter till 11,1% 
(14,3) (föregående år inkluderade kostnader för bolagets 
börsnotering). Andelen marknadsföringskostnader minskade 
med 1,4 procentenheter till 13,7% (15,1) under perioden. Den 
positiva effekten av lägre rörelsekostnader motverkades 
delvis av en lägre bruttomarginal.

Justerad EBIT 
Justerad EBIT uppgick till -4,1 miljoner kronor (-2,5). Justeringen 
hänför sig till förändring i reserven för sociala avgifter relaterade 

Kvartalsrapport - 1 januari - 31 mars 2018

NETTOOMSÄTTNING

Sverige 197,8 149,5 32,3%

Resten av Norden 323,0 235,4 37,2%

Resten av Europa 31,1 36,2 -14,1%

SUMMA Nettoomsättning 551,9 421,1 31,1%

Norden 520,8 385,0 35,3%

1 jan - 31 mar, 
2018Miljoner kronor

1 jan - 31 mar, 
2017 Förändring

Koncernens utveckling
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Uppskjutna skattefordringar för skattemässiga förluster 
redovisas i den mån det är troligt att de kommer att kunna 
användas.

Koncernen förväntas nyttja de uppskjutna skattefordringar 
som redovisas inom de kommande tre åren. Det finns ingen 
tidsbegränsning för den redovisade uppskjutna skatten 
avseende skattemässiga förluster framåt.

Periodens resultat 
Kvartalets nettoförlust uppgick till 11,2 miljoner kronor (-17,9). 
Resultatet per aktie uppgick till -0,20 kronor (-0,38). 

Rörelsekapital
Koncernen realiserade ett rörelsekapital om 213,7 miljoner 
kronor, motsvarande 10,0% av nettoomsättningen för 
de senaste tolv månaderna. Rörelsekapitalet i procent 
av nettoomsättningen har stärkts med 1,0 procentenhet 
jämfört med samma period föregående år på grund av en 
något högre ökning av kortfristiga skulder driven av mindre 
inlköp av kampanjvaror med kort betalningstid, jämfört med 
föregående år.

Kassaflöde 
Kassaflödet för det första kvartalet uppgick till -30,3 miljoner 
kronor (-103,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-7,7 miljoner kronor (-98,3). Kassaflödet från förändringar 
i rörelsekapital uppgick till -13,4 miljoner kronor (-76,7). 
Förbättringen drevs av rörelseresultatet och en positiv 
utveckling gällande både varulager och kortfristiga skulder, 
vilket delvis förklaras av att första kvartalet 2017 påverkades 
av intäkter från ett ovanligt stort antal kampanjvaror från 
tidigare kvartal. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -7,6 
miljoner kronor (-5,4).

till koncernens optionsprogram uppgående till -1,6 miljoner 
kronor. Reservens storlek varierar mellan perioder eftersom det 
påverkas av aktiekursen och sannolikhetsbedömningen av 
upptagna teckningsoptioner. Justeringen inkluderar även 
aktierelaterade kostnader (IFRS 2 - kostnad) avseende 
teckningsoptionsprogrammet om -0,6 miljoner kronor.

Den justerade EBIT-marginalen minskade med 0,1 
procentenheter till -0,7% (-0,6%). Förändringen beror i 
huvudsak på en lägre bruttomarginal, vilken till stor del 
kompenseras för med lägre rörelsekostnader.
 
De justerade hanteringskostnaderna minskade med 
2,5 procentenheter under perioden från 16,0% till 13,5%. 
Minskningen beror på förbättrad produktivitet och skalfördelar 
som uppnåtts genom investeringar som gjordes i koncernens 
hanteringscenter under 2017. Justerad andel administrations- 
och övriga kostnader minskade med 2,5 procentenheter till 
10,7% (13,2%) under perioden. Minskningen förklaras främst 
av tidpunkten för när personal rekryteras. Rekryteringen av 
personal förväntas öka under året när viktiga funktioner inom 
organisationen för plattform och för produktkategorierna 
kommer att förstärkas för att säkerställa framtida tillväxt. 

Finansiella poster 
Koncernens finansiella kostnader uppgick till 7,3 miljoner 
kronor (-0,4) och finansiella intäkter uppgick under 
perioden till 0,0 miljoner kronor (3,2). De finansiella 
kostnaderna är hänförliga till räntebärande skulder samt 
förändringar i verkligt värde på koncernens derivatskulder. 
Under första kvartalet har värdeminskningen av den 
svenska kronan mot NOK sänkt värdet av koncernens 
valutasäkringskontrakt avsevärt. Finansiella intäkter är 
hänförliga till förändring i värderingen av koncernens 
derivattillgångar för perioden.

Skatt 
Under kvartalet uppgick den effektiva skattesatsen till 17,9% 
jämfört med 23,0% under motsvarande period föregående 
år. Periodens skatt inkluderar aktivering av uppskjuten skatt 
för skattemässiga förlustavdrag. 

Kvartalsrapport - 1 januari - 31 mars 2018
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Ledningens rapport över finansiell ställning 
Koncernens ökade anläggningstillgångar jämfört med mot-
svarande period föregående år förklaras av de investeringar 
som genomfördes i koncernens hanteringscenter under 
det andra och fjärde kvartalet 2017. Investeringarna har 
finansierats genom ett lån från Danske Bank som kommer 
återbetalas under en femårsperiod. Som en följd av detta har 
skulden ökat jämfört med föregående år. Den lägre skulden 
jämfört med det fjärde kvartalet 2017 förklaras av att lånet 
avseende det automatiserade lagersystemet AutoStore har 
avbetalats i enlighet med lånets återbetalningsplan. 

Koncernens ökade lagervolymer är relaterade till förväntad 
tillväxt men också utifrån förändring av avtalstrukturen med 
varumärket ECCO. Lagervärdet för varumärket utgör 22,3 
miljoner kronor (0,0) av totalt 737,9 miljoner kronor. 

Uppskjutna skattefordringar ökade, både jämfört med 
föregående år och jämfört med fjärde kvartalet 2017. 
Ökningen förklaras av uppskjutna skattefordringar avseende 
skattemässiga förlustavdrag.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till -14,9 miljoner kronor (0,0) under perioden, vilket kan 
hänföras till återbetalning av lån enligt plan som är relaterat 
till expansionen av AutoStore i koncernens hanteringscenter.

