
 

 
Bokslutskommuniké 

1 januari – 31 december 2019 Q4 

Ett framgångsrikt 2019
Sammanfattning av fjärde kvartalet 

• Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick 

till 13 040 Mkr (12 370), en ökning med  

5,4 procent. 

• Rörelseresultatet uppgick till 487 Mkr (425), 

en ökning med 14,6 procent. 

Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent 

(3,4). Den nya redovisningsstandarden för 

leasing (IFRS 16) påverkade rörelseresultatet 

positivt med 45 Mkr och rörelsemarginalen 

positivt med 0,3 procentenheter.  

• Periodens resultat uppgick till 359 Mkr (328) 

och resultatet per aktie före utspädning till  

1,68 kr (1,54).  

• Avtal tecknat med Witron avseende 

automation av Axfoods nya 

högautomatiserade logistikcenter i linje med 

tidigare kommunicerad avsiktsförklaring.  

 

Sammanfattning av januari-december 

• Axfood-koncernens nettoomsättning  

uppgick till 50 740 Mkr (48 085), en ökning 

med 5,5 procent. 

 

 

• Rörelseresultatet uppgick till 2 288 Mkr  

(2 025), en ökning med 13,0 procent. 

Rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent 

(4,2). Den nya redovisningsstandarden för 

leasing (IFRS 16) påverkade rörelseresultatet 

positivt med 174 Mkr och rörelsemarginalen 

positivt med 0,3 procentenheter.  

• Periodens resultat uppgick till 1 679 Mkr  

(1 577) och resultat per aktie före  

utspädning till 7,87 kr (7,41).  

Väsentliga händelser efter balansdagen 

• Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 7,25 

kronor per aktie (7,00). Styrelsen har vidare 

beslutat att ändra koncernens 

utdelningspolicy så att utdelningen delas upp 

på två betalningstillfällen. 

• Investeringarna under 2020 förväntas uppgå 

till 900-1 000 Mkr exklusive förvärv och 

nyttjanderättstillgångar. 

• Under 2020 planerar Axfood att etablera  

5-10 nya butiker. 

• Simone Margulies tillträdde som vd för 

Hemköpskedjan AB den 1 februari 2020. 

 

Nyckeltal       

Mkr 

Kv 4 

2019 

Kv 4 

2018 Förändr. 

12 mån 

2019 

12 mån 

2018 Förändr. 

Nettoomsättning  13 040  12 370 5,4% 50 740  48 085  5,5% 

Rörelseresultat  487  425 14,6% 2 288  2 025  13,0% 

Rörelsemarginal, % 3,7 3,4 0,3 4,5 4,2 0,3 

Periodens resultat 359  328 9,5% 1 679  1 577  6,4% 

Resultat per aktie före utspädning, 

kronor 
1,68 1,54 9,1% 7,87 7,41 6,2% 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten per aktie, kronor 
5,26 3,90 34,9% 16,98 12,89 31,7% 

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %1) 30,1 40,4 -10,3 30,1 40,4 -10,3 

Räntabilitet på eget kapital, %1) 39,6 36,2 3,4 39,6 36,2 3,4 

Eget kapital per aktie, kronor - - - 19,21 20,54 -6,5% 

Soliditet, % - - - 24,6 37,0 -12,4 

1) Rullande 12 månader       

 

Från och med 2019 redovisas leasing i enlighet med ny standard, IFRS 16. Jämförelsetalen är 

inte omräknade.  

 
För ytterligare information vänligen kontakta: 

Alexander Bergendorf, Head of Investor Relations, telefon + 46 73 049 18 44 

 

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 6 februari 2020 kl 7:00.  

 

Inbjudan till presentation av bokslutskommunikén 2019 

Axfood presenterar bokslutskommunikén 2019 på Norra Stationsgatan 80A kl 9:00 idag.  

Rapporten kommer att presenteras av vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör  

Anders Lexmon. För att följa presentationen se www.axfood.se eller ring in:  

Sverige: +46 850 558 350, Storbritannien: +44 333 300 9269, USA: +1 833 823 0587 

5,4% 
Axfood-koncernens 

nettoomsättningstillväxt under 

fjärde kvartalet 2019. 

 

6,2% 
Axfood-gruppens 

butiksomsättningstillväxt under  

fjärde kvartalet 2019. 

 

http://www.axfood.se/
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Ett framgångsrikt år med 
investeringar för framtiden 
2019 var ett år då vi återigen växte mer än marknaden och förbättrade vårt 

resultat samtidigt som vi gjorde offensiva satsningar och investeringar som 

kommer att skapa värde på sikt. Vi har också fortsatt vårt arbete med att verka för 

ett mer hållbart samhälle och är väl rustade för att även under 2020 möta de 

utmaningar och möjligheter vi ställs inför.

Det är med stolthet jag ser tillbaka på det 

gångna året och de tydliga framsteg vi gjort 

inom många områden. Ett starkt fjärde 

kvartal avslutade ett framgångsrikt 2019 med 

god tillväxt i såväl våra butiker som inom  

e-handeln och vår nettoomsättning översteg 

för första gången 50 miljarder kronor. Vi har 

alla kunnat följa Willys framfart men det är 

viktigt att poängtera att alla våra varumärken 

och verksamheter bidrar till att vi fortsätter 

stärka vår marknadsposition. 

Utöver den starka finansiella utvecklingen 

har vi under året konsekvent flyttat fram 

positionerna på hållbarhetsområdet. Vi 

skapar förutsättningar för en mer hållbar 

konsumtion genom att fortsätta förenkla för 

våra kunder att välja bra och hållbar mat. Som 

ett exempel lanserade Mat.se under kvartalet 

den största klimatmärkningen av livsmedel 

som någonsin gjorts med en omfattning om 

cirka 3 000 matvaror. 
 

En familj av framgångsrika koncept 

Willys position som Sveriges ledande lågpris-

kedja stärktes under året då vi återigen växte 

betydligt snabbare än marknaden. Det är 

tydligt att ambitionen om att erbjuda den 

billigaste matkassen, kombinerat med fokus 

på kvalitet, hållbarhet och enkelhet, är 

uppskattat och efterfrågat. Inom Willys har vi 

även förbättrat lönsamheten och fortsatt 

investera i verksamheten genom etablering 

av nya butiker, ökad e-handelsnärvaro och 

modernisering av befintliga butiker.  

Vi fortsätter även att investera i vår 

positionering och ökad konkurrenskraft inom 

Hemköp och Tempo. Kedjan har under året 

ökat andelarna på marknaden, inte minst i det 

fjärde kvartalet, drivet av en positiv 

utveckling inom de handlarägda butikerna. Vi 

har nu också öppnat upp möjligheten för 

franchisebutiker att erbjuda e-handel och 

Hemköp Munkedal, som var först ut, kunde 

precis före jul ta emot sin första order.  

Jag är också glad över att i veckan ha kunnat 

välkomna Simone Margulies, tidigare vice vd 

på Dagab, som ny vd för Hemköpskedjan.  

Även Axfood Snabbgross, som vänder sig till 

den snabbt växande café- och restaurang-

marknaden, levererade ett framgångsrikt år 

med ökad tillväxt och markant förbättrad 

lönsamhet. 

 

 

Intensivt år för Dagab  

Vårt inköps- och logistikbolag Dagab har haft 

ett intensivt år. Viktiga steg har tagits i 

etableringen av vårt nya högautomatiserade 

logistikcenter i Bålsta. Arbetet fortskrider 

enligt plan, vi har alla viktiga pusselbitar på 

plats för fortsatt framdrift av byggnationen 

och automationen och markarbetena är i full 

gång. Samtidigt har vi etablerat ett 

gemensamt e-handelslager för 

hemleveranser i Stockholmsregionen. 

Integrationen har tagit längre tid än förväntat 

men har också gett oss viktiga lärdomar i det 

fortsatta arbetet med att skapa en hållbar  

e-handelslogistik för framtiden.  

Jag vill också betona att Dagabs inköps- 

och logistikverksamhet fortsatte att förbättra 

sina processer under året och uppvisade god 

effektivitet. Segmentets lönsamhet 

påverkades dock negativt av kostnader för  

e-handelslagret i Stockholm samt satsningar i 

Apohem, Urban Deli och Mat.se.  
 

Hög ambition för 2020 

Vår ambition är att fortsätta utveckla våra 

kunderbjudanden som innebär att alla kan 

dela glädjen för prisvärd, bra och hållbar mat. 

Vi avser även att fortsätta förändringsresan 

mot ett mer datadrivet arbetssätt för att 

vidareutveckla vår egen effektivitet men 

även hur vi möter våra kunder. 

Under 2020 uppskattar vi att investerings-

behovet kommer uppgå till 900-1 000 

miljoner kronor, vilket är lägre än 2019 års 

nivå på grund av hur investeringsplanen 

kopplad till automationen av det nya 

logistikcentret är utformad. Vi räknar också 

med att etablera 5-10 nya butiker och öka 

tillgängligheten online. 

Axfood har en stark finansiell ställning och 

på årsstämman kommer styrelsen att föreslå 

en ökad utdelning om 7,25 kronor per aktie, 

samt att utdelningen delas upp på två 

tillfällen i enlighet med styrelsens reviderade 

utdelningspolicy. 

Sammantaget var 2019 ett mycket 

framgångsrikt år för Axfoodfamiljen, ett år då 

vi tagit viktiga steg för att kunna stärka 

positionen även på sikt. Vi ser med tillförsikt 

fram emot ett händelserikt 2020. Året då 

Axfood fyller 20 år. 
 

Klas Balkow 

Vd och koncernchef Axfood AB

 

 

”Ett starkt fjärde 

kvartal avslutade ett 

framgångsrikt 2019 för 

Axfood då vår 

nettoomsättning för 

första gången uppgick 

till mer än 50 miljarder 

kronor och vi 

levererade på samtliga 

av våra långsiktiga 

finansiella mål. ” 
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Den svenska 
dagligvarumarknaden 
Dagligvarubranschen är överlag mindre konjunkturkänslig än andra delar av handeln. Branschen 

påverkas främst av befolkningstillväxt och inflation, men även av övergripande trender som 

digitalisering, förändringar i demografin, branschglidning, hälsa och hållbarhet samt prisvärdhet. 

