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LYKO GROUP DELÅRSRAPPORT JAN – SEP 2018  

Tredje kvartalet 
• Rörelsens intäkter uppgick till 218,8 (196,4) MSEK. 
• Försäljningstillväxten var 11,4% (23,2%). 
• Bruttovinstmarginalen* uppgick till 46,2% (50,2%). 
• EBITDA uppgick till 2,3 (13,8) MSEK. 
• EBITDA-marginalen uppgick till 1,1% (7,0%). 
• Rörelseresultatet uppgick till -7,9 (7,9) MSEK. 
• Rörelsemarginalen var -3,6% (4,0%). 
• Periodens resultat -5,8 (-10,6) MSEK. 

Perioden 1 januari – 30 juni 
• Rörelsens intäkter uppgick till 635,4 (534,6) MSEK. 
• Försäljningstillväxten var 18,9% (17,6%). 
• Bruttovinstmarginalen* uppgick till 48,6% (50,3%). 
• EBITDA uppgick till 2,9 (32,4) MSEK. 
• EBITDA-marginalen uppgick till 0,5% (6,1%) procent. 
• Rörelseresultatet uppgick till -21,1 (15,7) MSEK. 
• Rörelsemarginalen uppgick till -3,3% (2,9%). 
• Periodens resultat -16,2 (-25,5) MSEK. 

* Omklassificering har skett som påverkar bruttovinsten och övriga externa kostnader. Därmed har jämförelsesiffrorna för 
2017 också klassificerats om. Ingen effekt på EBITDA. 

KOMMENTARER FRÅN VD 

STARK TILLVÄXT ONLINE OCH UTMANINGAR INOM RETAIL 

Trots den ovanligt varma sommaren fortsatte Lykos tillväxt under det tredje kvartalet och 
försäljningen inom Online steg med +34,5 procent. Total nettoomsättning för koncernen ökade med 
+11 procent på grund av en svag utveckling inom Retail.  

Tillväxten inom Online beror på ett ökat antal besökare och högre ordervärde per köp. Vi ser att de 

varumärkesstärkande investeringar vi gjorde i våras fortsätter ge effekt, med en högre igenkänning 

för varumärket Lyko även långsiktigt. Det gör att vi på lång sikt kan investera en lägre andel i mer 

kortsiktig online-marknadsföring för att nå samma tillväxttal. Även vår norska verksamhet fortsätter 

att växa snabbt, liksom vår än så länge begränsade satsning online i Finland.  

Inom segmentet Retail har vi ett antal utmaningar. Försäljning och resultat påverkades under 

kvartalet av det varma vädret samt en generellt svagare marknad för fysisk detaljhandel. Den 

sortimentsvridning vi gjorde i början av sommaren hade också viss kortsiktig negativ effekt på 

försäljningen under juli och augusti samt att den också medförde att vi justerade lagret för inkurans. 

Vi valde också under sommaren att stänga två butiker, vilket hade direkt påverkan på 

nettoomsättningen. Framöver kommer vi vara än mer noga med att justera vår portfölj av butiker så 

att de är rätt lokaliserade, bygger varumärke och bidrar med lönsamhet. Samtidigt ser vi att våra 



fysiska butiker inom Retail fortsätter att skapa förutsättningar för Online-segmentet då den ger oss 

tillgång till ett attraktivt produktsortiment – en mycket viktig pusselbit i vårt koncept. 

TILLVÄXTDRIVEN, SNABBFOTAD OCH KOSTNADSMEDVETEN FÖRETAGSKULTUR 

Det är nu en knapp månad sedan jag återvände till positionen som VD för Lyko. Det känns väldigt 

inspirerande, inte minst att arbeta med den kompetenta ledningsgrupp som nu är på plats. 

Organisationen känner jag redan väldigt bra efter att ha arbetat drygt 11 år i företaget, både på 

operativ- och styrelsenivå. Lyko är ett fantastiskt företag med engagerade medarbetare som har alla 

förutsättningar att fortsätta skapa en stark kundupplevelse för allt fler människor. Vi ska fortsätta 

odla en kultur som alltid är öppen och mottaglig för allt som kan driva tillväxt, men som också är 

kostnadsmedveten, flexibel och snabbfotad – trots att vi successivt blir ett allt större företag. Med 

samma energi som vi växer inom segmentet Online ska vi fokusera på att skapa ökad lönsamhet – 

inte minst inom Retail-segmentet. 

INVESTERINGAR FÖR TILLVÄXT OCH EFFEKTIVITET 

Vi ser stora möjligheter för framtida tillväxt- och lönsamhetsförbättringar, både kort- och långsiktiga. 

Inom kort tas de första spadtagen för utvecklingen av vårt framtida högteknologiska lager i Vansbro 

med en automationslösning för packning och logistik som ligger i framkant. I kombination med ett 

generellt ökat lönsamhetsfokus är denna investering en viktig nyckel i ambitionen att nå våra 

långsiktiga mål. Kostnaderna för logistiken väntas reduceras avsevärt. Ännu viktigare är att 

investeringen ger oss möjligheten att hantera betydligt större volymer. Liksom tidigare kommer vi 

även fortsätta att investera i Lyko-plattformen för att stärka vår framgångsrika position. Tjänsterna 

Lyko Booking och Lyko Social är två exempel, men det finns betydligt fler som utvecklas löpande och 

är på gång. 

Hösten har inletts positivt med en stark tillväxt i september. Även oktober har börjat mycket bra. Vi 

närmar oss nu en mycket viktig och spännande period som innefattar såväl Black Week och 

julhandeln. Det ser vi fram emot. 

Rickard Lyko, VD 

Stockholm den 26 oktober 2018 

För mer information vänligen kontakta 

Rickard Lyko, VD Lyko. 

0760 267 428, rickard.lyko@lyko.se 

Denna information är insiderinformation som Lyko Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning och information som Lyko Group AB (publ) är skyldigt att 

offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 07.00 CET. 

Om Lyko 

Lyko Group AB (publ) är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra branschen. Vi 

har vårt ursprung i den professionella hårvården. Med marknadens bredaste sortiment online, 

integrerade butiker och salonger inspirerar och guidar vi kunden till sitt bästa jag. Koncernen driver 

webbplatserna Lyko.se, Lyko.no, Lyko.fi samt 38 helägda integrerade butiker och salonger i Sverige 

och Norge. Verksamheten sysselsätter närmare 500 personer. Lyko är noterat på First North Premier. 

Avanza Bank är bolagets certified adviser. Besök www.lyko.se för mer information. 