Kvartalsrapport - 1 januari - 31 mars 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 277,9 278,9

Varulager 737,9 626,7

Kortfristiga tillgångar (övriga) 91,9 103,9

Likvida medel 400,2 429,7

SUMMA TILLGÅNGAR 1 507,9 1 439,1

31 mar, 2018Miljoner kronor 31 dec, 2017

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 780,3 790,8

Långfristiga skulder 89,7 91,7

Kortfristiga skulder 638,0 556,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 507,9 1 439,1

Rörelsekapital 213,7 94,6

Nettoskuld / -nettokassa -314,0 -328,5

Soliditet 51,7% 55,0%

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

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. 

I det första kvartalet 2018 utökades kreditavtalet med 9,7 
miljoner kronor avseende moms hänförlig till investeringen.  
Motsvarande belopp kommer att återbetalas till Danske 
Bank under samma period. 



6 Boozt AB (publ) / Kvartalsrapport - första kvartalet 2018

Nettoomsättning
Segmentet Boozt.com ökade nettoomsättningen med 32,6% 
till 527,0 miljoner kronor (397,4) under det första kvartalet. 
Nykundsintag och högre köpfrekvens från aktiva kunder 
bidrog till en högre nettoomsättning. Det genomsnittliga 
ordervärdet ökade till 824 kronor (788), vilket främst drevs 
av valutaeffekter, men också av en produktmix med högre 
andel vinterkläder med högre varuvärde jämfört med första 
kvartalet 2017.

För segmentet Booztlet.com ökade nettoomsättningen med 
105,1% till 22,3 miljoner kronor (10,9) under första kvartalet och 
kan hänföras till ökat fokus på att locka nya kunder i off-price 
segmentet (kunder med stort intresse för rabatterade varor) 
samt ge incitament för aktiva kunder att öka sin köpfrekvens.

För segmentet Övrigt minskade nettoomsättningen med 
-80,1% till 2,6 miljoner kronor (12,9) under första kvartalet. 
Minskningen är hänförlig till det avslutade försäljningsavtalet 
med ECCO, som upphörde under första kvartalet 2017.

Rörelseresultat
För segmentet Boozt.com ökade rörelseresultatet, EBIT, 
under första kvartalet till -8,5 miljoner kronor (-29,0) 
medan rörelsemarginalen ökade med 5,6 procentenheter, 
främst beroende på skalbarhet av rörelsekostnader. Detta 
motverkades delvis av lägre bruttomarginal på grund av 
en högre andel av rabatterade varor, då det kalla vädret 
förlängde vintersäsongen och skjöt upp vårsäsongen.

För segmentet Booztlet.com ökade rörelseresultatet 
till 3,8 miljoner kronor (0,7) under första kvartalet och 
rörelsemarginalen ökade med 11,1 procentenheter till 17,2%. 
Ökningen av rörelseresultatet är hänförlig till skalfördelar, 
trots en ökning av de tilldelade kostnaderna för segmentet.

För segmentet Övrigt minskade rörelseresultatet till -1,7 
miljoner kronor (2,2) under det första kvartalet medan 
rörelsemarginalen minskade med -83,2 procentenheter 
vilket förklaras av det avslutade kommissionsavtalet med 
ECCO.

Justerat rörelseresultat
Under första kvartalet avser samtliga justeringar 
aktierelaterade betalningar till anställda. För segmentet 
Boozt.com minskade det justerade rörelseresultatet till -6,3 
miljoner kronor (-6,0) under första kvartalet. Den justerade 
rörelsemarginalen minskade med -0,3 procentenheter till 
-1,2%, främst hänförligt till lägre bruttomarginal. Boozt.com 
belastas med en proportionerlig andel av de justerade 
posterna för koncernen. 

För segmentet Booztlet.com ökade det justerade rörelse-
resultatet till 3,9 miljoner kronor (1,3) under första kvartalet. 
Booztlet.com tar en proportionerlig andel av justerade 
poster i koncernen.

Inga justeringar har gjorts i segmentet Övrigt.

Kvartalsrapport - 1 januari - 31 mars 2018

Utveckling per segment
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Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Boozt.com

Nettoomsättning 527,0 397,4 32,6% 2 075,9

Transaktionsbaserad nettoomsättning 525,6 401,8 30,8% 2 099,1

EBIT -8,5 -29,0 70,6% -50,5

EBIT marginal (%) -1,6% -7,3%  5,6 pp -2,4%
Justerad EBIT -6,3 -6,0 -6,5% 43,7

Justerad EBIT marginal (%) -1,2% -1,5%  0,3 pp 2,1%

Antal besök (000) 24 959 19 737 26,5% 93 728

Antal ordrar (000) 638 510 25,2% 2 638

Konverteringsgrad (%) 2,56% 2,58%  -0,03 pp 2,81%
Genomsnittligt ordervärde (kronor) 824 788 4,5% 796

Booztlet.com
Nettoomsättning 22,3 10,9 105,1% 60,6

Transaktionsbaserad nettoomsättning 22,5 11,0 104,6% 61,3

EBIT 3,8 0,7 476,1% 5,3

EBIT marginal (%) 17,2% 6,1%  11,1 pp 8,8%
Justerad EBIT 3,9 1,3 212,3% 7,8

Justerad EBIT marginal (%) 17,6% 11,6%  6,0 pp 12,8%

Övrigt
Nettoomsättning 2,6 12,9 -80,1% 10,7

Transaktionsbaserad nettoomsättning 2,6 39,6 -93,5% 9,2

EBIT -1,7 2,2 n.m. -4,8

EBIT marginal (%) -66,3% 17,0%  -83,2 pp -45,0%
Justerad EBIT -1,7 2,2 n.m. -4,8

Justerad EBIT marginal (%) -66,3% 17,0%  -83,2 pp -45,0%

FörändringMiljoner kronor om inget annat anges
1 jan - 31 mar,  

2018
1 jan - 31 mar, 

2017

Nettoomsättning, transaktionsbaserad nettoomsättning, och EBIT per segment

Rullande 12
månader

Kvartalsrapport - 1 januari - 31 mars 2018
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Väsentliga händelser under första kvartalet 

Avtal med adidas och Reebok
Avtalet omfattar Reebok Classic och adidas Originals livs-
stilskollektioner för skor, kläder och accessoarer. Dessutom 
kommer Boozt.com att sälja ett begränsat urval av adidas 
och Reebok Sport Performance-produkter med skor, 
kläder och accessoarer. Detta kommer väsentligt att stärka 
sportkategorin på Boozt.com.

