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Perioden i sammandrag 
 
1 april – 30 juni 
 

• Rörelsens intäkter uppgick till 205,6 (172,8) MSEK under det andra kvartalet. 
• Försäljningstillväxten för samma period var 19,0 (10,7) procent. 
• Resultat per aktie före utspädning var -0,57 (-0,38) SEK. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34,8 (-65,4) MSEK. 
• Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till -4,1 (3,9) MSEK. 
• Justerad EBITDA totalt uppgår till -3,6 (0,4) MSEK. 

 

1 januari – 30 juni 
 

• Rörelsens intäkter uppgick till 415,3 (346,3) MSEK under det första halvåret. 
• Försäljningstillväxten för samma period var 19,9 (14,3) procent. 
• Resultat per aktie före utspädning var -0,58 (-0,10) SEK. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -46,4 (-40,0) MSEK. 
• Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till -4,7 (6,8) MSEK. 
• Justerad EBITDA totalt uppgår till -0,3 (3,8) MSEK. 

 

 2018 2017 2018 2017 Rullande 2017 

Resultatöversikt Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun 12 mån Jan-dec  
(justerad) 

Rörelsens intäkter, KSEK 205 613 172 830 415 257 346 347 827 593 758 682 

Försäljningstillväxt, % 19,0% 10,7% 19,9% 14,3% 9,8% 6,8% 

Bruttomarginal, % 37,4% 37,2% 36,9% 37,1% 36,8% 36,9% 

EBITDA, KSEK -4 032 -3 015 -1 116 308 -9 678 -8 254 

Justerad EBITDA, KSEK -3 614 441 -280 3 849 1 190 5 233 

EBITDA-marginal, %  -2,0% -1,7% -0,3% 0,1% -1,2% -1,1% 

Justerad EBITDA-marginal, % -1,8% 0,3% -0,1% 1,1% 0,1% 0,7% 

Kassaflöde löpande verksamhet, KSEK -34 775 -65 368 -46 427 -39 987 -46 078 -39 638 

          

Nyckeltal          

Antal besök, tusental 12 215 11 668 25 399 24 095 52 313 51 010 

Andel besök mobila enheter 76,2% 72,4% 75,6% 70,9% 74,5% 72,3% 

Antal order, tusental 435 371 819 712 1 606 1 499 

Aktiva kunder, tusental 869 751 869 751 869 801 

Genomsnittligt antal order per aktiv kund, st 1,85 1,95 1,85 1,95 1,85 1,87 

Genomsnittligt ordervärde, SEK 472 466 507 486 515 506 

Marknadsföringskostnader (% av totala intäkter) -12,4% -12,0% -11,5% -10,7% -12,4% -12,1% 

Se definitioner i slutet av rapporten 
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VD-kommentar 
 
Om 2017 var infrastrukturens år för Sportamore blir 2018 de offensiva satsningarnas år. Under andra kvartalet har 
vi sett en större nykundstillväxt än någonsin tidigare. Då koncernens totala tillväxt primärt drivs av återkommande 
kunder lägger detta ett bra fundament för framtida tillväxt och vi kommer nu att öka ambitionsnivån ytterligare. 
Under perioden har vi fortsatt vår utbyggnad av lagerautomationen vilket med ökade ordervolymer snabbt kommer 
leda till positiv kostnadsutveckling. Vi har fortsatt arbetet med att utveckla vårt serviceerbjudande genom nya 
leveransalternativ och vi erbjuder nu effektiva (och på flera orter kostnadsfria) hemleveranser på kvällstid till 
majoriteten av våra kunder. Vi har satt igång pilotförsök med upphämtning av returer hemma hos kund, vi har rullat 
ut en ny design och sitestruktur för att bättre segmentera innehåll och öka relevansen för våra kunder. Utöver detta 
har vi också genomfört fler och större kampanjer i samarbete med leverantörer än någonsin i vår historia - för att 
bara nämna några större händelser i kvartalet. 
  
Vädermässigt har perioden bjudit på både sol- och värmerekord vilket medfört generella utmaningar för 
sällanköpshandeln. Tillväxttakten under kvartalet ökar till 19,0% (10,7%) och drivs av en positiv utveckling i alla 
underliggande marknader. Vi ser även en positiv utveckling i en rad väsentliga nyckeltal, bruttomarginalen har 
stärkts, det genomsnittliga ordervärdet har ökat och interna ledtider i logistikfunktionen har kortats. Omsättningen 
uppgår till 205,6 (172,8) MSEK och EBITDA uppgår till -4,0 (-3,0) MSEK. Kvartalsutvecklingen i EBITDA har 
påverkats av att vi mot bakgrund av gynnsam anskaffningskostnad och kort återbetalningstid valt att intensifiera 
våra satsningar på nykundsanskaffning genom ökad allokering av marknadsföringsmedel (-4 MSEK jämfört andel 
av försäljning under Q1 2018) i perioden. Detta har lett till att vi under första halvåret attraherat hela 220 000 nya 
kunder, en ökning om 17% mot föregående år.  
 

  
 
 
Den aktiva kundstocken uppgår nu till 870 000 kunder som vi ser fram emot att ge ännu bättre service. Vår offensiva 
marknadsföringsansats kommer fortsätta under tredje kvartalet i syfte att ha en så stor kundbas som möjligt med 
oss in i det för helåret viktiga fjärde kvartalet. I enlighet med koncernens långsiktiga finansiella mål för 2020 väntas 
helåret 2018 uppvisa positivt resultat. Vidare har inhyrda personalresurser för inlagring och uppstart av 
automationsutbyggnaden (-1,5 MSEK) och en temporärt ökad försiktighet i värdering av lager med anledning av 
övergång till ny hantering av fakturor och leveransaviseringar (-1,5 MSEK) påverkat EBITDA i perioden. 
 
Utbyggnaden av lagerautomationen går enligt plan och under andra kvartalet har arbetet med att flytta in en allt 
större del av vårt lager i automationsanläggningen fortskridit. Detta leder till att en större andel av orderproduktionen 
sker i den automatiserade delen och vid slutet av året kommer vi att ha tredubblat förvaringskapaciteten i 
automationsanläggningen och ökat andelen order som produceras i anläggningen till över 90% av vår totala 
orderproduktion. Ökat resursutnyttjande som en följd av större ordervolymer kommer att bidra till att materialisera 
effektivitets- och skalfördelar i logistikfunktionen. Vi ser redan att produktionskostnaden, exklusive frakt, per order 
har minskat på månadsbasis vilket illustreras i grafen nedan.  
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Koncernens finansiella position är fortsatt god och kassan uppgår på balansdagen till 44,0 MSEK exklusive 
kreditfacilitet om 15 MSEK. Lagervärdet vid periodens slut uppgick till 229,3 (131,1) MSEK. Varulagret är fortsatt 
kurant, mindre än 15 procent är äldre än sex månader. Detta kommer väl till pass när vi nu snabbt går mot en 
spännande höst.  
 