Andelen av hushållens utgifter som går till livsmedel har under de senaste 20 åren legat på en 

nivå kring 12 procent. Samtidigt har marknaden för färdiglagad mat växt kraftigt och andelen av 

hushållens utgifter som konsumeras på café eller restaurang närmar sig nu 6 procent, en ökning 

från omkring 4 procent som andel av hushållens utgifter vid millennieskiftet. Under de senaste 

åren har dagligvaruförsäljningen på nätet vuxit snabbt men e-handeln står fortfarande för en 

väldigt liten andel av dagligvarumarknaden. En annan viktig trend är att dagens 

livsmedelskonsumenter i en allt högre utsträckning är medvetna om matens påverkan på miljö, 

klimat och hälsa. 

Den totala försäljningstillväxten i Sveriges Dagligvaruhandels (SvDH) dagligvaruindex 

uppgick under fjärde kvartalet 2019 till 3,7 procent, inklusive e-handelns tillväxt om 17,2 procent 

och för helåret 3,1 procent respektive 21,9 procent. För perioden januari-december uppgick 

prisutvecklingen på livsmedel enligt SCB preliminärt till 2,8 procent. 

 

Tillväxt inom Axfood-gruppens butiksomsättning1) jämfört med Dagligvaruindex 

 
1) Willys och Hemköp (egenägt och franchise) 

 

 

Tillväxt inom Axfood-gruppens e-handelsomsättning1) jämfört med Dagligvaruindex 

 
1)  Axfood började redovisa e-handelsomsättning från och med första kvartalet 2019. 
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Nettoomsättning 

Fjärde kvartalet 

Axfood-koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet ökade med 5,4 procent och uppgick 

till 13 040 Mkr (12 370). Omsättningstillväxten förklaras framför allt av Willys starka tillväxt men 

även av fortsatt god tillväxt inom övriga matkoncept. 

Axfood-gruppens butiksomsättning (i egna butiker och Hemköp franchise) uppgick till  

11 221 Mkr (10 567), en ökning om 6,2 procent. För jämförbara butiker var tillväxten 4,3 procent. 

Tillväxten kom från samtliga butikskedjor där både Willys och Hemköp totalt växte mer än 

marknaden. En lägre tillväxt i Hemköps egenägda butiker som delvis förklaras av konverteringar 

kompenserades av Hemköp franchise starka utveckling, med stöd från tillskottet av Östenssons 

nio butiker från 1 september. 

Inom e-handeln mot konsument växte Axfood återigen mer än marknaden under det fjärde 

kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 373 Mkr (285) motsvarande en ökning om  

31 procent, vilket förklaras av god tillväxt i jämförbara enheter samt av Willys utrullning till nya 

orter och fler butiker.  

Andelen egna märkesvaror av Axfood-gruppens totala butiksomsättning uppgick under 

fjärde kvartalet till 30,0 procent (29,2). 

Januari-december 

Axfood-koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 50 740 Mkr (48 085), en ökning 

med 5,5 procent. Axfood-gruppens butiksomsättning (i egna butiker och Hemköp franchise) 

ökade med 6,0 procent, jämförbara butiker ökade med 5,0 procent. E-handeln till konsument 

ökade under perioden med 35 procent och uppgick till 1 333 Mkr (989).  

Nettoomsättning per segment 

Mkr 

Kv 4 

2019 

Kv 4 

2018 Förändr. 

12 mån 

2019 

12 mån 

2018 Förändr. 

Willys 7 488  7 033  6,5% 29 029  27 066  7,3% 

Hemköp 1 652  1 667  -0,9% 6 378  6 403  -0,4% 

Axfood Snabbgross 845  795  6,2% 3 443  3 241  6,2% 

Dagab 11 657  11 066  5,3% 44 895  42 456  5,7% 

Koncerngemensamt 237  210  12,9% 928  830  11,8% 

Internomsättning mellan segment som elimineras       

Dagab -8 620  -8 203  5,1% -33 068  -31 130  6,2% 

Axfood Snabbgross -1  -2  -57,6% -3  -5  -44,9% 

Koncerngemensamt -218  -196  11,4% -862  -775  11,2% 

Nettoomsättning, totalt 13 040  12 370  5,4% 50 740  48 085  5,5% 

Butiksomsättning (inklusive e-handel) 

Mkr 

Kv 4 

2019 

Kv 4 

2018 Förändr. 

Förändr. 

jämförbara 

butiker 

12 mån 

2019 

12 mån 

2018 Förändr. 

Förändr. 

jämförbara 

butiker 

Willys 7 488  7 033  6,5% 5,1% 29 029  27 066  7,3% 6,2% 

Hemköp egenägd 1 616  1 634  -1,1% 1,7% 6 236  6 268  -0,5% 1,3% 

Hemköp franchise 2 118  1 900  11,4% 3,1% 7 940  7 423  7,0% 3,4% 

Hemköp totalt 3 734  3 534  5,7% 2,5% 14 177  13 691  3,6% 2,5% 

Axfood-gruppens butiksomsättning  11 221  10 567  6,2% 4,3% 43 206  40 757  6,0% 5,0% 

Axfood Snabbgross 845 795  6,2% 6,2% 3 443  3 241 6,2% 6,4% 

Förändring i butiksstruktur  

Antal butiker 

31 dec  

2018 

Nyetab- 

leringar/ 

förvärv 

Försälj-

ning/ 

nedlägg-

ning 

31 mar 

2019 

 

 

Nyetab- 

leringar/ 

förvärv 

Försälj-

ning/ 

nedlägg-

ning 

30 jun  

2019 

 

 

Nyetab- 

leringar/ 

förvärv 

Försälj-

ning/ 

nedlägg-

ning 

30 sep 

2019 

 

 

Nyetab- 

leringar/ 

förvärv 

Försälj- 

ning/ 

nedlägg-

ning 

31 dec  

2019 

Willys1) 208 1 − 209 3 − 212 1 − 213 1 -1 213 

Hemköp 70 − -2 68 2 -2 68 − − 68 1 -2 67 

Axfood Snabbgross 24 − − 24 − − 24 − − 24 − − 24 

Totalt egenägda 302 1 -2 301 5 -2 304 1 − 305 2 -3 304 

Hemköp franchise 117 3 − 120 1 − 121 9 -2 128 1 − 129 

Axfood-gruppen totalt 419 4 -2 421 6 -2 425 10 -2 433 3 -3 433 

1) varav Willys Hemma 49 1 − 50 − − 50 − − 50 − − 50 

 varav Eurocash 8 − − 8 − − 8 − − 8 − -1 7 

 

4,3% 
Axfood-gruppens jämförbara 

butiksomsättningstillväxt under 

fjärde kvartalet 2019. 

 

31% 
Ökning av Axfood-koncernens  

e-handelsomsättning till konsument 

under fjärde kvartalet 2019. 
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Rörelseresultat 
Fjärde kvartalet 

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet förbättrades och uppgick till 487 Mkr (425), vilket 

motsvarar en rörelsemarginal om 3,7 procent (3,4). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt 

med 45 Mkr och rörelsemarginalen positivt med 0,3 procentenheter.  

Det förbättrade resultatet förklaras av stark tillväxt i jämförbara butiker och förbättrade 

resultat i Willys, Hemköp och Axfood Snabbgross. God tillväxt och kostnadskontroll låg bakom 

ökningen av rörelseresultatet för Willys och Axfood Snabbgross. Inom Hemköp var ökad 

jämförbar försäljning i egenägda butiker samt en något högre bruttomarginal till följd av 

förbättrad effektivitet på genomförda kampanjer bakomliggande faktorer till ökningen av 

rörelseresultatet. Dagabs resultat belastas av kostnader hänförliga till den pågående 

implementeringen av en koncerngemensam e-handelslogistik i Stockholm, samt av satsningarna 

i Urban Deli, Apohem och Mat.se. 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 460 Mkr (422). IFRS 16 påverkade finansnettot 

negativt med 25 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 359 Mkr (328). 

Januari-december 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2 288 Mkr (2 025), vilket motsvarar en rörelsemarginal 

om 4,5 procent (4,2). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 174 Mkr och 

rörelsemarginalen positivt med 0,3 procentenheter.  

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 173 Mkr (2 016). IFRS 16 påverkade 

finansnettot negativt med 109 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 1 679 Mkr (1 577).  

Rörelseresultat per segment 

Mkr 

Kv 4 

2019 

Kv 4 

2018 Förändr. 

12 mån 

2019 

12 mån 

2018 Förändr. 

Willys 312  264  18,3% 1 429  1 197  19,4% 

Hemköp 65  38  71,2% 243  227  7,1% 

Axfood Snabbgross 34  25  37,9% 167  121  37,8% 

Dagab  152  170  -10,7% 678  685  -1,1% 

Koncerngemensamt -76  -72  6,3% -229  -206  11,2% 

Periodens rörelseresultat 487  425  14,6% 2 288  2 025  13,0% 

Finansnetto -27  -3   -115  -9   

Periodens resultat efter finansiella 

poster 
460  422   2 173  2 016   

 

Rörelsemarginal per segment 

% 

Kv 4 

2019 

Kv 4 

2018 

Förändr. 

%-enh 

12 mån 

2019 

12 mån 

2018 

Förändr. 

%-enh 

Axfood 3,7 3,4 0,3 4,5 4,2 0,3 

Willys 4,2 3,8 0,4 4,9 4,4 0,5 

Hemköp 3,9 2,3 1,6 3,8 3,5 0,3 

Axfood Snabbgross 4,0 3,1 0,9 4,8 3,7 1,1 

Dagab  1,3 1,5 -0,2 1,5 1,6 -0,1 
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Utveckling per 
rörelsesegment 

Willys 

Fjärde kvartalet 

Willys visar fortsatt stark utveckling och nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med  

6,5 procent jämfört med föregående år till 7 488 Mkr (7 033). Försäljningstillväxten förklaras 

främst av den positiva utvecklingen i jämförbara butiker där nettoomsättningen ökade med  

5,1 procent. En ökning av kundbasen, ett högre genomsnittsköp och expansionen av e-handeln 

bidrog till den positiva försäljningsutvecklingen. Samtliga koncept, Willys, Willys Hemma samt 

Eurocash, bidrog till den positiva utvecklingen.  