Varumärkena adidas och Reebok kommer att lanseras på 
Boozt.com under den kommande höst- och vintersäsongen 
2018, där de första produkterna planeras vara online under 
den senare delen av sommaren i år.

Händelser efter rapportperiodens utgång 
Årsstämman hölls i Malmö den 27 april 2018. För mer 
information se sidan 10.

Personal
Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 241 
(210), vilket motsvarar en ökning med 14,7%. Medelantalet 
anställda var 204 (176) för kvartalet, motsvarande en ökning 
med 15,9%.

Säsongsvariationer  
Säsongsvariationer påverkar koncernen, men respektive 
kvartal är jämförbart över åren. Traditionellt står det fjärde 
kvartalet för den högsta nettoomsättningen, medan det 
första kvartalet har den lägsta omsättningen. 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.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet 
till 13,7 miljoner kronor (5,9). 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.

Förlusten för kvartalet uppgick till -0,6 miljoner kronor (-1,3).

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.

Risker och osäkerhetsfaktorer  
Boozt har utvecklat ett riskhanteringsramverk i syfte att stärka 
riskhanteringen i koncernen. Identifierade risker granskas  
årligen av styrelsen. Identifierade risker samt riskhanterings-
processen beskrivs i koncernens årsredovisning.

Transaktioner med närstående
I första kvartalet 2017 klassificerades transaktioner med 
ECCO som närståendetransaktioner. I detta kvartal 
klassificeras inte längre transaktionerna med ECCO som 
närståendetransaktioner då aktieägarskapet är begränsat. 

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

Skulder till närstående uppgick till 14,1 miljoner kronor (8,5) 
på rapportdagen, varav 9,9 miljoner kronor relateras till KRM 
AG (ECCO) och 4,2 miljoner kronor avser ECCO EMEA BV. 
Per mars 2017 var skulderna relaterade till KRM AG (ECCO).

Nedan följer en sammanfattning av de transaktioner som 
har ägt rum med närstående.

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

KOMMISSIONSFÖRSÄLJNING

KRM AG (ECCO) - 14,5

SUMMA - 14,5

Miljoner kronor
1 jan - 31 mar,  

2018
1 jan - 31 mar, 

2017
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Boozt-aktien
Boozt-aktien handlas med tickernamnet BOOZT och med 
ISIN-koden SE0009888738.

Den genomsnittliga omsättningen för Boozt-aktien var 111 083 
aktier per dag under första kvartalet. Per den 31 mars 2018 
hade bolaget cirka 4 100 aktieägare, varav de största 
aktieägarna var Sampension KP Livsforsikring A/S (9,87%), 
Verdane Capital VII K/S (8,23%) och Sunstone Technology 
Ventures Fund II K/S (6,58%).

Det totala antalet aktier uppgick till 56 338 433, kvotvärdet 
uppgick till 0,0833 kronor och antalet utestående tecknings-
optioner 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 är sedan den 31 maj 2017 noterade på 
Nasdaq Stockholm. 

Börsvärdet för Boozt per den 29 mars 2018 var 4 127 miljoner 
kronor.

Teckningsoptionsprogram 2015/2025 
Koncernen har utfärdat ett teckningsoptionsprogram för 
anställda som identifierats som nyckelpersoner i koncernen. 
Koncernchefen ingår i denna grupp. För detaljerad information 
vänligen se bolagets årsredovisning för 2017.
 
Årsstämma 
Årsstämman hölls i Malmö den 27 april 2018. Alla förslag 
godkändes med erforderlig majoritet. I enlighet med 
förslag från valberedningen omvaldes Henrik Theilbjørn, 
Jimmy Fussing Nielsen, Staffan Mörndal, Jón Björnsson, 
Kent Stevens Larsen och Charlotte Svensson till ordinarie 
styrelsemedlemmar.  Bjørn Folmer Kroghsbo och Cecilia 

Lannebo valdes till nya ordinarie styrelsemedlemmar. 
Henrik Theilbjørn omvaldes till styrelsens ordförande. Gerd 
Rahbek-Clemmensen och Lotta Lundén avböjde omval.

Mer information finns på www.booztfashion.com.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman godkände i enlighet med förslag från 
styrelsen att utfärda ett långsiktigt incitamentsprogram 
för bolagets vd, ledande befattningshavare och 
nyckelpersoner genom utgivande och överlåtelse av 
teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär att 
högst 1 148 980 teckningsoptioner kommer att erbjudas till 
bolagets vd, koncernledning och andra nyckelpersoner. 
Rätt till teckning ska, med undantag från aktieägares 
företrädesrätt tillkomma ett av bolaget helägt dotterbolag 
utan vederlag, och teckningsoptionerna ska därefter 
överlåtas till bolagets vd, ledande befattningshavare 
och nyckelpersoner till ett pris som motsvarar 
marknadsvärdet vid tidpunkten för överlåtandet. Bolagets 
styrelse ska godkänna tilldelningen till deltagarna i 
incitamentsprogrammet. Teckning av aktier med stöd 
av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under 
perioden från 1 juni 2021 till och med den 14 juni 2021. 
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie i 
bolaget. Teckningskursen per aktie ska motsvara 126% 
av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq 
Stockholms officiella kurslista för aktien under perioden 
från den 18 maj 2018 till och med den 24 maj 2018.

Bakgrunden till att utge teckningsoptionsprogrammet och 
undantaget från aktieägares företrädesrätt är att möjlig-
göra för bolaget att behålla ledande befattningshavare 
och nyckelpersoner genom att erbjuda ett långsiktigt 
ägarskapsengagemang.