Bromma i juli 
  
Johan Ryding 
VD Sportamore 
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Illustrativ bild över utveckling i direkta produktionskostnader per order. Jämförelse med 2016 då 
2017 belastades av engångskostnader sammanhörande med lagerflytt och en jämförelse därför blir 
missvisande.  
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Koncernens verksamhet under perioden  
Rörelsens intäkter 
Rörelsens intäkter uppgick till 205,6 (172,8) MSEK, motsvarande en ökning om 19,0 procent i förhållande till samma 
period 2017. 
 

 
 

Resultat och marginaler 
Bruttomarginalen uppgick under det andra kvartalet och till 37,4 (37,2) procent och har påverkats av varumix under 
perioden samt uppdaterade leverantörsavtal. Justerad EBITDA i segmentet Sverige uppgick till -4,1 (3,9) MSEK 
och i övriga Norden till 0,5 (-3,4) MSEK. Justerad EBITDA totalt uppgår till -3,6 (0,4) MSEK och speglar extra 
personalinsatser för att snabbt börja nyttja utbyggd automation, en ökad försiktighet i värdering av lager och att vi 
mot bakgrund av en sjunkande anskaffningskostnad per kund i perioden valt att intensifiera våra satsningar på 
nykundsanskaffning genom ökad allokering av marknadsföringsmedel. 
 

 
 
Investeringar 
Investeringar under det andra kvartalet 2018 uppgick till 9,6 (3,1) MSEK. Investeringarna berör främst koncernens 
lagerautomationsanläggning samt interna system och inredning till lagerlokalen. (Se även ”Pågående investering i 
automationsanläggning” under Övrig väsentlig information.) 
 
Kassaflöde och finansiell ställning 
Koncernens kassa uppgick vid periodens utgång till 44,0 (102,3) MSEK och det totala kassaflödet under det andra 
kvartalet var -35,7 (-68,4) MSEK.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -34,8 (-65,4) MSEK. Utvecklingen i 
kassaflöde jämfört med föregående år är primärt hänförlig till fortsatt återuppbyggnad av varulager.  
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Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -0,5 (-3,1) MSEK, hänförligt till inventarier och automation 
till lagret.  
 
Kassaflödet från den finansiella verksamheten uppgick till -0,4 (0,0) MSEK. 
 
Koncernens finansiella position är fortsatt god och kassan uppgick på balansdagen till 44,0 (102,3) MSEK exklusive 
kreditfacilitet om 15 MSEK. 
 
Koncernen har räntebärande skulder om totalt 58,6 MSEK varav 7,5 MSEK är kortfristiga. 
 
Soliditeten uppgick vid periodens slut till 51,2 (72,0) procent. 
 
Aktien 
Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 1 295 KSEK. Antal aktier uppgick vid periodens slut till 9 392 351 st. 
 
Största aktieägare 
   
 Antal aktier  

Namn  och röster Andel (%) 

J3 BRUNKEBERG INVEST AB                          1 215 073 12,9% 

KALIN SETTERBERG AB                              972 090 10,3% 

SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE             700 000 7,5% 

BPSS PAR/FCP ECHIQUIER 660 000 7,0% 

JF LINAN AB 593 191 6,3% 

PVIK FÖRVALTNING AB 593 191 6,3% 

NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB                  360 435 3,8% 

AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG  346 815 3,7% 

HANDELSBANKEN LIV                                343 350 3,7% 

BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG SA 301 000 3,2% 

Övriga 3 307 206 35,2% 

Summa 9 392 351 100,0% 

Avstämd per den 30 juni 2018   
 
Bemyndiganden 
 
Vid årsstämman 2018 beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, 
vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i Sportamore AB 
(publ). Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall emitteras med eller utan företrädesrätt för 
Sportamores aktieägare och med utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier, och 
representerande det aktiekapital, som motsvarar 10 procent av antalet aktier vid tidpunkten då 
emissionsbemyndigandet utnyttjas för första gången. Betalning skall, förutom kontant, kunna ske med 
apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. 
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Övrig väsentlig information 
Väsentliga händelser under perioden  
Nya skatteregler 
Riksdagen har beslutat om ändrade skatteregler för företagssektorn som träder i kraft den 1 januari 2019. De nya 
skattereglerna innebär delvis och i korthet en framtida succesiv sänkning av dagens skattesats på 22 procent till 
21,4 procent från och med 1 januari 2019 och vidare till 20,6 procent från och med 1 januari 2021. 	
  
Reglerna påverkar koncernens skatteredovisning redan i detta kvartal då uppskjutna skattefordringar och 
skatteskulder har värderats enligt de skattesatser som bedöms gälla för den period då de underliggande temporära 
skillnaderna återförs eller när underskottsavdrag respektive skattemässiga avdrag kommer kunna utnyttjas. Se 
vidare not 5. 
 
Organisation 
I maj meddelade Sportamore att koncernen stärker sitt fokus på ledarskap, kommunikation och utveckling. Joakim 
Friedman har sedan Sportamores start varit vVD och marknadschef. Joakims roll renodlas till vVD och i samband 
med det kommer koncernen att tillsätta en ny marknadschef. Rekryteringsarbetet för tjänsten pågår och Joakim 
kvarstår med dubbla roller till dess att ersättare rekryterats. 
 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Inga väsentliga händelser efter periodens utgång. 
 
Framåtblickande uttalande 
Sportamore avser fortsätta sina satsningar på att öka kännedomen om bolaget och attrahera ytterligare kunder i 
syfte att stärka positionen i de nordiska marknaderna. Överordnat fokus på årsbasis kommer att vara att förbättra 
underliggande lönsamhet i både segmentet Sverige och i övriga Norden. Koncernens offensiva 
marknadsföringsansats kommer att fortsätta under tredje kvartalet i syfte att ha en så stor kundbas som möjligt in i 
det för helåret viktiga fjärde kvartalet. I enlighet med koncernens långsiktiga finansiella mål för 2020 väntas helåret 
2018 uppvisa positivt resultat. 
 