Rörelsesegmentet hade vid det fjärde kvartalets utgång 213 butiker (208), varav 206 för 

Willys och sju för Eurocash. Antalet butiker inom butikskedjan Eurocash var lägre än under det 

tredje kvartalet i år som ett resultat av en butikskonvertering till Willys. Under fjärde kvartalet 

expanderades e-handeln till ytterligare tre Willys-butiker. Willys erbjöd vid slutet av fjärde 

kvartalet e-handel i 78 butiker (56) på 40 orter (30).  

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet förbättrades och uppgick till 312 Mkr (264), vilket 

motsvarade en rörelsemarginal om 4,2 procent (3,8). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt 

med 27 Mkr och rörelsemarginalen positivt med 0,4 procentenheter. Resultatet förklaras av en 

fortsatt stark utveckling i jämförbar försäljning samt en fortsatt god kostnadskontroll. 

Januari-december 

Willys nettoomsättning för perioden uppgick till 29 029 Mkr (27 066), en ökning med 7,3 procent 

jämfört med föregående år. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 6,2 procent. 

Rörelseresultatet uppgick till 1 429 Mkr (1 197) och rörelsemarginalen till 4,9 procent (4,4).  

IFRS 16 påverkade rörelseresultat positivt med 103 Mkr och rörelsemarginalen positivt med 0,4 

procentenheter. Resultatförbättringen förklaras av den starka utvecklingen i jämförbar 

försäljning samt en fortsatt god kostnadskontroll. 

 

Mkr 

Kv 4 

2019 

Kv 4 

2018 Förändr. 

12 mån 

2019 

12 mån 

2018 Förändr. 

Nettoomsättning 7 488  7 033  6,5% 29 029  27 066  7,3% 

Omsättningsförändring i 

jämförbara butiker, % 
5,1  5,4  -0,3 6,2  4,3  1,9 

Rörelseresultat 312  264  18,3% 1 429  1 197  19,4% 

Rörelsemarginal, % 4,2 3,8  0,4 4,9  4,4  0,5 

Egenägda butiker, antal − − − 213  208  5 

Medelantalet anställda under 

perioden 
− − − 5 603  5 337  266 

Andel egna varor, % − − − 31,6  30,8  0,8 

  

Willys är landets ledande lågpriskedja 

med ett brett sortiment och stort 

utbud i egenägda butiker och  

e-handel. Med Sveriges billigaste 

matkasse ska Willys leda och 

utveckla lågprissegmentet inom 

dagligvaruhandeln. I Willys ingår även 

gränshandelskedjan Eurocash. 

Nettoomsättning, Mdr  

och rörelsemarginal, % 
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Hemköp 

Fjärde kvartalet 

Hemköps egenägda nettoomsättning (inklusive franchiseavgifter) för det fjärde kvartalet 

uppgick till 1 652 Mkr (1 667).  

Butiksomsättningstillväxten inklusive Hemköp franchise och e-handel uppgick till 5,7 procent. 

Antalet egenägda butiker minskade med tre butiker jämfört med det fjärde kvartalet under 

föregående år. Sedan det fjärde kvartalet 2018 har det inom franchise tillkommit 12 nya butiker, 

till stor del förklarat av att nio butiker inom butikskedjan Östenssons ingår sedan 1 september. 

Hemköp erbjöd vid slutet av fjärde kvartalet e-handel i 19 butiker (18) på 9 orter (8).  

Omsättningen i egenägda Hemköpsbutiker uppgick till 1 616 Mkr (1 634). I jämförbara 

egenägda butiker ökade försäljningen med 1,7 procent. Franchisebutikernas omsättning ökade 

med 11,4 procent och uppgick till 2 118 Mkr (1 900). Förutom tillskottet från Östenssons förklaras 

ökningen av att den jämförbara försäljningen ökade med 3,1 procent.  

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 65 Mkr (38), motsvarande en 

rörelsemarginal om 3,9 procent (2,3). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 13 Mkr och 

rörelsemarginalen positivt med 0,8 procentenheter. Resultatet påverkades positivt främst av 

ökad jämförbar försäljning i egenägda butiker samt av en något högre bruttomarginal till följd av 

förbättrad effektivitet på genomförda kampanjer. 

Under det fjärde kvartalet rekryterades Simone Margulies som ny vd för Hemköpskedjan AB 

med tillträde den 1 februari 2020.  

Januari-december 

Nettoomsättningen i egenägda butiker för perioden uppgick till 6 236 Mkr (6 268), en minskning 

med 0,5 procent. Omsättningen i jämförbara egenägda butiker ökade med 1,3 procent. 

Franchisebutikernas omsättning uppgick till 7 940 Mkr (7 423), en ökning med 7,0 procent, där 

omsättningen i jämförbara butiker ökade med 3,4 procent. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 243 Mkr (227), vilket motsvarar en rörelsemarginal 

om 3,8 procent (3,5). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 42 Mkr och 

rörelsemarginalen positivt med 0,7 procentenheter. Justerat för IFRS 16 förklaras den negativa 

resultatutvecklingen främst av en svag jämförbar försäljningsutveckling i egenägda butiker samt 

av årets satsningar på att stärka Hemköps position på marknaden i form av att bland annat 

utveckla koncept och kundmöte. 

 

Mkr 

Kv 4 

2019 

Kv 4 

2018 Förändr. 

12 mån 

2019 

12 mån 

2018 Förändr. 

Nettoomsättning 1 652  1 667  -0,9% 6 378  6 403  -0,4% 

Omsättningsförändring i 

jämförbara egenägda butiker, % 
1,7  2,0  -0,3 1,3  1,1  0,2 

Rörelseresultat 65  38  71,2% 243  227  7,1% 

Rörelsemarginal, % 3,9  2,3  1,6 3,8  3,5  0,3 

Egenägda butiker, antal − − − 67 70  -3 

Medelantalet anställda under 

perioden 
− − − 1 739  1 798  -59 

Andel egna varor, % − − − 26,0  25,1  0,9 

 

  

Hemköp erbjuder ett prisvärt och 

brett sortiment med ett stort utbud 

av färskvaror. Hemköps egenägda 

butiker, franchisebutiker och  

e-handel ska på ett enkelt och 

omsorgsfullt sätt inspirera till bra 

måltider. I Hemköp ingår även 

Tempo, ett närbutiksformat med 

handlarägda butiker. 

Nettoomsättning, Mdr  

och rörelsemarginal, %  
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Axfood Snabbgross 

Fjärde kvartalet 

För det fjärde kvartalet uppgick Axfood Snabbgross nettoomsättning till 845 Mkr (795), vilket 

motsvarade en tillväxt om 6,2 procent jämfört med föregående år. Axfood Snabbgross växte 

snabbare än marknaden och hade vid slutet av kvartalet 24 butiker (24). 

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet förbättrades och uppgick till 34 Mkr (25). 

Rörelsemarginalen ökade till 4,0 procent (3,1). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med  

2 Mkr och rörelsemarginalen positivt med 0,2 procentenheter. Det förbättrade resultatet 

förklaras av en god tillväxt samt en bibehållen kostnadseffektivitet.  

Januari-december 

Nettoomsättningen i Axfood Snabbgross uppgick för perioden till 3 443 Mkr (3 241), en ökning 

med 6,2 procent. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 167 Mkr (121) och rörelsemarginalen 

uppgick till 4,8 procent (3,7). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 6 Mkr och 

rörelsemarginalen positivt med 0,2 procentenheter. Det förbättrade resultatet förklaras av en 

god tillväxt samt en bibehållen kostnadseffektivitet. 

 

Mkr 

Kv 4 

2019 

Kv 4 

2018 Förändr. 

12 mån 

2019 

12 mån  

2018 Förändr. 

Nettoomsättning 845  795  6,2% 3 443  3 241  6,2% 

Rörelseresultat 34  25  37,9% 167  121  37,8% 

Rörelsemarginal, % 4,0  3,1  0,9 4,8  3,7  1,1 

Antal butiker − − − 24 24  − 

Medelantalet anställda under 

perioden 
− − − 411 401  10 

 

Dagab 

Fjärde kvartalet 

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 11 657 Mkr (11 066), en ökning med  

5,3 procent. Tillväxten påverkades av bra försäljning till främst Willys, Hemköp franchise och 

Axfood Snabbgross.  

Rörelseresultatet uppgick till 152 Mkr (170), vilket motsvarade en rörelsemarginal på  

1,3 procent (1,5). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 3 Mkr och rörelsemarginalen 

marginellt. Dagabs inköps- och logistikverksamhet fortsatte att förbättra sina processer och 

uppvisade en god effektivitet. Det minskade resultatet förklaras istället av de högre kostnader 

som tagits i samband med implementeringen av e-handelslagret som hanterar koncernens 

hemleveranser i Stockholm. Satsningen kommer över tid att leda till en förbättrad effektivitet i 

hanteringen av koncernens stadigt växande e-handelsvolymer. Kvartalets rörelseresultat 

belastas även av kostnader för fortsatta framtidssatsningar i Apohem, Urban Deli och Mat.se. 

Januari-december 

Dagabs nettoomsättning för perioden uppgick till 44 895 Mkr (42 456), en ökning med  

5,7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 678 Mkr (685), motsvarande en rörelsemarginal på  

1,5 procent (1,6). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 20 Mkr och rörelsemarginalen 

marginellt. Inköps- och logistikverksamheten har uppvisat en fortsatt positiv utveckling under 

året. Övergången till ett gemensamt e-handelslager för hemleveranser i Stockholm samt 

fortsatta framtidssatsningar i Urban Deli, Apohem och Mat.se har belastat resultatet. Samtliga 

avtal för fortsatt framdrift av byggnationen av det högautomatiserade logistikcentret i Bålsta är 

på plats och arbetet framskrider enligt plan. För mer information, se sida 9. 