Ett sådant ägarskapsenagemang förväntas bidra till ett 
ökat gemensamt intresse mellan deltagande anställda 
och aktieägare och främja ett långsiktigt engagemang 
för utvecklingen av bolaget. I det fall de utfärdade 
teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av nya aktier 

Kvartalsrapport - 1 januari - 31 mars 2018



10 Boozt AB (publ) / Kvartalsrapport - första kvartalet 2018

kommer 1 148 980 nya aktier att emitteras vilket motsvarar 
en utspädningseffekt om cirka 2,0% av bolagets aktie-
kapital och rösträtt efter full utspädning, beräknat på 
antalet aktier som kommer tillkomma vid full teckning av de 
utfärdade teckningsoptionerna i incitamentsprogrammet.  

Framåtblickande information
För 2018 förväntar bolaget sig en nettoomsättningstillväxt 
som överstiger 33% (tidigare över 30%).  Den justerade EBIT-
marginalen förväntas öka något jämfört med 2017.

Bolaget återupprepar de finansiella mål på medellång sikt 
som antogs av styrelsen vid tidpunkten för börsnoteringen 
av koncernen.

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

Kvartalsrapport - 1 januari - 31 mars 2018
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Koncernens resultaträkning

Koncernens rapport över totalresultat

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 2  551,9  421,1  2 147,2 

Övriga rörelseintäkter  2,0  -    2,1 

 553,9  421,1  2 149,2 

RÖRELSENS KOSTNADER

Kostnader för handelsvaror  -336,0  -234,1  -1 257,3 

Övriga externa kostnader  -177,4  -176,2  -701,3 

Personalkostnader  -35,9  -31,4  -201,8 

Av- och nedskrivningar  -11,0  -3,0  -38,8 

Övriga rörelsekostnader  -    -2,6  -   

Summa rörelsens kostnader  -560,3  -447,3  -2 199,2 

RÖRELSERESULTAT (EBIT) 2  -6,4  -26,1  -50,0 

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter  0,0  3,2  6,0 

Finansiella kostnader 3  -7,3  -0,4  -14,6 

Finansnetto  -7,3  2,8  -8,5 
RESULTAT FÖRE SKATT 2  -13,7  -23,3  -58,6 

Skatt på periodens resultat  2,5  5,4  52,6 

PERIODENS RESULTAT  -11,2  -17,9  -5,9 

PERIODENS RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:

Moderbolagets ägare -11,2 -17,9 -5,9

Medelantalet aktier (000) 56 338 46 696 54 714

Medelantalet aktier efter utspädning (000) 57 708 50 590 56 537

Resultat per aktie (kronor) -0,20 -0,38 -0,11

Resultat per aktie efter utspädning (kronor) -0,20 -0,38 -0,11

1 jan - 31 mar,  
2018NotMiljoner kronor om inget annat anges

PERIODENS RESULTAT  -11,2  -17,9  -5,9 

Omräkningdifferens  0,1  -0,0  0,1 

Övrigt totalresultat  -11,2  -17,9  -5,9 

SUMMA ÖVRIGT TOTALRESULTAT  -11,2  -17,9  -5,9 

PERIODENS TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:

Moderbolagets ägare  -11,2  -17,9  -5,9 

Miljoner kronor

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

1 jan - 31 mar,  
2017

Rullande 12
månader

1 jan - 31 mar,  
2018

1 jan - 31 mar,  
2017

Rullande 12
månader

Kvartalsrapport - 1 januari - 31 mars 2018
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Koncernens rapport över finansiell ställning

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Webbplattform 4  23,8  16,0  19,5 

 23,8  16,0  19,5 

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 4  147,0  18,8  155,1 

 147,0  18,8  155,1 

Depositioner 3  12,3  10,0  11,8 

Uppskjuten skattefordran  94,9  42,2  92,5 

 107,2  52,2  104,3 

Summa anläggningstillgångar  277,9  87,1  278,9 

Omsättningstillgångar
Varulager  737,9  525,4  626,7 

Kundfordringar 3  10,8  10,1  34,0 

Övriga fordringar 3  46,5  17,9  38,2 

Aktuell skattefordran  0,3  0,5  0,5 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  33,7  46,7  26,9 

Derivattillgångar 3  0,5  3,2  4,4 

Likvida medel 3  400,2  118,1  429,7 

Summa omsättningstillgångar  1 229,9  721,9  1 160,2 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 507,9  808,9  1 439,1 

Miljoner kronor 31 mar, 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital  4,7  3,9  4,7 

Övrigt tillskjutet kapital  1 124,9  689,2  1 124,3 

Reserver  0,2  -0,0  0,1 

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat  -349,5  -343,7  -338,3 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  780,3  349,4  790,8 

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 3  66,9  6,9  70,6 

Övriga avsättningar  22,7  18,4  21,1 

Summa långfristiga skulder  89,7  25,2  91,7 

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 3  19,4  5,1  30,6 

Leverantörsskulder 3  415,3  251,8  282,7 

Övriga skulder 3  60,8  45,2  62,0 

Derivatskulder 3  3,1  -    0,3 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  139,3  132,2  181,1 

Summa kortfristiga skulder  638,0  434,3  556,6 

Summa skulder  727,6  459,5  648,3 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 507,9  808,9  1 439,1 

Not 31 mar, 2017*

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.
*Omklassificerad enligt IFRS 15, se not 1.

31 mar, 2017*
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Miljoner kronor

Ingående eget kapital 1 jan, 2017  3,9  689,2  -    -325,8  367,3 

Periodens resultat  -    -    -    -17,9  -17,9 

Övrigt totalresultat  -    -    -0,0  -    -0,0 

SUMMA PERIODENS TOTALRESULTAT  -    -    -0,0  -17,9  -17,9 

Summa transaktioner med ägare  -    -    -    -    -   

Utgående eget kapital 31 mar, 2017  3,9  689,2  -0,0  -343,7  349,4 

Aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel 

inkl. periodens 
resultat

Totalt eget kapital 
hänförligt till 

moderbolagets 
aktieägare

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Reserver

Miljoner kronor

Ingående eget kapital 1 jan, 2018  4,7  1 124,3  0,1  -338,3  790,8 

Periodens resultat  -    -    -    -11,2  -11,2 

Övrigt totalresultat  -    -    0,1  -    0,1 

SUMMA PERIODENS TOTALRESULTAT  -    -    0,1  -11,2  -11,2 

Aktierelaterade ersättningar  -    0,6  -    -    0,6 

Summa transaktioner med ägare  -    0,6  -    -    0,6 

Utgående eget kapital 31 mar, 2018  4,7  1 124,9  0,2  -349,5  780,3 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel 

inkl. periodens 
resultat

Totalt eget kapital 
hänförligt till 

moderbolagets 
aktieägareReserver
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Koncernens rapport över kassaflöden

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.
*Omklassificerad enligt IFRS 15, se not 1.