Finansiella mål 

Koncernen vidmakthåller de finansiella mål som antogs i samband med att man under 2015 arbetade fram en ny 
affärsplan fram till 2020. Dessa finansiella mål är att Sportamore ska: 

• Växa snabbare än marknaden och stärka positionen som den ledande online-sporthandlaren i Norden. 
• Löpande förbättra bolagets lönsamhet i syfte att år 2020 uppnå EBITDA-resultat om 5-10 procent i 

segmentet Sverige och positivt EBITDA-resultat i Övriga Norden. 
 

Pågående investering i automationsanläggning 
Under perioden har nästa del gällande utbyggnad av lagerautomationsanläggningen påbörjats i enlighet med 
tidigare kommunikation. Utbyggnaden syftar till att öka andelen order i automationen samt att addera ytterligare 
kapacitet för inlagring och orderhantering. Anläggningen byggs ut löpande i fyra steg under 2018 och 2019. Under 
andra kvartalet har steg ett driftsatts vilket återspeglas i balansräkningen.	
  
Total investering i automation inklusive redan genomförda delar under 2017 beräknas uppgå till ca 110 MSEK över 
tre år (2017-2019). Den utökade investeringen finansieras på motsvarande leasingvillkor som 
automationsinvesteringen under 2017. 
 
 
Säsongsvariationer 
Vädret påverkar försäljning av sportartiklar. Tidiga och tydliga säsongsväxlingar tenderar att gynna försäljningen. 
En mild höst och vinter påverkar normalt försäljningen negativt och en varm och tidig vår bidrar normalt till högre 
försäljningssiffror. Försäljningen av sportartiklar varierar också med årstiderna och de andra och fjärde kvartalen är 
i regel starkast. Intäkterna i det fjärde kvartalet överstiger övriga kvartal på grund av julhandel. 
 
Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten 
Det finns ett flertal faktorer som kan påverka Sportamores resultat och verksamhet. Merparten av dessa kan 
hanteras genom interna rutiner och riktlinjer, medan andra styrs av yttre faktorer och förhållanden. Bland risker kan 
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nämnas vädrets, modetrenders och julhandelns utveckling. Vädret är en faktor som påverkar efterfrågan i 
sportbranschen i stor utsträckning. Valutarisk är en annan risk för koncernen, som uppstår genom framtida 
affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. Koncernen 
har försäljning i de övriga nordiska länderna via filialer, i ländernas respektive lokala valuta. Utöver detta finns risker 
och osäkerhetsfaktorer i bland annat IT-drift, leverantörer och övriga säsongsvariationer, men kan även uppkomma 
vid ett förändrat konsumtionsbeteende i e-handeln, konjunktur etc. För ytterligare beskrivning avseende risker och 
osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2017. 
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Koncernens rapport över totalresultat  
 
 2018 2017 2018 2017 2017 

(KSEK) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec 
(justerad) 

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning 199 757 169 838 401 672 340 123 745 124 

Övriga rörelseintäkter 5 856 2 991 13 585 6 224 13 558 

 205 613 172 830 415 257 346 347 758 682 

Rörelsens kostnader           
Handelsvaror -128 745 -108 551 -261 826 -218 016 -478 835 

Övriga externa kostnader -56 351 -44 966 -105 568 -83 969 -197 268 

Kostnader för ersättningar till anställda -24 346 -22 002 -47 371 -43 343 -89 885 

Övriga rörelsekostnader -203 -326 -1 608 -712 -948 

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -2 162 -358 -4 174 -657 -3 152 

 -211 807 -176 203 -420 547 -346 696 -770 088 

          

Rörelseresultat -6 194 -3 373 -5 290 -349 -11 406 

            

Resultat från finansiella poster           
Finansiella intäkter 5 5 7 10 24 

Finansiella kostnader -214 -2 -420 -5 -229 

 -210 2 -412 5 -205 
         

Resultat efter finansiella poster  -6 404 -3 371 -5 702 -344 -11 611 

         

Inkomstskatt  1 064 0 246 -583 4 116 

         

Periodens resultat -5 340 -3 371 -5 457 -927 -7 495 

      
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,57 -0,38 -0,58 -0,10 -0,82 

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,57 -0,38 -0,58 -0,10 -0,82 
 
 
 2018 2017 2018 2017 2017 

(KSEK) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec 
(justerad) 

Periodens resultat -5 340 -3 371 -5 457 -927 -7 495 

Periodens omräkningsdifferenser vid 
omräkning av utländska verksamheter 319 -54 584 -74 -16 

Övrigt totalresultat -5 021 -3 426 -4 872 -1 000 -7 511 
 
Periodens resultat och totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 
 
 2018 2017 2017 

(KSEK) 30 jun 30 jun 31 dec 
(justerad) 

Immateriella anläggningstillgångar 4 004 3 808 4 782 

Materiella anläggningstillgångar 68 407 3 422 60 420 

Finansiella anläggningstillgångar 36 471 31 134 36 226 

Varulager 229 285 131 141 218 231 

Kortfristiga fordringar 33 631 36 294 39 725 

Likvida medel 44 043 102 285 92 263 

Summa tillgångar 415 841 308 084 451 647 

        
Eget kapital 212 830 221 880 217 067 

Långfristiga skulder 51 101 - 43 478 

Kortfristiga skulder 151 910 86 204 191 102 

Summa eget kapital och skulder 415 841 308 084 451 647 

 
Ställda säkerheter    
Spärrade bankmedel 9 608 9 608 9 608 

    
Eventualförpliktelser 44 000 607 - 

 
 
Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag 
  
 2018 2017 2018 2017 2017 

(KSEK) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec 
(justerad) 

Belopp vid periodens början 217 533 225 305 217 067 135 998 135 998 

Summa totalresultat för perioden -5 021 -3 426 -4 872 -1 000 -7 511 

Nyemission, netto - - - 86 882 86 743 

Premie teckningsoptioner - - - - 1 201 

Aktierelaterade ersättningar 318 - 637 - 637 

Belopp vid periodens utgång 212 830 221 880 212 830 221 880 217 067 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 
 
 2018 2017 2018 2017 2017 

(KSEK) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec 
(justerad) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten         

före förändring av rörelsekapital -3 604 -3 068 -309 240 -8 231 
Förändringar rörelsekapital -31 171 -62 300 -46 118 -40 227 -31 407 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -34 775 -65 368 -46 427 -39 987 -39 638 