 

Mkr 

Kv 4 

2019 

Kv 4 

2018 Förändr. 

12 mån 

2019 

12 mån 

2018 Förändr. 

Nettoomsättning  11 657  11 066  5,3% 44 895  42 456  5,7% 

Rörelseresultat 152  170  -10,7% 678  685  -1,1% 

Rörelsemarginal, % 1,3  1,5  -0,2 1,5  1,6  -0,1 

Medelantalet anställda under 

perioden 
− − − 2 699 2 301 398 

Servicegrad, % − − − 96,8 96,1 0,7 

 

Axfood Snabbgross är en av 

Sveriges ledande 

restauranggrossister med en 

kundbas inom restaurang, 

snabbmat och café. I butiker och  

e-handel erbjuds personlig service, 

tillgänglighet och kvalitet. 

Nettoomsättning, Mdr  

och rörelsemarginal, % 1)  

 
1) 2017 är pro forma till följd av 

omorganisation genomförd 2018. Då 

jämförelsetalen för 2015 och 2016 inte 

är omräknade redovisas de inte. 

Dagab hanterar sortiment, inköp 

och logistik för hela Axfoodfamiljen 

samt övriga företagskunder. I 

segmentet Dagab ingår även 

nätbutiken Mat.se, 

matkassebolaget Middagsfrid, 

nätapoteket Apohem och Urban 

Deli, restaurang med saluhall och 

egen matproduktion. 

Nettoomsättning, Mdr  

och rörelsemarginal, %1)  

 
1) Det finns inga jämförelsetal för 2015 på 

grund av förvärvet av lagerverksamheten 

av frukt & grönt 2017 och en 

omorganisation 2015. 2016 och 2017 är pro 

forma. 2016 avser förvärvet av 

lagerverksamheten för frukt & grönt. 2017 

är pro forma till följd av omorganisation 

genomförd 2018. 
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Investeringar 
Under perioden januari-december uppgick de totala investeringarna i immateriella och 

materiella anläggningstillgångar till 1 481 Mkr (1 021), där - Mkr (116) var hänförligt till förvärv av 

verksamheter. 535 Mkr (439) avsåg investeringar i anläggningstillgångar inom detaljhandeln, 

683 Mkr (237) anläggningstillgångar inom partihandeln, varav 510 Mkr (-) avsåg delbetalning för 

automationslösning, samt 248 Mkr (221) avsåg IT. 

Investeringar i nyttjanderättstillgångar (huvudsakligen lokaler) uppgick under perioden 

januari-december till 971 Mkr, varav 325 Mkr avsåg nyanskaffningar och 647 Mkr avsåg 

omvärderingar av leasingavtal, främst förlängningar av befintliga hyresavtal avseende lokaler. 

Av totala investeringar i leasing var 862 Mkr hänförligt till detaljhandeln, 95 Mkr hänförligt till 

partihandeln samt 14 Mkr avsåg koncerngemensamt.  

 

Framtidens logistik 
Etableringen av automatiserat logistikcenter 

I november 2019 tecknade Axfood enligt tidigare kommunicerad avsiktsförklaring avtal med den 

tyska automationsleverantören Witron om att investera i bolagets teknologi för det 

högautomatiserade logistikcentret i Bålsta nordväst om Stockholm som planeras vara i full drift 

2023 och ska hantera både plock och leveranser till såväl butiker som e-handelskunder. Den 

totala avtalade investeringen med Witron uppgår till 240 MEUR under perioden 2019-2023. 

Investeringsåtagandet fördelas i huvuddrag enligt följande: 20 procent år 2019, cirka 25 procent 

år 2021, cirka 45 procent år 2022 samt återstående del år 2023. 

Ett långsiktigt hyresavtal med fastighetsägaren NREP Logicenters har tecknats.  Avtalet har 

en hyresperiod på 25 år och har ett sk "open book" upplägg. Hyran är relaterad till konstruktions-

kostnaden och kommer inte vara fastställd innan konstruktionen är avslutad. Upplägget ger 

Axfood kontroll över projektet och minimerar långsiktiga hyreskostnader. Hyresåtagandet enligt 

avtalet kommer att redovisas när lokalen är tillgänglig för användning. 

Axfood har ingått avtal med Swedbank och SEB om en femårig revolverande kreditfacilitet 

om 3,5 miljarder kronor med syfte att säkra finansieringen av investeringen och för att fungera 

som bolagets likviditetsreserv. I samband med tecknandet av avtalet med Witron valutasäkrade 

Axfood betalningsströmmarna enligt följande: 100 procent av betalningarna år 2019, 75 procent 

av betalningarna år 2021, 50 procent av betalningarna år 2022 och 25 procent av betalningarna 

år 2023. Varje fjärde kvartal med start 2020 kommer Axfood att säkra ytterligare  

25 procentenheter av respektive års investeringsåtagande tills full säkring uppnås. 

Effektivisering av e-handelslager 

Under 2019 har plock av varor för Willys och Hemköps e-handel i Stockholmsregionen flyttats 

över till att plockas i Dagabs e-handelslager i Årsta istället för, som tidigare, i butikerna. Det 

gemensamma e-handelslagret ska ge bättre service till kunderna, samordningsvinster och 

förbättra lönsamheten inom e-handeln. Det pågår nu förberedelser för flytt av plock av varor för 

Willys och Hemköps e-handel även i Göteborgsregionen och de första hemleveranserna från det 

gemensamma e-handelslagret i Göteborg planeras ske under det första kvartalet 2020.  

Med anledning av låga e-handelsvolymer i Malmöregionen för Mat.se har beslut fattats om 

att stänga e-handelslagret i Malmö. Befintliga e-handelskunder i Malmöregionen som idag 

använder Mat.se ges möjlighet att istället välja Willys eller Hemköps e-handelserbjudande som 

plockas i butik för hemleverans. Stängningen av e-handelslagret i Malmö kommer att ha 

marginell finansiell påverkan under första kvartalet 2020. 

 

 

 

Investeringar 

avskrivningar, Mkr 
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Finansiell ställning  
och kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 3 555 Mkr (2 702). Betald 

skatt uppgick till -477 Mkr (-434). Nettoinvesteringarna har påverkat kassaflödet med  

-1 386 Mkr (−992). Utdelning till aktieägarna har påverkat kassaflödet med -1 488 Mkr (-1 485) 

och amortering av leasingskulden med -1 419 Mkr (−). Kassaflödet från 

finansieringsverksamheten har minskat vid införandet av nya leasingstandarden då 

amorteringsdelen numera redovisas som utbetalning inom finansieringsverksamheten. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten har därmed ökat.  

Koncernens likvida medel uppgick till 798 Mkr jämfört med 1 571 Mkr i december 2018. 

Räntebärande skulder och avsättningar uppgick till 5 929 Mkr jämfört med 524 Mkr i december 

2018. Räntebärande nettoskuld var vid periodens utgång 5 131 Mkr jämfört med en nettofordran 

om 1 047 Mkr i december 2018. Förändringarna beror till största delen på tillämpningen av den 

nya redovisningsstandarden avseende leasing (IFRS 16). Exklusive effekten från IFRS 16 uppgick 

räntebärande nettofordran till 377 Mkr vid periodens utgång.  

Soliditeten uppgick till 24,6 procent jämfört med 37,0 procent per december 2018. Den lägre 

soliditeten är främst hänförlig till effekter vid övergången till IFRS 16. 

Härledning av totala investeringar och nettoinvesteringar i kassaflödet 

Mkr 12 mån 2019 12 mån 2018 

Totala investeringar −2 452 -1 021 

Investeringar i finansiell leasing − 59 

Investeringar i leasing 971 − 

Avyttring av materiella/immateriella tillgångar 4 12 

Anskaffning finansiella tillgångar −31 −17 

Förvärv verksamheter, övriga poster − 77 

Avyttrade verksamheter 23 2 

Avyttring/förvärv av tillgångar som innehas för försäljning 99 −104 

Kassaflöde från investeringsverksamheten −1 386 -992 

 

 

Moderbolaget 
Moderbolagets nettoomsättning och övriga rörelseintäkter under perioden januari-december 

uppgick till 265 Mkr (251). Efter försäljnings- och administrationskostnader om 402 Mkr (376) 

och ett finansnetto på 25 Mkr (21) uppgick resultatet efter finansiella poster till −111 Mkr (−104). 

Investeringarna uppgick under året till 15 Mkr (7). 

Moderbolagets räntebärande nettolånefordran var vid periodens slut 141 Mkr jämfört med 

246 Mkr per december 2018. Moderbolaget har inga väsentliga transaktioner med närstående, 

utöver transaktioner med dotterbolag. 

  

Soliditet, % 
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Hållbar utveckling 
 

Axfoods nuvarande hållbarhetsprogram är utformat med utgångspunkt i en väsentlighetsanalys 

som genomfördes 2015. Programmet innehåller Axfood-koncernens riktning, ambitioner och mål 

inom hela hållbarhetsområdet; ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Axfood har under 

hösten 2019 inlett arbetet med att följa upp den omfattande väsentlighetsanalys som 

genomfördes 2015.  Syftet är att rätt prioriteringar ska kunna göras i hållbarhetsarbetet 

framöver. Som ett första steg ställde Kantar Sifo följande fråga till 1 083 konsumenter, 

tillsammans med 21 olika alternativ inom hållbarhet: ”Hur viktigt är det att företaget som du 

handlar mat från arbetar med följande hållbarhetsfrågor?” Resultatet visade att de viktigaste 

frågorna för konsumenterna är: Mat med tydlig märkning av råvarans ursprungsland, minskad 

användning av farliga kemikalier/bekämpningsmedel samt bra djuromsorg. Således är det 

samma väsentliga frågor som 2015 men med en intressant skillnad: djurvälfärd har blivit allt 

viktigare för kunderna.  