Miljoner kronor Not

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR 
I RÖRELSEKAPITAL

Rörelseresultat  -6,4  -26,1  -50,0 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  -   

      Aktierelaterad ersättning utan kassaflödespåverkan
      (sociala kostnader)

 1,6  2,1  4,4 

      Aktierelaterad ersättning utan kassaflödespåverkan  0,6  -    5,4 

      Avskrivningar  11,0  3,0  38,8 

      Övriga ej kassaflödepåverkande poster  -0,7  -0,1  -1,0 

Erhållen ränta  -    -    -   

Erlagd ränta  -0,6  -0,4  -2,7 

Betald inkomstskatt  0,1  -0,1  0,1 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR 
I RÖRELSEKAPITAL

 5,6  -21,6  -5,0 

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring av varulager  -111,2  -136,6  -212,5 

Förändring av rörelsefordringar  8,1  34,3  -16,3 

Förändring av rörelseskulder  89,7  25,5  186,3 

Förändring av rörelsekapital  -13,4  -76,7  -42,5 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  -7,7  -98,3   -47,5  

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

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

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 4  -1,3  -2,9  -160,8 

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

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 4  -5,9  -2,2  -13,8 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -7,6  -5,4  -176,8 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission  -    -    431,2 

Upptagna lån  -    -    163,1 

Amortering av lån  -14,9  -    -88,8 

Förändring checkräkningskredit  -    -    -   

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  -14,9  -    505,5 

Periodens kassaflöde  -30,3  -103,7  281,2 

Valutakurs vinster/förluster i likvida medel  0,8  0,0  0,9 

Likvida medel vid periodens början  429,7  221,8  118,1 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  400,2  118,1  400,2 

1 jan - 31 mar,  
2018

1 jan - 31 mar, 
2017*

Rullande 12
månader*
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Not 1 - Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 och Års-
redovisningslagen.

De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats 
i årsredovisningen för 2017 har även tillämpats i denna 
kvartalsrapport.

Nya eller ändrade redovisningsstandarder som träder i 
kraft 2018 eller senare
IFRS 15 ersätter alla tidigare utgivna standarder och 
tolkningar som hanterar intäkter med en omfattande modell 
för intäktsredovisning.

99% av koncernens nuvarande intäktsströmmar består 
av försäljning av varor med returrätt. Vid försäljning med 
returrätt redovisas inte intäkter för produkter som förväntas 
returneras. Eventuella mottagna betalningar för varor med 
förväntad retur ska redovisas som skuld för återbetalning. 
Den förväntade mängden returer ska beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Koncernens nuvarande princip för försäljning 
av varor med returrätt görs enligt principen ovan. Förväntad 
returnivå beräknas med en konsekvent modell som används 
över tid och baseras på historiska data.

För att identifiera om koncernens befintliga redovisnings-
principer påverkas av införandet av IFRS 15 har en 
förstudie genomförts under andra kvartalet 2017. I 
studien analyserades alla intäktsströmmar i enlighet med 
femstegsmodellen som beskrivs i IFRS 15. Förstudien 
visade att koncernens resultaträkning inte kommer att 
påverkas väsentligt av införandet av IFRS 15, med undantag 
för att oanvända presentkort tidigare har redovisats som 
minskade kostnader och enligt IFRS 15 redovisas som 
övriga intäkter. En följd av införandet av IFRS 15 är vidare 
att koncernen redovisar en reserv inom lager motsvarande 
kostnad såld vara för förväntade returer. Tidigare drogs 
detta belopp från den redovisade avsättningen för 
förväntade returer. Koncernen redovisar således ett högre 
värde under tillgångar och ett högre värde för avsättning 
för förväntade returer efter implementering av IFRS 15.

Inga effekter som påverkar hur intäkter redovisas i resultat-
räkningen kommer att ske vid tillämpning av IFRS 15. Koncernen 
kommer att tillämpa fullständig retroaktiv redovisning vid 
övergången till IFRS 15. Effekterna i resultaträkningen, 
balansräkningen och kassaflöde för jämförelsekvartalet 
visas nedan.

IFRS 9 Finansiella Instrument har ersatt IAS 39 
Finansiella Instrument: Redovisning och Värdering. 
Den nya standarden innebär nya utgångspunkter för 
klassificering och värdering av finansiella instrument, en 
framåtblickande nedskrivningsmodell och förenklade 
villkor för säkringsredovisning. För att identifiera om 
koncernens befintliga redovisningsprinciper påverkas 
av införandet av IFRS 9 har en undersökning avslutats 
under andra kvartalet 2017. Baserat på undersökningen 
har koncernens bokföring inte påverkats väsentligt av 
implementeringen 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 avtal och leasingavtal med 
mindre värde. För koncernen förväntas implementeringen 
av IFRS 16 påverka bokslutet eftersom alla leasingavtal i 
koncernen kommer att aktiveras, dvs redovisas som en 
tillgång (rätten att använda det leasade objektet) och en 
finansiell skuld. Detta kommer att påverka balansräkningen 
och nyckeltal som soliditet. De kontrakt som bedöms 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

KONCERNENS 
RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning  -    -    -   

Övriga externa kostnader  -    -    -   

KONCERNENS RAPPORT 
FINANSIELL STÄLLNING

Varulager  497,1  28,3  525,4 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  103,9  28,3  132,2 

KONCERNENS RAPPORT  
ÖVER KASSAFLÖDEN

Förändringar av varulager  -108,3  -28,3  -136,6 

Förändringar av rörelseskulder  -2,8  28,3  25,5 

31 mar, 2017Miljoner kronor
IFRS 15 

förändringar
31 mar, 2017,

omklassificerad
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ha störst effekt är leasingavtal avseende lokalerna för 
hanteringscentret i Ängelholm, huvudkontoret och de 
fysiska butikerna. Koncernen har börjat analysera vilka 
effekter standarden kommer att få men det är ännu för 
tidigt att kvantifiera effekterna.