         
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -209 -1 268 -858 -1 809 -3 283 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -280 -1 795 -414 -1 802 -4 277 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -489 -3 063 -1 272 -3 611 -7 560 

         
Nyemission, netto - - - 86 882 86 743 
Erhållna optionspremier - - - - 1 201 
Leasingskuld amortering -444 - -521 - -7 484 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -444 - -521 86 882 80 460 

         
Periodens kassaflöde -35 708 -68 430 -48 220 43 284 33 262 

         
Likvida medel vid periodens ingång 79 751 170 715 92 263 59 001 59 001 

Likvida medel vid periodens utgång 44 043 102 285 44 043 102 285 92 263 
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Koncernens nyckeltal 
 
 2018 2017 2018 2017 Rullande 2017 

(KSEK) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun 12 mån Jan-dec 
(justerad) 

Rörelsens intäkter 205 613 172 830 415 257 346 347 827 592 758 682 

Försäljningstillväxt, % 19,0% 10,7% 19,9% 14,3% 9,8% 6,8% 

Bruttomarginal, % 37,4% 37,2% 36,9% 37,1% 36,8% 36,9% 
Marknadsföringskostnader 
(% av totala intäkter) -12,4% -12,0% -11,5% -10,7% -12,4% -12,1% 

EBIT -6 194 -3 373 -5 290 -349 -16 347 -11 406 

Justerad EBIT -5 776 83 -4 454 3 192 -5 567 2 079 

EBIT-marginal, % -3,0% -2,0% -1,3% -0,1% -2,0% -1,5% 

Justerad EBIT-marginal, % -2,8% 0,0% -1,1% 0,9% -0,7% 0,3% 

EBITDA -4 032 -3 015 -1 116 308 -9 678 -8 254 

Justerad EBITDA -3 614 441 -280 3 849 1 190 5 233 

EBITDA-marginal, %  -2,0% -1,7% -0,3% 0,1% -1,2% -1,1% 

Justerad EBITDA-marginal, % -1,8% 0,3% -0,1% 1,1% 0,1% 0,7% 

          

Kassaflöde löpande verksamhet -34 775 -65 368 -46 427 -39 987 -46 078 -39 638 
Kassaflöde från löpande verksamhet 
per aktie, kr -3,7 -7,3 -4,9 -4,4 - -4,2 

Eget kapital per aktie, kr 22,7 23,6 22,7 23,3 22,7 23,1 

Utbetald aktieutdelning per aktie, kr  - - - - - - 

Nettoskuld (+), nettokassa (-) 14 580 -102 285 14 580 -102 285 14 580 -43 229 

Soliditet, %  51,2% 72,0% 51,2% 72,0% 51,2% 48,1% 

Investeringar -9 625 -3 063 -10 726 -3 611 -71 194 -64 079 

          
Rörelsens intäkter per medelantal 
anställda 1 653 1 348 3 321 2 631 6 519 5 827 

Personalkostnad per medelantal 
anställda -196 -172 -379 -329 -740 -722 

Medelantal anställda, st  124 128 125 132 127 130 

Antal anställda per balansdagen, st  122 121 122 121 122 130 

          

Antal aktier per balansdag, st 9 392 351 9 392 351 9 392 351 9 392 351 - 9 392 351 
Genomsnittligt antal aktier före 
utspädning, st 9 392 351 8 987 023 9 392 351 8 987 023 - 9 191 353 

Genomsnittligt antal aktier efter 
utspädning, st 9 770 351 9 341 177 9 770 351 9 318 228 - 9 540 394 

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,57 -0,38 -0,58 -0,10 - -0,82 

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,57 -0,38 -0,58 -0,10 - -0,82 

 
Sammanställning justerad EBITDA 
 
 2018 2017 2018 2017 Rullande 2017 

(KSEK) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun 12 mån Jan-dec 
(justerad) 

EBITDA -4 032 -3 015 -1 116 308 -9 678 -8 254 

Lagerflyttsrelaterade kostnader - 3 456 - 3 541 9 194 12 648 

Aktierelaterade ersättningar 418 - 837 - 1 674 837 

Justerad EBITDA -3 614 441 -280 3 849 1 190 5 233 
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de 
antagits av EU som presenterats i koncernens årsredovisning för 2017. Koncernens funktionella valuta är svenska 
kronor som även utgör rapporteringsvalutan för koncernen.  
 
Denna rapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen och RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner. 
 
Koncernen tillämpar samma redovisnings- och värderingsprinciper och beräkningsmetoder i denna delårsrapport 
såsom de beskrivs i årsredovisningen för 2017. 
 
Dotterbolaget Sportamore Incentive AB:s verksamhet är vilande.  
 
Ändrade redovisningsprinciper från 1 januari 2018 
Koncernen tillämpar IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder från och med 1 
januari 2018.  
 
Effekterna av övergången till IFRS 9 och IFRS 15 framgår i sin helhet i årsredovisningen för 2017.  
 
IFRS 9 Finansiella instrument 
IFRS 9 Finansiella instrument hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. 
IFRS 9 ersatte IAS 39 från och med januari 2018. Standarden innehåller tre huvudsakliga värderingskategorier för 
finansiella tillgångar: upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över 
resultaträkningen. Klassificeringen baseras på enhetens affärsmodell och typ av kontraktuella kassaflöden från den 
finansiella tillgången. Standarden innebär inte några betydande förändringar för klassificering och värdering av 
finansiella skulder. 
IFRS 9 ändrar också principerna för nedskrivning av finansiella tillgångar och ersätter den faktiska förlustmodell 
som används i IAS 39 med en framåtriktad nedskrivningsmodell baserad på förväntade förluster. Koncernens 
finansiella instrument består av kundfordringar, lånefordringar och likvida medel.  

Koncernens kundfordringar säljs omedelbart, vid produktförsäljning till kund, till ett factoringbolag med 100% 
riskövergång till factoringbolaget.  De kontraktsenliga kassaflödena består enbart av kapital och ränta på 
utestående kapitalbelopp. På grund av factoringavtalet med omedelbar försäljning av kundfordringar, dvs 
kundfordringar säljs inte i anslutning till förfallodagen, så görs bedömningen att affärsmodellen är att både att erhålla 
kontraktsenliga kassaflöden och sälja de finansiella tillgångarna (”collect or sell”). I och med försäljningar av 
kundfordringar bokas dessa bort och istället uppkommer en fordran på factoringbolaget. Fordran på factoringbolag 
uppfyller affärsmodellen att erhålla kontraktsenliga kassaflöden (”hold to collect”) och redovisas därmed enligt 
metoden upplupet anskaffningsvärde. Övergången till IFRS 9 får därmed ingen effekt på redovisade fordringar. 