Under 2019 introducerades målet om att försäljningsandelen hållbarhetscertifierade varor 

ska uppgå till minst 25 procent 2025. För att bättre spegla bredden i denna ambition har vi under 

2019 beslutat att omdefiniera målet med lydelsen att andelen hållbarhetsmärkta varor, vilket 

inkluderar ett bredare sortimentsurval, ska öka till 30 procent år 2025. Utfallet för 2019 var nära 

27 procent. 

Axfood har även infört målet att halvera matsvinnet fram till år 2025 med basår 2015. 

Jämfört med basårets utfall om 1,73 procent var utfallet 1,47 procent för 2019. Det visar att de 

insatser vi gör löpande i våra kedjor ger resultat. 

Den lägre tillväxttakten för vegetariska proteinersättare förklaras främst av att 

jämförelsetalen är mycket höga. Att andelen KRAV-märkt kött minskar bedöms följa den 

nedåtgående trenden som gäller för ekologiska matvaror i branschen som helhet. 

Som en konsekvens av att Axfood under 2018 tog ett strategiskt beslut om att sluta använda 

drivmedel med inblandning från oljepalm, för att istället övergå till andra drivmedel, har 

koldioxidutsläpp per ton ökat. 

 

Nyckeltal, koncernen 

 

Kv 4 

2019 

Kv 4 

2018 

12 mån 

2019 

12 mån 

2018 

Andel hållbarhetsmärkta varor av total försäljning, % 25,9 26,4 26,9 27,0 

Andel ekologisk försäljning av total livsmedelsomsättning, %     

 Axfood  5,9 6,5 6,2 6,6 

 Willys  5,4 5,7 5,6 5,9 

 Hemköp 8,5 9,1 8,9 9,3 

Tillväxt av vegetariska proteinersättare1), %       

 Axfood  10 18 13 22 

 Willys   13 21 17 25 

 Hemköp  5 11 8 16 

Andel KRAV-kött av total köttomsättning, %     

 Axfood  3,1 3,6 3,4 3,9 

 Willys  2,1 2,3 2,3 2,5 

 Hemköp  6,9 8,1 7,8 9,0 

Brännbart avfall2) (ton), andel av nettoomsättningen (Mkr), %     

 Willys 32 35 32 35 

 Hemköp e.t e.t. e.t e.t. 

 Axfood Snabbgross 16 24 16 24 

Antal produktindrag egna varor från butik  5 36 32 

Antal produktindrag övriga varumärken från butik  19 73 78 

Antal sociala revisioner3) 25 18 96 95 

Elförbrukning, kWh/m2 (butik och lager)4) 313,1 322,2 313,1 322,2 

Elförbrukningens (kWh) andel av nettoomsättningen (kr), %5) 0,53 0,57 0,53 0,57 

CO2, kg/ton gods6) 17,2 16,6 17,2 16,6 

Frisknärvaro, % 94,1 93,9 94,4 94,4 

1) Jämfört med samma period föregående år. 

2) Rullande 12 månader redovisas med ett kvartals fördröjning. 

3) Både i egen regi och genom organisationen Amfori BSCI. 

4) Rullande 12 månader. Avser egenägda butiker och lager inom gemensamt elavtal. 

5) Inflationsjusterad nettoomsättning. 

6) Rullande 12 månader. Avser total mängd för transporter från lager till butik med egna lastbilar 
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Urval av hållbarhetsnyheter från Axfood*  
• Mat.se lanserade i november den största klimatmärkningen av livsmedel som någonsin 

gjorts. Den unika klimatdatabasen omfattar cirka 3 000 matvaror. Varorna har märkts 

med egna klimattal som tagits fram i samarbete med forskningsinstitutet RISE. De 

kunder som vill göra medvetna val kan nu påverka sin matkasses klimatavtryck under 

tiden de handlar.  

• När Hemköp började paketera och sälja utsorterad frukt till lägre pris minskade 

matsvinnet med fem ton i veckan. Att sätta ned priset på varor nära bäst före, 

optimering av inköp, samarbete med maträddarappen Karma och donationer till 

välgörenhetsorganisationer är andra aktiviteter som genomförs för att nå målet om 

att halvera matsvinnet fram till år 2025. 

• Projektet Nyanländ i Axfood är ett så kallat jobbspår som Axfood genomför i 

samarbete med Stockholms stad och Arbetsförmedlingen. I oktober 2019 startade en 

andra omgång av programmet som innebär att 19 nyanlända tjejer och killar ges 

möjlighet att skaffa sig erfarenhet i butiksmiljö hos Axfoods kedjor Willys och Hemköp. 

Deltagarna kommer att varva utbildning med praktik i butik. Parallellt kommer de att 

läsa SFI för att snabbt lära sig svenska. 15 Willys och Hemköpsbutiker i Stockholm 

ingår i satsningen.  

• För att göra tillvaron lite drägligare för hemlösa och andra socialt utsatta skänkte över 

50 Willys-butiker julmat till olika hjälporganisationer i hela landet. 

Hjälporganisationerna bjöd i sin tur in till julbord eller delade ut matkassar till 

behövande. 

• I samband med sitt 50-årsfirande skänkte Eldorado drygt 120 000 kronor till 

Musikhjälpen. De insamlade medlen går oavkortat till insatser för att motverka sexuellt 

våld i krig och konflikter världen över. 

• Axfoods Vegobarometer för året visade bland annat att andelen av de som äter 

vegetariskt två till sex dagar i veckan ökat till 28 procent (24). De som avstår från kött 

helt och äter vegetariskt varje dag är däremot inte fler än tidigare. Garant har under 

2019 kommit med ett 20-tal nyheter och Eldorados vegobacon blev snabbt en succé. 

 

*Kommunicerade under fjärde kvartalet 2019. För mer information se axfood.se 

 

 
5 ton  
Utsorterad frukt sparades per 

vecka när Hemköp började sälja 

utsorterad frukt till lägre pris. 

 

 

 

 
 

19 
nyanlända har antagits till 

Axfoods jobbspår som bedrivs i 

samarbete med Stockholms stad 

och Arbetsförmedlingen.  

 

 

 

  

http://www.axfood.se/
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Övrig information 

Långsiktiga mål och investeringar 2020 
• Axfoods långsiktiga finansiella mål:  

o Växa mer än marknaden 

o Långsiktigt ska rörelsemarginalen uppgå till minst 4 procent 

o Soliditet om minst 20 procent vid årets utgång 

• Axfoods utdelningspolicy har som mål att utdelningen till aktieägare ska vara minst  

50 procent av resultatet efter skatt. Utdelning ska delas upp på två betalningstillfällen. 

• Investeringarna inom Axfood förväntas 2020 uppgå till 900–1 000 Mkr exklusive förvärv 

och nyttjanderättstillgångar. 

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt aktiebaserat 

incitamentsprogram (LTIP 2020). Programmet överensstämmer i allt väsentligt med LTIP 2019. 

Programmet föreslås omfatta cirka 75 medarbetare, bestående av koncernledningen i Axfood, 

medlemmar i ledningsgrupperna i Axfoods dotterbolag och vissa andra personer i 

ledningsfunktioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet följande: 

• För att delta i LTIP 2020 krävs ett eget aktieägande i Axfood som allokeras till LTIP 2020. 

Deltagarna kommer, beroende på deltagarkategori, att ges möjlighet att allokera högst  

4 700, 1 250 eller 250 aktier till programmet.  

• Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier 

i Axfood förutsatt att vissa villkor uppfylls. För att erhålla sådana aktier krävs i korthet 

fortsatt anställning i Axfoodkoncernen under intjänandeperioden, att det egna aktieägandet 

har bestått under samma tid och att vissa mål avseende utveckling av aktiekurs, omsättning, 

resultat och hållbarhet uppnås.  

• Det högsta sammanlagda antalet aktier i Axfood som kan tilldelas enligt LTIP 2020 

begränsas till 310 000. 

• Baserat på en oförändrad aktiekurs under programmets löptid, en intjänandeperiod om tre år 

och vissa ytterligare antaganden beräknas den totala kostnaden för LTIP 2020 inklusive 

sociala avgifter uppgå till högst 51 miljoner kronor. 

De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP 2020 är att sammanlänka aktieägarnas respektive 

bolagsledningens och andra nyckelmedarbetares intressen för att säkerställa maximalt 

långsiktigt värdeskapande och för att uppmuntra eget aktieägande i Axfood. LTIP 2020 bedöms 

även underlätta för Axfoodkoncernen att rekrytera och behålla personer i bolagsledningarna och 

andra nyckelpersoner. 

Styrelsen kommer inom kort att utfärda kallelse till årsstämma i Axfood och i samband med 

detta offentliggöra styrelsens fullständiga beslutsförslag. 

Det finns sedan tidigare tre långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram i Axfood beslutade 

vid årsstämmorna 2017-2019. Löptiden för det första incitamentsprogrammet, LTIP 2017, går ut i 

maj 2020. 

Utdelning 

Reviderad utdelningspolicy 

Styrelsen har beslutat att ändra utdelningspolicyn så att utdelningen delas upp på två 

betalningstillfällen i syfte att underlätta en effektivare likviditetshantering. 

Förslag om utdelning 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en ökad utdelning för räkenskapsåret 2019 om 

7,25 kronor per aktie (7,00), motsvarande 92 procent av årets resultat. Styrelsen föreslår vidare 

att utdelningen fördelas på två utbetalningar, 3,75 kronor per aktie i mars 2020 och 3,50 kronor 

per aktie i september 2020. 

 



 

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019  |  14 

Årsstämma 2020 
Årsstämma kommer att hållas kl 17:00 den 18 mars 2020 på Oscarsteatern i Stockholm.  

Samtliga stämmohandlingar inklusive Års- och hållbarhetsredovisning 2019 kommer att finnas 

tillgängliga på bolagets hemsida senast tre veckor innan stämman. Handlingarna kommer även 

att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor och kan även sändas per post till de aktieägare 

som så begär och uppger sin postadress.  

 

 

 

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. 