Viktiga uppskattningar och bedömningar
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 aktierelaterade kostnader till anställda 
under perioden. 

I övrigt kvarstår samma viktiga uppskattningar och 
bedömningar så som angivits i koncernens årsredovisning 
för 2017.

Moderbolaget
Moderbolaget Boozt AB (publ) upprättar finansiella rapporter 
enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2 ”Redovisning för 
juridisk person”. Redovisningsvalutan är svenska kronor 
och alla siffror i delårsrapporten är avrundade till närmsta 
miljontal med en decimal.

Kvartalsrapport - 1 januari - 31 mars 2018
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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 527,0 397,4 129,7 2 075,9

Booztlet.com 22,3 10,9 11,4 60,6

Övrigt 2,6 12,9 -10,3 10,7

SUMMA NETTOOMSÄTTNING 551,9 421,1 130,8 2 147,2

RÖRELSERESULTAT (EBIT)

Boozt.com -8,5 -29,0 20,5 -50,5

Booztlet.com 3,8 0,7 3,2 5,3

Övrigt -1,7 2,2 -3,9 -4,8

SUMMA RÖRELSERESULTAT (EBIT) -6,4 -26,1 19,7 -50,0

RESULTAT FÖRE SKATT

Boozt.com -15,5 -26,2 10,7 -58,8

Booztlet.com 3,6 0,7 2,8 5,1

Övrigt -1,7 2,2 -3,9 -4,8

RESULTAT FÖRE SKATT -13,7 -23,3 9,6 -58,6

   Rullande 12
månader

1 jan - 31 mar,  
2018

1 jan - 31 mar, 
2017

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Förändring

Kvartalsrapport - 1 januari - 31 mars 2018
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Not 3 - Finansiella instrument

Finansiella tillgångar

Depositioner  10,0  -    -    10,0  10,0 

Kundfordringar  10,1  -    -    10,1  10,1 

Övriga fordringar  17,9  -    -    17,9  17,9 

Derivattillgångar  -    -    3,2  3,2  3,2 

Likvida medel  118,1  -    -    118,1  118,1 

Summa finansiella tillgångar  156,1  -    3,2  159,3  159,3 

Finansiella skulder

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

Leverantörsskulder  -    251,8  -    251,8  251,8 

Övriga skulder  -    45,2  -    45,2  45,2 

Summa finansiella skulder  -    309,0  -    309,0  309,0 

31 mar, 2017

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Finansiella tillgångar

Depositioner  12,3  -    -    12,3  12,3 

Kundfordringar  10,8  -    -    10,8  10,8 

Övriga fordringar  46,5  -    -    46,5  46,5 

Derivattillgångar  -    -    0,5  0,5  0,5 

Likvida medel  400,2  -    -    400,2  400,2 

Summa finansiella tillgångar  469,7  -    0,5  470,3  470,3 

Finansiella skulder

Räntebärande skulder  -    86,3  -    86,3  86,3 

Leverantörsskulder  -    415,3  -    415,3  415,3 

Övriga skulder  -    60,8  -    60,8  60,8 

Derivatskulder  -    -    3,1  3,1  3,1 

Summa finansiella skulder  -    562,4  3,1  565,6  565,6 

31 mar, 2018

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)  -1,1  105,8  -115,7 

Förvärv av maskiner och inventarier (lagerautomatisering)  -0,2  -104,9  -43,8 

Förvärv av maskiner och inventarier (hanteringscenter)  -0,1  -3,9  -1,2 

 -1,3  -2,9  -160,8 

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

 -0,4  -0,3  -2,2 

Kapitalisering av utvecklingskostnader, egen personal -2,8  -1,6  -8,4 

Kapitalisering av utvecklingskostnader, inhyrd personal -3,1  -0,7  -5,4 

 -5,9  -2,2  -13,8 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -7,6  -5,4  -176,8 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Not 4 - Investeringar

Miljoner kronor

Ränteintäkter  0,0  -    0,0 

Finansiella intäkter - derivatinstrument  -    3,2  6,0 

Räntekostnader  -0,6  -0,4  -2,7 

Finansiella kostnader - derivatinstrument  -6,7  -    -11,8 

FINANSNETTO  -7,3  2,8  -8,5 

1 jan - 31 mar,  
2018

1 jan - 31 mar, 
2017

Specifikation av finansnetto

Miljoner kronor

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.

Rullande 12
månader

1 jan - 31 mar,  
2018

1 jan - 31 mar, 
2017

Rullande 12
månader
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Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets rapport över totalresultat

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning  13,7  5,9 

 13,7  5,9 

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader  -2,1  -2,3 

Personalkostnader  -12,4  -5,0 

Summa rörelsens kostnader  -14,5  -7,3 

RÖRELSERESULTAT  -0,7  -1,3 

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter  -    -   

Finansiella kostnader  -    -   

Finansnetto  -    -   

RESULTAT FÖRE SKATT  -0,7  -1,3 

Skatt på periodens resultat  0,1  -   

PERIODENS RESULTAT  -0,6  -1,3 

Miljoner kronor

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

1 jan - 31 mar,
2018

1 jan - 31 mar, 
2017

PERIODENS RESULTAT  -0,6  -1,3 

Övrigt totalresultat  -    -   

Miljoner kronor

PERIODENS TOTALRESULTAT  -0,6  -1,3 

1 jan - 31 mar,
2018

1 jan - 31 mar, 
2017
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TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernbolag  747,3  362,9  747,3 

Summa anläggningstillgångar  747,3  362,9  747,3 

Uppskjuten skattefordran  13,6  -    13,4 

 13,6  -    13,4 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  -    7,4  -   

Fordran koncernbolag  28,5  -    22,2 

Aktuell skattefordran  -    0,7  -   

Kassa och bank  2,5  0,6  5,2 

Summa omsättningstillgångar  31,2  9,3  27,4 

SUMMA TILLGÅNGAR  792,1  372,2  788,1 

Moderbolagets balansräkning

Miljoner kronor

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital  4,7  3,9  4,7 

 4,7  3,9  4,7 

Fritt eget kapital

Överkursfond  1 081,8  689,2  1 081,8 

Balanserat resultat  -343,1  -330,7  -330,7 

Periodens resultat  -0,6  -1,3  -12,4 

 738,1  357,2  738,7 

Summa eget kapital  742,7  361,1  743,4 

SKULDER

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  0,4  0,7  0,4 

Skulder till koncernbolag  37,8  5,5  37,8 

Övriga skulder  4,4  1,3  1,5 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  6,8  3,7  5,0 