 
Värdering av förväntade kreditförluster ska ske med rimlig och verifierbar information om tidigare händelser, 
aktuella förutsättningar och framtida ekonomiska förutsättningar. Bolaget erhåller betalning från factoringbolaget 
för sålda kundfordringar inom två bankdagar från att kundfakturan såldes. Med hänsyn tagen till historiska data 
gällande betalmönster samt aktuell bedömning av factoringbolaget som stabil motpart, så anses de förväntade 
kreditförluster vara noll, vilket bekräftas av utförda betalningskontroller efter balansdagen.  

 
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och relaterade förtydliganden till IFRS 15 har ersatt IAS 18 Intäkter, IAS 11 
Entreprenadavtal och flera intäktsrelaterade tolkningar.  
 
 
 
Vid bedömningen av när en intäkt ska redovisas ska koncernen enligt IFRS 15 följa en 5-stegsmodell: 
 

1. Identifiering av avtalet med kund 
2. Identifiering av prestationsåtaganden 
3. Fastställande av transaktionspriset 
4. Allokering av transaktionspriset på prestationsåtaganden 
5. Redovisning av intäkten vid tidpunkten för uppfyllelsen av prestationsåtagandet, antingen vid viss 

tidpunkt eller över tid 

Sportamore har en relativt enkel intäktsmodell som innebär att kunden beställer varor digitalt enligt en prislista. 
Intäktsredovisning sker när varorna levereras. Det finns inte selektiva rabatter eller bonusprogram och slutsatsen 
är att det inte föreligger några skillnader och de nya reglerna medför inga skillnader i detta avseende.  
 



16

Sportamore AB (publ) | Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

 

 

Sportamore säljer sina produkter med full returrätt i 30 dagar och intäkter redovisas genom att endast det 
ersättningsbelopp som koncernen räknar med att ha rätt till redovisas som intäkt. Vidare tas en skuld upp för den 
återbetalning som Sportamore är skyldig kunden samt en tillgång för koncernens rätt att återfå produkten som 
returneras. Skyldigheten att återbetala kund (med hänsyn tagen till fraktkostnader) och rättigheten att få tillbaka 
produkten kommer att bruttoredovisas i balansräkning. Skyldighet att återbetala kund redovisas mot övrig kortfristig 
skuld och rättigheten att återfå produkten redovisas mot varulager.  
	
Nya redovisningsprinciper från 2019 
IFRS 16 Leasing 
IFRS 16 Leasingavtal ersätter IAS 17 Leasingavtal. Standarden är resultatet av IASB:s långvariga projekt för att se 
över redovisningen av leasing. Ytterligare leasingavtal kommer att redovisas i rapporten över finansiell ställning och 
då i form av nyttjanderätt och som leasingskuld. 
 
IFRS 16 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019 eller senare. Styrelsen och VD har ännu inte 
helt bedömt effekterna av standarden och lämnar därmed ingen kvantifierad information i detta skede. Koncernen 
arbetar med att färdigställa effekten genom följande åtgärder: 
 

• En fullständig översyn av samtliga avtal genomförs för att bedöma huruvida det finns ytterligare avtal som 
nu blir leasingavtal enligt den nya definitionen av leasing i IFRS 16. De två avtal som troligen kommer att 
påverka rapport över finansiell ställning mest är hyresavtalen för kontoret i Bromma och hyreskontrakt för 
lagerlokalen i Eskilstuna. Sportamore vidareuthyr en del av lagerlokalen i Eskilstuna. Även detta kontrakt 
kommer att påverkas av IFRS 16 och påverka rapport över finansiell ställning.  

• Bestämma vilken övergångsbestämmelse som ska tillämpas; antingen full retroaktiv tillämpning eller 
partiell retroaktiv tillämpning. Bestämmelsen med partiell retroaktiv tillämpning innehåller också frivilliga 
lättnader från att göra en ny bedömning av huruvida redan ingångna avtal är eller innehåller ett 
leasingavtal men även andra lättnader.  

• Bedöma de ytterligare upplysningar som kommer att krävas. 
• Bestämma vilka frivilliga förenklingsregler som gäller för leasingavtal och om koncernen kommer att 

använda dessa. 
• Utvärdera huruvida de IT-system som finns är tillräckliga eller om nya system behövs. 

 
Koncernen planerar att tillämpa standarden från den 1 januari 2019.  
 
Moderbolaget 
Moderbolaget Sportamore AB (Publ) upprättar finansiella rapporter enligt Årsredovisningslagen och RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. Alla leasingkontrakt redovisas operationellt i moderbolaget. 
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Not 2 Segmentsredovisning 
Koncernens verksamhet är uppdelad i segmenten Sverige, Norge, Finland och Danmark. Till följd av koncernens 
stora investeringar i en automationsanläggning har avskrivningar ökat väsentligt varför det är mer ändamålsenligt 
att bevaka segmenten på EBIT-nivå, vilket återspeglas i nedanstående tabell. 

 

 2018 2017 2018 2017 Rullande  2017 

(KSEK) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun 12 mån Jan-dec 
(justerad) 

Sverige          

Rörelsens intäkter externa kunder 120 594 105 421 246 685 214 224 499 270 466 809 