 

 

Stockholm den 6 februari 2020 

 

Klas Balkow 

Koncernchef och verkställande direktör 

 

 

Kommande rapporter samt årsstämma 2020 

• Års- och hållbarhetsredovisning för 2019 publiceras 25 februari 2020 

• Årsstämma 2020 äger rum den 18 mars 2020 

• Delårsrapport för första kvartalet 2020 presenteras den 22 april 2020, kl 07:00 

• Delårsrapport för andra kvartalet 2020 presenteras den 15 juli 2020, kl 07:00 

• Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 presenteras den 22 oktober 2020, kl 07:00 

 

Urval av pressmeddelanden från Axfood under fjärde kvartalet 

2019-10-28 Beslut taget om att Willys Hemma öppnar butik i Lund våren 2020 

2019-10-31 Willys Strömstad öppnade 

2019-11-07 Avtal tecknat avseende automation till logistikcentret i Bålsta 

2019-11-12 Unik klimatmärkning av livsmedel lanserades av Mat.se och RISE 

2019-11-12 Hemköp öppnade ny butik i Västerås  

2019-11-15 Simone Margulies utsedd till ny vd för Hemköp  

2019-12-05 Axfood presenterade framtidens logistiklösning 

2019-12-11 Axfood lanserar det nya egna restaurangvarumärket Gastrino  
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Finansiella rapporter, 
koncernen 

Rapport över resultat och övrigt totalresultat  

i sammandrag, koncernen 

Mkr 

Kv 4 

2019 

Kv 4 

2018 

12 mån 

2019 

12 mån 

2018 

Nettoomsättning 13 040  12 370  50 740  48 085 

Kostnad såld vara -11 077  -10 604  -42 797  -40 904 

Bruttoresultat 1 963  1 766  7 942  7 181 

     

Försäljnings− och administrationskostnader m.m. -1 476  -1 341  -5 654  -5 156 

Rörelseresultat 487  425  2 288  2 025 

     

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1  0  5  5 

Räntekostnader och liknande resultatposter -29  -3  -120  -14 

Resultat efter finansiella poster 460  422  2 173  2 016 

     

Skatt -100  -94  -494  -439 

Periodens resultat 359  328  1 679  1 577 

     

Övrigt totalresultat     

Poster som inte kan omföras till periodens resultat     

Omvärdering av förmånsbestämda 

pensionsplaner 
-2  -15  -37  −21 

Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras 

till periodens resultat 
0  3  8  3 

Poster som kan omföras till periodens resultat     

Omräkningsdifferenser vid omräkning av 

utländska verksamheter 
−  0  0  0 

Förändring av verkligt värde terminskontrakt -40  2  -41  1 

Skatt hänförlig till poster som har omförts eller 

kan omföras till periodens resultat 
8  0  9  0 

Övrigt totalresultat för perioden -33  -10  -61  −17 

Summa totalresultat för perioden 327  318  1 617  1 560 

     

I rörelseresultatet ingår avskrivningar med 543  193  2 146  760 

     

Resultat per aktie före utspädning, kronor 1,68  1,54  7,87  7,41 

Resultat per aktie efter utspädning, kronor 1,68  1,54  7,85  7,40 

     

Periodens resultat hänförligt till     

Moderbolagets ägare 352  323  1 648  1 553 

Innehav utan bestämmande inflytande 7  5  30  24 

     

Summa totalresultat för perioden hänförligt till     

Moderbolagets ägare 320  313  1 587  1 536 

Innehav utan bestämmande inflytande 7  5  30  24 
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Rapport över finansiell ställning i sammandrag, 

koncernen 

Mkr 2019-12-31 2018-12-31 

Tillgångar   

Goodwill 2 767  2 767 

Övriga immateriella tillgångar 705  682 

Materiella anläggningstillgångar 2 744  2 202 

Nyttjanderättstillgångar 5 407  − 

Finansiella tillgångar1) 22  27 

Uppskjutna skattefordringar 237  141 

Summa anläggningstillgångar 11 882  5 819 

   
Varulager 2 387  2 340 

Kundfordringar 1 062  1 102 

Övriga omsättningstillgångar 1 165  1 308 

Kassa och bank 798  1 571 

Tillgångar som innehas för försäljning −  104 

Summa omsättningstillgångar 5 411  6 425 

   
Summa tillgångar 17 293  12 244 

   

Eget kapital och skulder   

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 4 020  4 304 

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 229  224 

Summa eget kapital 4 249  4 528 

   
Långfristiga leasingskulder 4 131  − 

Övriga långfristiga räntebärande skulder 421  472 

Uppskjutna skatteskulder 902  832 

Övriga räntefria långfristiga skulder 100  50 

Summa långfristiga skulder 5 554  1 354 

   
Kortfristiga leasingskulder 1 377  − 

Övriga kortfristiga räntebärande skulder −  52 

Leverantörsskulder 3 832  3 836 

Övriga kortfristiga räntefria skulder 2 280  2 474 

Summa kortfristiga skulder 7 490  6 362 

   
Summa eget kapital och skulder 17 293  12 244 

   
1) varav räntebärande tillgångar − − 

Rapport över kassaflöden i sammandrag, koncernen 

Mkr 

 

Kv 4 2019 

 

Kv 4 2018 

 

12 mån 2019 12 mån 2018 

Löpande verksamheten     

Rörelseresultat 487 426 2 288 2 025 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 549 204 2 160 758 

Betald ränta -31 -7 -123 -17 

Erhållen ränta 1 1 5 5 

Betald skatt -112 -89 -477 -434 

Förändringar i rörelsekapital 207 283 -298 365 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 101 818 3 555 2 702 

Investeringsverksamheten     

Förvärv av verksamheter − -35 -2 -45 

Förvärv av immateriella tillgångar -37 -30 -175 −129 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -757 -259 -1 304 -711 

Övriga förändringar i investeringsverksamheten 5 -6 95 -107 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -789 -330 -1 386 -992 

Finansieringsverksamheten     

Amortering av skuld -344 − -1 419 − 

Återköp egna aktier − − -36 -30 

Lämnad utdelning − − -1 488 -1 485 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -344 − -2 943 -1 515 

     
Periodens kassaflöde -32 488 -774 195 
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Rapport över förändring i eget kapital i 

sammandrag, koncernen 

Mkr 2019-12-31 2018-12-31 

Belopp vid årets ingång 4 528  4 478 

Effekt av ändrad redovisningsprincip  -394  -5 

Justerat eget kapital vid årets ingång 4 134  4 473 

Summa totalresultat för perioden  1 617  1 560 

Förändring innehav utan bestämmande inflytande 0  0 

Återköp egna aktier -36  -30 

Aktierelaterade ersättningar 21  10 

Omräkningsreserver avyttrade bolag -2  − 

Utdelning till aktieägare -1 488  -1 485 

Belopp vid periodens utgång 4 249  4 528 

 

Nyckeltal och annan information, koncernen 

 12 mån 2019 12 mån 2018 

Rörelsemarginal, %  4,5 4,2 

Marginal efter finansiella poster, % 4,3 4,2 

Soliditet, % 24,6 37,0 

Nettoskuld (+)/nettofordran (-), Mkr 5 131  -1 047 

Nettoskuld (+)/nettofordran (-) exklusive IFRS 16 -377  -1 047 

Nettoskuldsättningsgrad (+)/nettofordransgrad (-), ggr 1,2  -0,2 

Nettoskuldsättningsgrad (+)/nettofordransgrad (-) 

 exklusive IFRS 16, ggr 
-0,1  -0,2 

Sysselsatt kapital, Mkr 10 178  5 052 

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 30,1 40,4 

Räntabilitet på eget kapital, % 39,6 36,2 

Medelantal anställda under året 10 854  10 215 

Totala investeringar, Mkr 2 452 1 021 

Totala investeringar exklusive IFRS 16 1 481 1 021 

Antal utestående aktier vid periodens slut 209 298 712  209 494 712 

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning 209 380 332  209 563 072 

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning 209 878 569  209 867 642 

Nyckeltal per aktie   

Resultat per aktie före utspädning, kronor 7,87  7,41 

Resultat per aktie efter utspädning, kronor 7,85  7,40 

Ordinarie utdelning per aktie, kronor  7,251) 7,00 

Eget kapital per aktie, kronor 19,21  20,54 

Kassaflöde per aktie, kronor -3,70  0,93 

1) Styrelsens förslag. 

 

Kvartalsöversikt 

Mkr 

Kv 1 

2018 

Kv 2 

2018 

Kv 3 

2018 

Kv 4 

2018 

Kv 1 

2019 

Kv 2 

2019 

Kv 3 

2019 

Kv 4 

2019 

Nettoomsättning  11 444 12 221 12 050 12 370 11 931 13 038  12 731  13 040  

Rörelseresultat 435 545 620 425 485 601  715  487  

Rörelsemarginal, % 3,8 4,5 5,1 3,4 4,1 4,6 5,6 3,7 

Resultat per aktie före utspädning, kronor 1,61 2,01 2,24 1,54 1,68 2,01  2,50  1,68  

Eget kapital per aktie, kronor  14,95 16,83 19,06 20,54 13,37 15,15  17,64  19,21  

Räntabilitet på eget kapital, % 47,3 43,8 38,7 36,2 52,8 46,8 42,1 39,6 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten per aktie, kronor  
3,06 2,39 3,54 3,90 3,44 5,18 3,10 5,26 

Totala investeringar exklusive IFRS 16 189 232 178 422 245 252  192  792  

Nettoskuld (+)/nettofordran (-) 122 −6 −581 −1 047 6 047 5 449  5 082  5 131  

Aktiekurs, kronor  142,75 172,30 166,40 151,70 173,00 183,75  209,10  208,40  

  



 

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019  |  18 

Finansiella rapporter, 
moderbolaget 

Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget 

Mkr 

Kv 4 

2019 

Kv 4 

2018 

12 mån 

2019 

12 mån 

2018 

Nettoomsättning 1  1  4  3 

Försäljnings−/administrationskostnader m m -114  -106  -402  −376 

Övriga rörelseintäkter 65  63  261  248 

Rörelseresultat -47  -42  -136  −125 

Finansnetto 0  0   25  21 

Resultat efter finansiella poster -47  -42  -111  −104 

Bokslutsdispositioner, netto 1 825  1 681  1 825  1 681 

Resultat före skatt 1 778  1 639  1 714  1 577 

Skatt -383  -365  -364  −353 

Periodens resultat 1 396  1 274  1 350  1 224 

I rörelseresultatet ingår avskrivningar med 1  3  3  11 

 

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat för perioden. 