Summa kortfristiga skulder  49,3  11,2  44,7 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  792,1  372,2  788,1 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

31 mar, 2018 31 mar, 2017 31 dec, 2017
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Ingående eget kapital 1 jan, 2017  3,9  689,2  -330,7  362,4 

Periodens resultat  -    -    -1,3  -1,3 

Övrigt totalresultat  -    -    -    -   

SUMMA PERIODENS TOTALRESULTAT  -    -    -1,3  -1,3 

Summa transaktioner med ägare  -    -    -    -   

Utgående eget kapital 31 mar, 2017  3,9  689,2  -332,0  361,1 

Moderbolagets förändring i eget kapital

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Miljoner kronor

Ingående eget kapital 1 jan, 2018  4,7  1 081,8  -343,1  743,4 

Periodens resultat  -    -    -0,6  -0,6 

Övrigt totalresultat

SUMMA PERIODENS TOTALRESULTAT  -    -    -0,6  -0,6 

Summa transaktioner med ägare  -    -    -    -   

Utgående eget kapital 31 mar, 2018  4,7  1 081,8  -343,8  742,7 

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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Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Undertecknandet verifierar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt 
över moderbolagets och koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerheter i moderbolaget och övriga bolag 
i koncernen.

Malmö, 17 maj 2018 

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

Denna rapport är publicerad 2018-05-17
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RÖRELSERESULTAT (EBIT) %

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

Booztlet.com 17,2% 8,3% 18,1% -15,9% 6,1% 6,5% 18,6% 15,8% 11,3% -14,7% -9,3% -

Övrigt -66,3% -25,1% -25,9% -70,7% 17,0% -3,7% 3,3% 17,8% 21,0% 13,0% 20,8% 28,5%

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

RESULTAT FÖRE SKATT

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

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

Övrigt  -1,7  -0,9  -0,6  -1,6  2,2  -0,5  0,5  2,8  4,0  1,9  3,8  5,0 

RESULTAT FÖRE SKATT  -13,7  51,9  -15,9  -80,9  -23,3  45,5  -16,3  8,5  -17,2  11,8  -12,8  -0,9 

JUSTERAD EBIT 

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

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

Övrigt  -1,7  -0,9  -0,6  -1,6  2,2  0,1  1,0  3,3  4,4  2,4  4,3  5,5 

JUSTERAD EBIT  -4,1  52,3  -12,5  10,9  -2,5  48,3  -14,2  10,6  -15,1  16,9  -10,7  1,9 

JUSTERAD EBIT MARGINAL %

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

Booztlet.com 17,6% 8,6% 18,0% 3,7% 11,6% 7,3% 18,7% 15,9% 11,5% -14,2% -9,3% -

Övrigt -66,3% -25,1% -25,9% -70,7% 17,0% 0,6% 6,4% 20,8% 23,5% 16,4% 23,5% 31,2%

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

Kvartalsinformation

Nettoomsättning och EBIT per segment

Miljoner kronor Q4 2016

NETTOOMSÄTTNING

Boozt.com  527,0  626,4  440,6  481,9 397,4 447,2 288,3 332,0 235,5 268,7 160,8 195,1

Booztlet.com  22,3  14,2  12,1  11,9 10,9 7,9 8,4 9,1 5,4 1,8 0,4 -

Övrigt  2,6  3,5  2,3  2,3 12,9 12,2 15,5 15,9 18,9 14,5 18,3 17,5

NETTOOMSÄTTNING  551,9  644,2  454,9  496,1 421,1 467,3 312,3 357,1 259,7 285,0 179,5 212,6

RÖRELSERESULTAT (EBIT)

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

Booztlet.com  3,8  1,2  2,2  -1,9 0,7 0,5 1,6 1,4 0,6 -0,3 0,0 -

Övrigt  -1,7  -0,9  -0,6  -1,6 2,2 -0,5 0,5 2,8 4,0 1,9 3,8 5,0

RÖRELSERESULTAT (EBIT)  -6,4  51,1  -11,8  -82,9 -26,1 45,8 -16,2 8,6 -17,1 15,2 -12,5 0,1

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

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Tillkommande information

Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018
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Miljoner kronor Q4 2016

RÖRELSEMARGINAL (%)

Bruttomarginal (%) 39,1% 43,1% 38,8% 44,4% 44,4% 45,2% 47,3% 44,2% 43,6% 48,0% 49,5% 47,5%

Andel hanteringskostnader (%) -13,5% -12,7% -14,8% -15,5% -20,5% -14,1% -18,1% -15,5% -17,9% -14,2% -20,3% -16,0%

Andel marknadsföringskostnader (%) -13,7% -11,1% -13,3% -13,3% -15,1% -11,3% -18,5% -14,4% -17,0% -12,9% -16,9% -15,5%

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

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

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

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

-10,7% -9,6% -11,4% -12,0% -13,2% -8,5% -14,3% -10,6% -13,8% -14,6% -17,6% -14,4%

Rörelsekapital - procent av 
nettoomsättning rullande 12 månader 10,0% 9,9% 12,0% 5,1% 11,0% 6,8% 9,1% 3,2% 11,1% 7,1% 10,6% 2,3%

BOOZT.COM

Antal besök (000)  24 959  26 966  20 747  21 056  19 737  18 798  14 935  14 980  14 342  12 986  10 660  11 328 

Antal ordrar (000)  638  786  572  641  510  558  404  449  354  358  247  288 

Konverteringsgrad 2,56% 2,91% 2,76% 3,05% 2,58% 2,97% 2,70% 3,00% 2,47% 2,76% 2,32% 2,54%

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

Genomsnittligt ordervärde (SEK)  824  810  780  765  788  822  745  787  727  773  707  735 

Antal aktiva kunder (000)  1 104  1 057  967  916  862  820  749  695  636  569  513  483 

Antalet ordrar per aktiv kund  2,39  2,37  2,36  2,30  2,23  2,15  2,09  2,03  1,96  1,93  1,92  1,88 

NETTOOMSÄTTNING 
GEOGRAFISK UPPDELNING

Sverige 197,8 241,8 180,2 184,8 149,5 172,0 116,2 134,5 88,0 99,7 58,4 69,0

Resten av Norden 323,0 368,2 254,3 292,4 235,4 257,5 161,4 184,1 130,2 148,4 86,8 111,1

Resten av Europa 31,1 34,2 20,4 18,9 36,2 37,8 34,7 38,5 41,6 36,9 34,2 32,5

SUMMA NETTOOMSÄTTNING 551,9 644,2 454,9 496,1 421,1 467,3 312,3 357,1 259,7 285,0 179,5 212,6

Norden 520,8 610,0 434,5 477,2 385,0 429,5 277,6 318,6 218,1 248,0 145,3 180,1

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

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Tillkommande information

Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018
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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 avskrivningar: Avskrivningar och nedskrivningar 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
(orderfrekvens):

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. 