Försäljningstillväxt 14,4% 4,9% 15,2% 10,2% 7,9% 5,4% 

EBIT -6 684 47 -9 734 3 901 -14 816 -1 181 

Justerad EBIT -6 266 3 503 -8 898 7 442 -4 036 12 304 

EBITDA  -4 522 405 -5 560 3 244 -6 833 1 971 

Justerad EBITDA -4 104 3 861 -4 724 6 785 4 036 15 456 

Tillgångar 385 372 260 651 385 372 260 651 385 372 378 354 

Skulder 178 349 65 963 178 349 65 963 178 349 200 860 

Investeringar 9 625 3 063 10 726 3 611 71 194 64 079 

Avskrivningar 2 162 358 4 174 657 6 669 3 152 

          
Norge          

Rörelsens intäkter externa kunder 33 390 24 449 62 646 51 033 120 229 108 616 

Försäljningstillväxt 36,6% 1,5% 22,8% 12,0% 17,1% -7,3% 

EBIT -438 -1 916 631 -1 443 -3 663 -5 737 

Justerad EBIT -438 -1 916 631 -1 443 -3 663 -5 737 

EBITDA  -438 -1 916 631 -1 443 -3 663 -5 737 

Justerad EBITDA -438 -1 916 631 -1 443 -3 663 -5 737 

Tillgångar 9 999 22 940 9 999 22 940 9 999 34 811 

Skulder 9 196 6 490 9 196 6 490 9 196 12 909 

Investeringar - - - - - - 

Avskrivningar - - - - - - 

          
Finland          

Rörelsens intäkter externa kunder 39 037 32 647 81 275 62 174 160 002 140 901 

Försäljningstillväxt 19,6% 41,3% 30,7% 31,9% 27,2% 27,2% 

EBIT 1 097 -1 444 3 433 -763 1 540 -2 656 

Justerad EBIT 1 097 -1 444 3 433 -763 1 540 -2 656 

EBITDA  1 097 -1 444 3 433 -763 1 540 -2 656 

Justerad EBITDA 1 097 -1 444 3 433 -763 1 540 -2 656 

Tillgångar 15 088 16 299 15 088 16 299 15 088 24 471 

Skulder 11 205 10 389 11 205 10 389 11 205 14 638 

Investeringar - - - - - - 

Avskrivningar - - - - - - 
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Danmark 

Rörelsens intäkter externa kunder 12 592 10 312 24 651 18 917 48 090 42 356 

Försäljningstillväxt 22,1% 22,7% 30,3% 18,2% 14,2% 8,1% 

EBIT -169 -60 380 -730 -723 -1 833 

Justerad EBIT -169 -60 380 -730 -723 -1 833 

EBITDA  -169 -60 380 -730 -723 -1 833 

Justerad EBITDA -169 -60 380 -730 -723 -1 833 

Tillgångar 5 381 8 195 5 381 8 195 5 381 14 010 

Skulder 4 260 3 361 4 260 3 361 4 260 6 174 

Investeringar - - - - - - 

Avskrivningar - - - - - - 

          
Totalt segment          

Rörelsens intäkter externa kunder 205 613 172 830 415 257 346 347 827 593 758 682 

Försäljningstillväxt 19,0% 10,7% 19,9% 14,3% 9,8% 6,8% 

EBIT -6 194 -3 373 -5 290 -349 -16 347 -11 406 

Justerad EBIT -5 776 84 -4 454 3 192 -5 567 2 079 

EBITDA  -4 032 -3 015 -1 116 308 -9 678 -8 254 

Justerad EBITDA -3 614 441 -280 3 849 1 190 5 233 

Tillgångar 415 841 308 084 415 841 308 084 415 841 451 647 

Skulder 203 011 86 203 203 011 86 203 203 011 234 580 

Investeringar 9 625 3 063 10 726 3 611 71 194 64 079 

Avskrivningar 2 162 358 4 174 657 6 669 3 152 
 

 
Intäkternas fördelning 
Koncernens intäkter från avtal med kunder avser handelsvaror. Intäkterna delas in i kategorier uppdelat på 
geografisk marknad och sammanhänger med koncernens segmentsredovisning. Intäktsredovisning sker när 
produkterna levereras till kund. 
 
 
Not 3 Transaktioner med närstående 
Såsom närstående betraktas ledamöterna i moderbolagets styrelse, koncernens ledande befattningshavare samt 
nära familjemedlemmar till dessa personer. Även bolag som ägs av ledande befattningshavare eller nära 
familjemedlemmar inkluderas. Under rapportperioden har inga transaktioner med närstående skett. 
 
Not 4 Optionsprogram  
Totala antalet utestående optioner på balansdagen är 378 000 till antalet och motsvarar samma antal aktier. Om 
samtliga optioner utnyttjas för teckning av aktier ökar antalet aktier med totalt 378 000 stycken, från 9 392 351 st. 
aktier till 9 770 351 st. aktier. Om samtliga i bolaget utestående teckningsoptioner utnyttjas blir utspädningseffekten 
maximalt cirka 4,0 procent. 
Beskrivningen av villkoren för tidigare utställda optionsprogram finns i årsredovisningen för 2017 som finns 
tillgänglig på Sportamores hemsida. 
 
Not 5 Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att 
underskotten kan nyttjas mot överskott vid framtida beskattning. Koncernen har, efter Riksdagens beslutade 
framtida succesiva sänkning av dagens skattesatser, omvärderat den uppskjutna skattefordran i balansräkningen 
med de nya skattesatserna (se även ”Väsentliga händelser under perioden”). För Sportamore innebär beslutet att 
den uppskjutna skattefordran för 2019 och framåt minskar med 0,9 MSEK.  
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Not 6 Eventualförpliktelse  
Koncernen har ett åtagande gentemot leverantör (se även beskrivning under ”Pågående investering i 
automationsanläggning”) hänförligt till den utökade byggnation av lagrets automationsanläggning. Byggnation 
utförs löpande under 2018 och början 2019. Belopp på eventualförpliktelsen uppskattas till 44 MSEK. När 
automationsanläggning driftsätts och aktiveras omvandlas eventualförpliktelse till en leasingskuld.   
 
Not 7 Ställda säkerheter 

Ställda säkerheter består av spärrade bankmedel om 9,6 (9,6) MSEK avseende hyresdeposition.  
Pantförskrivna företagsinteckningar finns om 13,5 MSEK varav Skatteetaten Norge innehar 5,2 MSEK.  
 
 
Not 8 Rättelse av fel 
Sportamore har noterat att fel belopp har redovisats av 2017 års kostnad för intjänade aktierelaterade ersättningar. 
Sportamores kostnad för den aktierelaterade ersättningen periodiseras under den avtalade intjäningsperioden och 
redovisas som kostnad i takt med att ersättningen tjänats in.  
Den kostnad som har belastat resultatet för 2017 har blivit för hög, vilket har rättats i denna kvartalsrapport.  
Totalt har 2017 års personalkostnader belastats med för höga kostnader om 4,2 MSEK som ska periodiseras över 
räkenskapsår 2018-2020 och eget kapital har påverkats med 1 MSEK, likaså de kortfristiga fordringarna.  
 