 

Balansräkning i sammandrag, moderbolaget 

Mkr 2019-12-31 2018-12-31 

Tillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 17  5 

Andelar i koncernföretag 3 397  3 386 

Övriga finansiella anläggningstillgångar 0  − 

Uppskjutna skattefordringar 8  8 

Summa anläggningstillgångar 3 421  3 399 

   

Fordringar hos koncernföretag1) 3 360  2 854 

Övriga omsättningstillgångar 33  12 

Kassa och bank 373  848 

Summa omsättningstillgångar 3 765  3 714 

   

Summa tillgångar 7 187  7 113 

   

Eget kapital och skulder   

Bundet eget kapital 287  287 

Fritt eget kapital 2 399  2 531 

Summa eget kapital 2 686  2 818 

   

Obeskattade reserver 2 907  2 639 

   

Långfristiga räntebärande skulder 20  24 

Räntefria långfristiga skulder 3  2 

Summa långfristiga skulder 23  26 

   

Leverantörsskulder 18  19 

Skulder till koncernföretag 2) 1 482  1 512 

Övriga kortfristiga räntefria skulder 71  99 

Summa kortfristiga skulder 1 571  1 630 

   

Summa eget kapital och skulder 7 187  7 113 

   
1) varav räntebärande fordringar 1 180  920 

2) varav räntebärande skulder 1 392  1 498 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Axfood tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de har godkänts av 

Europeiska Unionen. Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 

Delårsrapportering och tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Upplysningar i enlighet 

med IAS 34 Delårsrapportering presenteras såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. 

För moderbolaget är delårsrapporten upprättad enligt Rådet för finansiell rapporterings rekom-

mendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer och årsredovisningslagens 9 kap., 

Delårsrapport. 

För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör styrelsen och bolags-

ledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt 

lämnad information i övrigt. Bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter 

och ses över regelbundet. 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i 

den senaste årsredovisningen, förutom vad som anges nedan. 

Samtliga belopp i delårsrapporten är, om inte annat anges, avrundade till närmaste miljontal 

vilket innebär att tabeller och beräkningar inte alltid summerar. I texter och tabeller redovisas 

siffror mellan 0 och 0,5 med 0. 

 

Nya redovisningsprinciper 2019 och framåt 
I den mån förväntade effekter på de finansiella rapporterna av tillämpningen av nya  

eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden inte beskrivs nedan, har Axfood gjort 

bedömningen att de inte kommer att ha någon väsentlig effekt på koncernens finansiella 

rapporter. 

Koncernen har från och med 1 januari 2019 börjat tillämpa IFRS 16 Leasingavtal. IFRS 16 

introducerar en enhetlig leasingredovisningsmodell för leasetagare. En leasetagare redovisar en 

nyttjanderättstillgång som representerar en rätt att använda den underliggande tillgången och 

en leasingskuld som representerar en skyldighet att betala leasingavgifter. Det finns undantag 

för korttidsleasingavtal och leasing av tillgångar av lågt värde. IFRS 16 ersätter tidigare standard 

IAS 17 Leasingavtal. 

Under 2018 blev en projektgrupp tillsatt för att arbeta med förberedelser inför införandet av 

den nya standarden tillsammans med externa redovisningsspecialister. Projektet har innefattat 

insamling och genomgång av koncernens leasingavtal, uppdatering av system, samt workshops 

och utbildningar för medarbetare som berörs av IFRS 16.  

Koncernen har valt att tillämpa den modifierade retroaktiva metoden. Det innebär att den 

ackumulerade effekten av att IFRS 16 införs redovisas i balanserat resultat i öppningsbalansen 

per 1 januari 2019 utan omräkning av jämförelsesiffror. Nyttjanderättstillgångarna hänförliga till 

tidigare operationella leasingavtal redovisas till avskrivet värde från avtalsstart med tillägg för 

förskottsbetalningar redovisade i balansräkningen per 31 december 2018. 

Leasingavtal av lågt värde inkluderas inte i leasingskulden utan fortsätter att redovisas med 

linjär kostnadsföring över leasingperioden. Förekomsten av leasingavtal med en leasingperiod 

om maximalt 12 månader, så kallade korttidsleasingavtal, bedöms inte vara väsentlig i 

koncernen.  

Leasingperioden är den icke uppsägningsbara avtalsperioden där hänsyn tas till möjligheten 

till förlängning eller uppsägning av avtalet och hur rimligt säkert det är att den möjligheten 

kommer att utnyttjas. Om det inte är rimligt säkert att en förlängning eller uppsägning kommer 

att ske inkluderas inte förlängningen i beräkningen av leasingskulden. 
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Avstämning åtaganden operationell leasing (Mkr)  

Åtaganden för operationell leasing den 31 december 2018 6 318 

Diskontering med tillämpning av koncernens marginella låneränta −370 

Skulder för finansiella leasingavtal den 31 december 2018 51 

Avtal avseende korttidsleasing som kostnadsförs −2 

Avtal avseende leasing av tillgångar till lågt värde som kostnadsförs −4 

Justering avseende förlängningsoptioner eller uppsägningsklausuler 219 

Leasingskuld den 1 januari 2019 6 212 

 

Effekter på balansräkningen 1 januari 2019 (Mkr)  

Materiella anläggningstillgångar −115 

Nyttjanderättstillgångar 5 897 

Uppskjuten skattefordran 103 

Förutbetald kostnad −199 

Eget kapital 394 

Långfristiga leasingskulder  −4 662 

Kortfristiga leasingskulder  −1 437  

Upplupen kostnad 19 

 

Axfoodkoncernens nyttjanderättstillgångar utgörs nästan uteslutande av lokaler.  

Not 2 Rörelsesegment 
Rörelsesegmenten har fastställts baserat på den information som behandlas av koncern-

ledningen och som används för att utvärdera resultatet samt allokera resurser till segmenten. 

Koncernledningen följer upp omsättning och rörelseresultat per affärsområde. Dessa utgör 

koncernens rörelsesegment. Rörelsesegmenten som har identifierats är Willys, Hemköp, Dagab 

och Axfood Snabbgross. För information avseende Axfoods rörelsesegment hänvisas till sidorna 

6-8 i delårsrapporten. För en mer utförlig beskrivning av segmenten hänvisas till 2018 års 

årsredovisning. 

Redovisningen av leasingavtal är allokerad till det rörelsesegment som nyttjar 

nyttjanderättstillgången. Resultateffekten vid vidareuthyrning till franchisebutiker redovisas i 

det segment butiken tillhör.  

Axfood har inga väsentliga transaktioner med närstående utöver transaktioner med 

dotterbolag. 

Not 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Axfood-koncernen och moderbolaget utsätts genom sin verksamhet för både operativa och 

strategiska risker samt finansiella risker. Som operativa och strategiska risker kan bland annat 

nämnas verksamhets- och ansvarsrisker och som finansiella risker kan nämnas likviditets-, 

ränte- och valutarisk. Axfood arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. En 

av de viktigaste verksamhetsriskerna som Axfood har identifierat i sitt säkerhetsarbete är en 

totalskada, såsom brand i centrallagren i Stockholm, Göteborg eller Örebro. Det läggs stor vikt 

vid förebyggande arbete och organisationen för detta är väl utvecklad liksom planeringen för en 

kontinuitet i driften vid oförutsedda händelser. 

För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till 

årsredovisningen för 2018. 
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Not 4 Säsongseffekter 
Axfoods försäljning påverkas delvis av säsongsmässiga variationer. Försäljningen i det kvartal 

där påsken infaller ökar, vilket antingen är det första eller andra kvartalet. Inför midsommar i 

andra kvartalet ökar försäljningen liksom inför storhelgerna under fjärde kvartalet. 

Not 5 Förvärvade verksamheter 
Det har inte skett några väsentliga förvärv under året. 

Not 6 Upplysningar om finansiella tillgångar och 

skulder 
I samband med tecknandet av avtalet med Witron har Axfood ingått valutasäkringar avseende 

betalningsströmmarna. Dessa värderas till verkligt värde vilket innebär att den redovisade 

tillgången/skulden avseende verkligt värde för derivat som används i säkringsredovisning har 

ökat. Axfood säkrar betalningsströmmarna enligt följande: 100 procent av betalningarna år 2019, 

75 procent av betalningarna år 2021, 50 procent av betalningarna år 2022 och 25 procent av 

betalningarna år 2023. Varje fjärde kvartal med start 2020 kommer Axfood att säkra ytterligare 

25 procentenheter av respektive års investeringsåtagande tills full säkring uppnås. 

 

Not 7 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Koncernen, Mkr 2019-12-31 2018-12-31 

Ställda säkerheter −  6 

Eventualförpliktelser 21  21 

Moderbolaget, Mkr 2019-12-31 2018−12−31 

Ställda säkerheter −  − 

Eventualförpliktelser 302  309 

 

Not 8 Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 
Årsstämman 2019 beslutade att anta ett tredje långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, 

LTIP 2019, som i allt väsentligt överensstämmer med tidigare program vad gäller principer och 

omfattning. För mer information av de två tidigare incitamentsprogrammen, LTIP 2017 och LTIP 

2018, hänvisas till 2018 års årsredovisning. 

För att säkra bolagets åtagande gällande villkorade matchnings- och prestationsaktier enligt 

LTIP 2019 har Axfood under andra kvartalet 2019 återköpt 196 000 aktier för totalt 36 Mkr till en 

genomsnittlig kurs om 186,00 kr per aktie. Innehavet av egna aktier uppgår därmed till 572 000 

och säkerställer leverans av aktier till LTIP 2017, LTIP 2018 och LTIP 2019.  

 

Not 9 Händelser efter balansdagen 
• Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 7,25 kronor per aktie (7,00). Styrelsen har vidare 

beslutat att ändra koncernens utdelningspolicy så att utdelningen delas upp på två 

betalningstillfällen. 