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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Härledning av justerad EBIT

Miljoner kronor

Rörelseresultat (EBIT)  -6,4  -26,1  -50,0 

Aktierelaterade kostnader för anställda (sociala avgifter)  1,6  2,1  46,8 

Aktierelaterade kostnader för anställda  0,6  -    5,4 

Förberedelsekostnader för börsintroduktion  -    2,5  42,8 

Övriga jämförelsestörande poster*  -    19,0  1,6 

Justerad EBIT  -4,1  -2,5  46,6 

Härledning av totala intäkter

Miljoner kronor

KONCERNEN

Transaktionsbaserad nettoomsättning  550,7  452,4  2 169,6 

Minskat med kommissionsförsäljning  -9,7  -35,8  -46,5 

Övriga intäkter  10,9  4,6  24,1 

Nettoomsättning  551,9  421,1  2 147,2 

Övriga rörelseintäkter  2,0  -    2,1 

Totala intäkter  553,9  421,1  2 149,2 

BOOZT.COM

Transaktionsbaserad nettoomsättning  525,6  401,8  2 099,1 

Minskat med kommissionsförsäljning  -9,5  -9,0  -47,2 

Övriga intäkter  10,9  4,6  24,1 

Nettoomsättning  527,0  397,4  2 075,9 

Övriga rörelseintäkter  2,0  -    2,1 

Totala intäkter  529,0  397,4  2 078,0 

BOOZTLET.COM

Transaktionsbaserad nettoomsättning  22,5  11,0  61,3 

Minskat med kommissionsförsäljning  -0,2  -0,1  -0,8 

Övriga intäkter  -    -    -   

Nettoomsättning  22,3  10,9  60,6 

Övriga rörelseintäkter  -    -    -   

Totala intäkter  22,3  10,9  60,6 

ÖVRIGT

Transaktionsbaserad nettoomsättning  2,6  39,6  9,2 

Minskat med kommissionsförsäljning  0,0  -26,7  1,5 

Övriga intäkter  -    -    -   

Nettoomsättning  2,6  12,9  10,7 

Övriga rörelseintäkter  -    -    -   

Totala intäkter  2,6  12,9  10,7 

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

1 jan - 31 mar,
2018

1 jan - 31 mar,
2017

Rullande 12
månader

1 jan - 31 mar,
2018

1 jan - 31 mar,
2017

Rullande 12
månader

Tillkommande information
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Härledning av alternativa nyckeltal

Likvida medel  -400,2  -118,1  -400,2 

Räntebärande skulder  86,3  12,0  86,3 

Nettoskuld / -nettokassa  -314,0  -106,1  -314,0 

Totalt eget kapital  780,3  349,4  780,3 

Totala tillgångar  1 507,9  808,9  1 507,9 

Soliditiet 51,7% 43,2% 51,7%

Antal ordrar (000)  638 510 2,638

Antal besök (000)  24 959 19 737 93 728

Konverteringsgrad (Boozt.com) 2,56% 2,58% 2,81%

Varulager  737,9  525,4  737,9 

Kundfordringar  10,8  10,1  10,8 

Övriga fordringar  46,5  17,9  46,5 

Aktuell skattefordran  0,3  0,5  0,3 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  33,7  46,7  33,7 

Leverantörsskulder  -415,3  -251,8  -415,3 

Aktuella skatteskulder  -    -    -   

Övriga skulder  -60,8  -45,2  -60,8 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -139,3  -132,2  -139,3 

Rörelsekapital  213,7  171,4  213,7 

Rörelsekapital - procent av nettoomsättning rullande 12 månader 10,0% 11,0% 10,0%

Bruttomarginal (%) 39,1% 44,4% 41,4%

Andel hanteringskostnader (%) -13,5% -20,5% -14,0%

Andel marknadsföringskostnader (%) -13,7% -15,1% -12,7%

Andel administrations- och övriga kostnader (%) -11,1% -14,3% -15,2%

Andel avskrivningar (%) -2,0% -0,7% -1,8%

EBIT marginal (%) -1,2% -6,2% -2,3%

Rörelseresultat (EBIT)  -6,4  -26,1  -50,0 

Av- och nedskrivningar  11,0  3,0  38,8 

EBITDA  4,6  -23,1  -11,2 

Aktierelaterade kostnader för anställda (sociala avgifter)  1,6  2,1  46,8 

Aktierelaterade kostnader för anställda  0,6  -    5,4 

Förberedelsekostnader för börsintroduktion  -    2,5  42,8 

Övriga jämförelsestörande poster*  -    19,0  1,6 

Justerad EBITDA  6,9  0,5  85,5 

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.

1 jan - 31 mar,
2018

1 jan - 31 mar,
2017

Rullande 12
månader

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

Anders Enevoldsen, Head of IR & Corporate Communication 
anen@boozt.com  / +45 53 50 14 53
eller
Allan Junge-Jensen, Group CFO
ajj@boozt.com  / +45 41 19 70 60

Finansiell kalender

17 augusti 2018

Delårsrapport januari - juni 2018, Q2

21 november 2018

Delårsrapport januari - september, Q3

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 17 maj 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.



Adress: Telefon: +46 40 12 80 05 Org. nr: 556793-5183
Hyllie Boulevard 10B E-mail: info@boozt.com Malmö
215 32 Malmö, Sverige www.booztfashion.com VAT nr SE556793518301