	
Enligt fastställd 
årsredovisning Justerad 

 2017 2017 
Koncern (KSEK) Jan-dec Jan-dec 
Belopp vid periodens början 135 998 135 998 
Summa totalresultat för perioden -11 694 -7 511 
Nyemission, netto 86 743 86 743 
Premie teckningsoptioner 1 201 1 201 
Aktierelaterade ersättningar 3 819 637 
Belopp vid periodens utgång 216 067 217 067 
   
   
 2017 2017 
Moderbolag (KSEK) Jan-dec Jan-dec 
Belopp vid periodens början 135 998 135 998 
Summa totalresultat för perioden -12 128 -7 946 
Nyemission, netto 86 743 86 743 
Premie teckningsoptioner 1 201 1 201 
Aktierelaterade ersättningar 3 819 637 
Belopp vid periodens utgång 215 633 216 633 
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Moderbolagets resultaträkning  
 
 2018 2017 2018 2017 2017 

(KSEK) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec 
(justerad) 

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning 199 757 169 838 401 672 340 123 745 124 

Övriga rörelseintäkter 5 856 2 991 13 585 6 224 13 558 

 205 613 172 830 415 257 346 347 758 682 

Rörelsens kostnader           
Handelsvaror -128 745 -108 551 -261 826 -218 016 -478 835 

Övriga externa kostnader -58 338 -44 966 -109 382 -83 969 -199 289 

Personalkostnader -24 400 -22 002 -47 467 -43 343 -89 982 

Övriga rörelsekostnader -203 -326 -1 608 -712 -948 

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -604 -358 -1 148 -657 -1 691 

  -212 290 -176 203 -421 432 -346 697 -770 745 

          

Rörelseresultat -6 677 -3 373 -6 175 -349 -12 063 

Resultat från finansiella poster           
Finansiella intäkter 5 5 7 10 24 

Finansiella kostnader -2 -2 -6 -5 -6 

 3 2 1 5 18 

         

Resultat efter finansiella poster  -6 674 -3 371 -6 174 -344 -12 045 

         

Inkomstskatt 1 203 0 867 -583 4 116 

         

Periodens resultat -5 471 -3 371 -5 306 -927 -7 929 
 
 
Moderbolagets rapport över totalresultat  
 
 2018 2017 2018 2017 2017 

(KSEK) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec 
(justerad) 

Periodens resultat -5 471 -3 371 -5 306 -927 -7 929 

Periodens omräkningsdifferenser vid 
omräkning av utländska verksamheter 319 -54 584 -74 -16 

Övrigt totalresultat -5 152 -3 426 -4 722 -1 000 -7 946 
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Moderbolagets rapport över finansiell ställning i sammandrag 
 
 2018 2017 2017 

(KSEK) 30 jun 30 jun 31 dec 
(justerad) 

Immateriella anläggningstillgångar 4 004 3 808 4 782 

Materiella anläggningstillgångar 5 493 3 422 4 897 

Finansiella anläggningstillgångar 37 143 31 184 36 276 

Varulager 229 285 131 141 218 231 

Kortfristiga fordringar 40 747 36 294 47 270 

Kassa och bank 43 994 102 235 92 213 

Summa tillgångar 360 666 308 084 403 670 

        
Eget kapital 212 547 221 880 216 633 

Kortfristiga skulder 148 119 86 204 187 036 

Summa eget kapital och skulder 360 666 308 084 403 670 
 
Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital i sammandrag 
 
 2018 2017 2018 2017 2017 

(KSEK) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec 
(justerad) 

Belopp vid periodens början 217 381 225 305 216 633 135 998 135 998 

Summa totalresultat för perioden -5 152 -3 426 -4 722 -1 000 -7 946 

Nyemission, netto - - -  86 882 86 743 

Premie teckningsoptioner - - -  - 1 201 

Aktierelaterade ersättningar 318 - 637 - 637 

Belopp vid periodens utgång 212 547 221 880 212 547 221 880 216 633 
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Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD Johan 
Rydings försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 13.00 CET. 
 
 
Underskrifter och revisors granskning 
Denna rapport har ej granskats av koncernens revisorer. 
 
Styrelsens försäkran  
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.  
 
 
Stockholm 2018-07-19 
 
 
Jan Friedman   Birgitta Stymne Göransson  Mariette Kristenson 
Ordförande   Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 
 
 
 
Emil Ahlberg    Mikael Schiller   Thomas Ekman 
Styrelseledamot   Styrelseledamot   Styrelseledamot 
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ÖVRIG INFORMATION
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Finansiell kalender 
2018-10-24 (kl 08.00): Delårsrapport januari-september 2018 
2019-02-22 (kl 08.00): Bokslutskommuniké januari-december 2018 
 
Finansiella rapporter 
Årsredovisning och delårsrapporter finns tillgängliga på hemsidan; www.sportamore.se/ir. 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
 
Johan Ryding, VD  
Telefon: +46 705 56 22 26  
 
Sportamore AB (publ)           
Gustavslundsvägen 151E  
SE-167 51 Bromma 
 
Säte: Stockholm 
Org.nr: 556788-8614 
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Andel besök mobila
enheter

Antal anställda per
balansdagen

Antal besök

Antal order

Aktiva kunder

Bruttomarginal

EBITDA

Justerad EBITDA

EBIT

Justerad EBIT

EBIT-marginal, %

Justerad EBIT- 
marginal, %

Antalet besök via smartphones och surf-
plattor i förhållande till totalt antal besök

Antalet anställda i koncernen omräknat 
till heltidstjänster, dvs antal heltider som 
utfört arbete under den sista månaden i 
rapportperioden

Samtliga besök på koncernens siter un-
der perioden, oavsett om besökaren är 
ny eller återkommande. Ej unika besö-
kare.

Det totala antalet order som lagts av kun-
der under perioden oberoende av returer 
men med annulleringar beaktade.

Det totala antalet kunder som lagt minst 
en order under de senaste 365 dagarna 
räknat från periodens sista dag, oberoen-
de av returer.

Bruttoresultat i procent av rörelsens in-
täkter i perioden.

Rörelseresultat före av- och nedskriv-
ningar och räntor.

Rörelseresultat före avskrivningar, räntor 
och engångsposter.

Rörelseresultat efter av- och nedskriv-
ning.

Rörelseresultat efter av- och nedskriv-
ningar och före engångsposter.

Rörelseresultat efter av- och nedskriv-
ning delat med periodens intäkter.