• Investeringarna under 2020 förväntas uppgå till 900-1 000 Mkr exklusive förvärv och 

nyttjanderättstillgångar. 

• Under 2020 planerar Axfood att etablera 5-10 nya butiker. 

• Simone Margulies tillträdde som vd för Hemköp den 1 februari 2020. 
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Nyckeltal 
Axfood-koncernen använder sig av vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte 

definieras enligt IFRS. Axfood anser att nyckeltalen är relevanta för användarna av 

de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma Axfoods prestation. 

Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte 

alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått 

ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Definition 

av nyckeltalen framgår nedan. 

Operativa nyckeltalsdefinitioner och ordlista 
Axfood-gruppen: Egenägda butiker och Hemköp franchise. 

 

Medelantalet anställda under året: Totalt antal arbetade timmar dividerat med en årsarbetstid om 

1 920 timmar. 

 

Servicegrad: Andel levererade varor i förhållande till andelen beställda varor. 

 

LTIP: Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (Long-term Incentive Program, LTIP). 

Finansiella nyckeltalsdefinitioner 
Axfood-gruppens butiksomsättning: Omsättningen i 

Hemköps- och Willysbutiker inklusive Hemköp franchise. 

 

Aktiekurs: Kurs vid stängning.  

 

Butiksomsättningtillväxt: Procentuell förändring av 

Axfood-gruppens butiksomsättning mellan två perioder. 

 

Eget kapital per aktie: Andel av eget kapital hänförligt till 

moderbolagets ägare dividerat med antal aktier före 

utspädning. 

 

Försäljning av egna varor: Försäljning av egna varor, 

exklusive kött och frukt & grönt, i procent av butiks-

omsättningen inklusive Hemköp franchisebutiker. Andelen 

av egna varor baseras på statistiska data från extern 

leverantör. Data från ett urval av Axfoods butiker räknas 

statistiskt upp till en total siffra baserat på årsomsättning 

i butik. I urvalet är egenägda och franchisebutikers 

omsättning viktat efter verklig historisk försäljning. 

 

Kassaflöde per aktie: Periodens kassaflöde dividerat med 

vägt genomsnittligt antal utestående aktier före 

utspädning. 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie: 

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten 

dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier. 

 

Koncerngemensamt: Omfattar stödfunktioner på 

huvudkontoret såsom koncernledning, ekonomi, 

kommunikation, affärsutveckling, HR och IT. 

 

Marginal efter finansiella poster: Resultat efter finansiella 

poster i procent av periodens nettoomsättning. 

 

Nettoinvesteringar i kassaflödet: Totala investeringar 

exklusive investeringar avseende leasing minskat med 

avyttringar. 

 

Nettoomsättningstillväxt: Procentuell 

nettoomsättningsökning mellan två perioder. 

 

Nettoskuld/nettofordran: Räntebärande lång- och 

kortfristiga fordringar och skulder inklusive kassa och 

bank samt räntebärande del av finansiella tillgångar. 

 

Nettoskuldsättningsgrad/Nettofordransgrad: 

Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida 

medel och räntebärande fordringar dividerat med eget 

kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. 

 

Omsättning egenägd detaljhandel: Omsättningen i 

Hemköps- och Willys-butiker som ägs av Axfood. 

 

Omsättning jämförbara butiker: Omsättning i de butiker 

som fanns och genererade omsättning i 

jämförelseperioden uppdelat på egenägda och franchise. 

 

Pro forma: Pro forma är en metod för att rapportera 

förändrade historiska siffor som beskriver den 

ekonomiska effekten efter en förändring för att kunna 

jämföra med aktuella siffor. 

 

Resultat per aktie: Andel av periodens nettoresultat 

hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med vägt 

genomsnittligt antal utestående aktier. 

 

Räntabilitet på eget kapital: Andel av periodens 

nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare i procent 

av andelen av genomsnittligt eget kapital hänförligt till 

moderbolagets ägare. Genomsnittligt eget kapital 

beräknas som eget kapital vid periodens slut plus eget 

kapital motsvarande period föregående år dividerat med 

två. 

 

Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter 

finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av 

genomsnittligt sysselsatt kapital. 

 

Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella poster plus 

finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. 

 

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av periodens 

nettoomsättning. 

 

Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med 

eget kapital inklusive innehav utan bestämmande 

inflytande. 

 

Soliditet: Eget kapital inklusive innehav utan 

bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen. 

 

Sysselsatt kapital: Balansomslutningen minskad med icke 

räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar. 

Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt 

kapital vid periodens slut plus sysselsatt kapital vid 

motsvarande period föregående år dividerat med två. 

 

Totala investeringar: Investeringar i immateriella och 

materiella anläggningstillgångar, samt 

nyttjanderättstillgångar.  

 

 



 

 
Axfood AB, 107 69 Stockholm 
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Tel 08-553 990 00 
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Om Axfood 
Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. I Axfood ingår kedjorna Willys 

och Hemköp, liksom Tempo och Handlar’n. Grossistförsäljning sker genom Axfood 

Snabbgross och Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och 

logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Mat.se, Middagsfrid och Urban Deli samt 

delägda Apohem och Eurocash. Tillsammans nås fler än 4 miljoner kunder varje 

vecka. Axfoods aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel 

Johnson AB. 

Vision 

Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. 

 

Mission 

Axfood möjliggör en bättre vardag där alla kan dela glädjen för prisvärd, bra och hållbar mat. 

 

Affärsidé 

Axfoods affärsidé är en familj av framgångsrika och särskiljande matkoncept som vilar på tydlig samverkan. 

 
Affärsmodell 

Axfoods affärsmodell bygger på tre processer, där varje 

detalj är betydelsefull för bolagets framgång. Det börjar 

med val av leverantörer i Axfoods gemensamma 

sortiments- och inköpsfunktion för alla koncernens 

koncept. En effektiv logistik skapar sedan förutsättningar 

för god och lönsam tillväxt tillsammans med bland annat 

hållbara transporter och effektiv energianvändning. En 

tydlig hållbarhetsprofil, bra kundbemötande och 

butikslayout är viktiga inslag för att skapa en attraktiv 

butiksupplevelse. 

Långsiktiga finansiella mål och investeringar 2020 

• Axfoods långsiktiga finansiella mål:  

 Växa mer än marknaden 

 Långsiktigt ska rörelsemarginalen uppgå till  

minst 4 procent 

 Soliditet om minst 20 procent vid årets utgång 

• Axfoods utdelningspolicy har som mål att utdelningen 

till aktieägare ska vara minst 50 procent av resultatet 

efter skatt. Utdelning ska delas upp på två 

betalningstillfällen. 

• Investeringarna inom Axfood förväntas 2020 uppgå till 

900–1 000 Mkr exklusive förvärv och 

nyttjanderättstillgångar. 

Strategi 

Axfoods strategi bygger på sex strategiska områden; 

kunderbjudande, kundmöte, expansion, varans väg, 

arbetssätt och medarbetare. Axfood ska erbjuda ett 

prisvärt och brett sortiment med bra och hållbar mat som 

är en mix av egna och kända varumärken. Med en hållbar 

och effektiv varuförsörjning ska kunderna mötas där de 

befinner sig under dygnets alla tillfällen, vilket innebär 

både i fysisk butik och via e-handel.  

Genom nya säljkanaler och med nya innovativa tjänster 

och segment ska vi tillgodose kundernas behov. Vid sidan 

av dessa områden är det viktigt att attrahera och utveckla 

branschens bästa medarbetare för att också få en 

kundorienterad och förändringskraftig organisation där 

effektivitet och kostnadskontroll är i fokus. För Axfood är 

det en självklarhet att hållbarhet och 

samhällsengagemang löper som en röd tråd genom hela 

Axfoods verksamhet. 

Investment case – värdedrivande faktorer 

Faktorer som Axfood anser viktiga vid investering i 

Axfood: 

• Dagligvaruhandeln, som drivs av befolkningsökning och 

inflation, är relativt okänslig för konjunktursvängningar. 

Axfoods strategi möter även drivkrafter i form av 

digitalisering, lågpris och bekvämlighet. 

• Axfood har en solid balansräkning och affärsmodellen 

skapar ett stabilt kassaflöde. Under de senaste fem 

åren var utdelningen 88 procent av resultatet efter 

skatt.  

• Med ett renodlat matfokus och särskiljande koncept 

har Axfoods familj av starka varumärken med sina 

starka positioner inom respektive segment. Den 

gemensamma verksamheten inom inköp och logistik 

skapar skalfördelar och kostnadseffektivitet. 

• Axfood verkar som en positiv kraft i samhället och har 

tydliga mål för hållbarhetsarbetet. Axfoods egna varor 

går gärna i bräschen vad gäller hållbarhet och hälsa. 

 

Våra segment 

• Willys är landets ledande lågpriskedja med ett brett 

sortiment och stort utbud i egenägda butiker och  

e-handel. Med Sveriges billigaste matkasse ska Willys 

leda och utveckla lågprissegmentet inom 

dagligvaruhandeln. I Willys ingår även 

gränshandelskedjan Eurocash. 

• Hemköp erbjuder ett prisvärt och brett sortiment med 

ett stort utbud av färskvaror. Hemköps egenägda 

butiker, franchisebutiker och e-handel ska på ett enkelt 

och omsorgsfullt sätt inspirera till bra måltider. I 

Hemköp ingår även Tempo, ett närbutiksformat med 

handlarägda butiker. 

• Axfood Snabbgross är en av Sveriges ledande 

restauranggrossister med en kundbas inom restaurang, 

snabbmat och café. I butiker och e-handel erbjuds 

personlig service, tillgänglighet och kvalitet. 

• Dagab hanterar sortiment, inköp och logistik för hela 

Axfoodfamiljen samt övriga företagskunder. I Dagab 

ingår nätbutiken Mat.se, matkassebolaget Middagsfrid, 

nätapoteket Apohem och Urban Deli, restaurang med 

saluhall och egen matproduktion. 

 