Rörelseresultat efter av- och nedskriv-
ning, före engångsposter, delat med peri-
odens intäkter.

Måttet ger en bra bild över vilken typ av 
enhet koncernens kunder använder för 
att besöka koncernens siter.

Måttet visar hur många anställda koncer-
nen har per balansdagen.

Måttet visar samtliga besök på koncer-
nens siter. Ger en god bild över känne-
dom om koncernen och dess räckvidd.

Måttet visar orderingång och är ett rele-
vant mått på ordertillväxt för Sportamore.

Måttet ger en god bild över aktiva kunder 
och utveckling av koncernens kundbas

Bruttomarginalen ger en bild av hur stor 
del av försäljningsintäkterna som blir kvar 
när inköpspriset dragits av. Resterande 
belopp ska täcka övriga kostnader.

Visar på koncernens rörelseresultat före 
avskrivningar och räntor.

Syftet med måttet är att visa EBITDA före 
engångsposter för lagerflytt och aktiere-
laterade ersättningar för att läsaren ska 
få en bild över den underliggande affä-
ren.

Visar på koncernens rörelseresultat efter 
av- och nedskrivningar.

Syftet med måttet är att visa EBIT före 
engångsposter för lagerflytt och aktiere-
laterade ersättningar för att läsaren ska 
få en bild över den underliggande affä-
ren.

Visar i procent koncernens rörelseresul-
tat efter av- och nedskrivning, delat med 
periodens intäkter.

Visar i procent koncernens rörelseresul-
tat efter av- och nedskrivning och före 
engångsposter, för lagerflytt och aktie-
relaterade, delat med periodens intäkter.

Definitioner nyckeltal
Icke
IFRS-nyckeltal Beskrivning Orsak till användning av mått
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Icke
IFRS-nyckeltal Beskrivning Orsak till användning av mått

EBITDA-marginal, %

Justerad EBITDA- 
marginal, %

Eget kapital per aktie

Försäljningstillväxt

Genomsnittligt antal 
order per aktiv kund

Genomsnittligt
ordervärde

Engångsposter

Marknadsföringskost-
nader

Medelantal anställda

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 
per aktie

Nettoskuld/nettokassa

Returgrad

Rörelsens intäkter per 
medelantal anställda

Rörelseresultat före avskrivningar och 
räntor, delat med periodens intäkter. 

Rörelseresultat före avskrivningar, räntor 
och engångsposter delat med periodens 
intäkter.

Eget kapital i relation till antalet aktier på 
balansdagen justerat för emissioner och 
konverteringar.

Utveckling av rörelsens intäkter i förhål-
lande till samma period föregående år.

Det totala antalet order under de senaste 
365 dagarna räknat från periodens sista 
dag dividerat med antalet aktiva kunder.

Rörelsens intäkter dividerat med antal 
order.

Poster som uppkommer vid projekt av 
engångskaraktär som stör jämförelser 
med andra perioders resultat.

Direkt och indirekta kostnader för mark-
nadsföring, exkluderat personalkostna-
der, dividerat med rörelsens intäkter i 
perioden.

Antalet anställda i koncernen omräknat 
till heltidstjänster, dvs. antal heltider som 
utfört arbete under året/perioden.

Kassaflödet från den löpande verksam-
heten i förhållande till vägt genomsnittligt 
antal aktier före utspädning under peri-
oden.

Räntebärande skulder minskat med lik-
vida medel. Nettoskuld är ett positivt tal. 
Nettokassa är ett negativt tal.

Returandel av totala ordrar i procent.

Rörelsens intäkter dividerat med 
medelantalet anställda under perioden.

Visar i procent koncernens rörelseresul-
tat före avskrivningar och räntor delat 
med periodens intäkter.

Visar i procent koncernens rörelseresul-
tat före av- och nedskrivningar, räntor 
och engångskostnader, för lagerflytt och 
aktierelaterade ersättningar, delat med 
periodens intäkter.

Måttet visar eget kapital per aktie på ba-
lansdagen.

Måttet är av stor vikt för att följa försälj-
ningstillväxt drivet av volym-, pris- och 
produktmixändringar mellan olika perio-
der.

Måttet är av stor vikt för att följa föränd-
ringar kopplade till aktiva kunders order-
läggning mellan olika perioder.

Måttet är av stor vikt för att följa föränd-
ringar på genomsnittliga ordervärden 
mellan olika perioder.

Måttet används för att följa upp kostna-
der hänförliga till lagerflytt och aktierela-
terade ersättningar för att visa den ren-
odlade och underliggande affären. 

Måttet visar procentuellt hur mycket som 
spenderas på marknadsföring i förhål-
lande till rörelsens intäkter. 

Relevant mått i e-handelsbranschen.
Måttet visar hur många heltidstjänster 
som utfört arbete under året eller perio-
den.

Ett mått som ger en god bild av bidrag 
per aktie från den löpande verksamheten 
i kassaflödet.

Måttet visar om koncernens har större 
kassa än skulder och förmågan att kunna 
återbetala räntebärande leasingskulder.

Måttet ger en exakt bild av andelen 
returer.

Måttet visar på effektivitet i koncernen.
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Icke
IFRS-nyckeltal Beskrivning

Resultat per aktie före utspädning beräk-
nas som periodens resultat dividerat med 
genomsnittligt antal utestående aktier.

Resultat per aktie efter utspädning är be-
räknat genom att justera genomsnittligt 
antal aktier till att omfatta all potentiell ut-
spädning av aktier. Potentiell utspädning 
föreligger när lösenkursen för utställda 
teckningsoptioner är lägre än aktuell 
marknadskurs. Potentiella stamaktier 
ger upphov till utspädning endast om en 
konvertering av dem ger upphov till läg-
re vinst per aktie eller högre förlust per 
aktie.

Rörelseresultat (EBIT)

Justerat rörelse- 
resultat (Justerad 
EBIT)

Soliditet

Övriga Norden

Resultat per aktie före 
utspädning

Resultat per aktie efter 
utspädning

Se definition EBIT

Se definition Justerad EBIT

Eget kapital i procent av 
balansomslutningen.

Summering av segmenten Norge, 
Finland och Danmark.

Se definition EBIT

Se definition Justerad EBIT

Ett traditionellt mått för att visa finansiell 
risk, betalningsförmåga på lång sikt.

Används för att få en god bild över 
segmenten utanför Sverige.

Orsak till användning av mått

IFRS-nyckeltal Beskrivning
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