
Organisk tillväxt på 44% (40% justerat för valutaeffekter) i det andra kvartalet 2018 driven av en 
ökning om 43% i Boozt.com och en ökning om 90% i Booztlet.com. Den justerade rörelsemarginalen 
ökade med 2,7 procentenheter till 4,9%. Den organiska tillväxten uppgick till 38% för årets första sex 
månader och den justerade rörelsemarginalen ökade med 1,5 procentenheter till 2,4%. Prognosen för 
nettoomsättningstillväxten för 2018 har justerats upp till mer än 36% från tidigare mer än 33%.

VD Hermann Haraldsson säger: "Efter utgången av det första kvartalet kommunicerades en stabil 
tillväxtutveckling som vi tog med oss in i det andra kvartalet. Vi har lyckats bibehålla trenden under resterande 
delen av kvartalet vilket resulterade i en tillväxt på 44%. Som alltid är vårt fokus att leverera den bästa möjliga 
kundupplevelsen för att öka lojaliteten hos våra kunder. Den positiva utvecklingen som vi ser just nu i våra 
nyckeltal såsom kundnöjdhet och ”True frequency” visar att vi har byggstenarna på plats för fortsatt tillväxt."

"Lönsamhetsutvecklingen var till följd av lägre rörelsekostnader god i kvartalet. Detta visar på värdet av våra 
flexibla och skalbara lösningar inom både lager och distribution, marknadsföring och administration. Den 
positiva operationella utvecklingen motverkades till viss del av en lägre bruttomarginal. Förutsättningarna 
försämrades något mot slutet av kvartalet till följd av den ovanligt långa och varma sommaren i Norden. Då 
vi är allergiska mot att bygga upp för stora lager i säsong, valde vi att öka kampanjaktiviteten under slutet 
av Q2 vilket satte press på bruttomarginalen. Utvecklingen har fortsatt i Q3.”

"Till följd av vår stabila utveckling under årets första sex månader och med en fortsatt god utveckling av våra 
nyckeltal känner vi oss bekväma med att höja vår tillväxtprognos till över 36% för helåret. Vi ser fram emot ett 
intensivt andra halvår med ökat fokus på kategorierna Beauty, Sport och Barn i kombination med spännande 
varumärkeslanseringar som adidas, Reebok och Polarn O. Pyret. Även Booztlet.com går en spännande 
framtid till mötes då vi ökat ökat vårt fokus på off price-segmentet för att vinna marknadsandelar." 

Framåtblickande information för 2018*

Halvårsrapport 
1  JANUARI – 30 JUNI 2018

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

Nettoomsättning  714,7  496,1 44,0%  1 266,6  917,3 38,1%

Bruttovinst  300,4  220,1 36,5%  516,4  407,2 26,8%

Rörelseresultat (EBIT)  34,1  -82,9 n.m.  27,7  -109,1 n.m.

Justerat rörelseresultat  35,0  10,9 221,8%  30,8  8,3 269,4%

Resultat per aktie (kronor)  0,43  -1,37  1,80  0,23  -1,79  2,02 

Organisk tillväxt, % 44,0% 39,0%  5,1 pp 38,1% 48,7%  -10,6 pp 

Bruttovinstmarginal, % 42,0% 44,4%  -2,3 pp 40,8% 44,4%  -3,6 pp 

Rörelsemarginal, % 4,8% -16,7%  21,4 pp 2,2% -11,9%  14,0 pp 

Justerad rörelsemarginal, % 4,9% 2,2%  2,7 pp 2,4% 0,9%  1,5 pp 

Förändring
1 apr - 30 jun, 

2018Miljoner kronor
1 apr - 30 jun, 

2017
1 jan - 30 jun, 

2018
1 jan - 30 jun, 

2017 Förändring

Nettoomsättningstillväxt Mer än 36% Mer än 33%

Justerad rörelsemarginal Något förbättrad från 2,4% Något förbättrad från 2,4%

17 augusti 2018 17 maj 2018

*Prognosen förutsätter konstanta valutor från tidpunkten av detta offentliggörande och för återstoden av innevarande räkenskapsår.
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Nyckeltal (KPI)

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018

KONCERNEN

Nettoomsättning  714,7  496,1 44,0%  1 266,6  917,3 38,1%  2 365,7 
Nettoomsättningstillväxt (%) 44,0% 39,0%  5,1 pp 38,1% 48,7%  -10,6 pp 40,3%
Bruttomarginal (%) 42,0% 44,4%  -2,3 pp 40,8% 44,4%  -3,6 pp 41,0%
Andel hanteringskostnader (%) -13,4% -15,5%  2,1 pp -13,4% -17,8%  4,3 pp -13,5%
Andel marknadsföringskostnader (%) -12,7% -13,3%  0,6 pp -13,1% -14,1%  1.0 pp -12,6%
Andel administrations- och övriga kostnader(%) -9,6% -30,5%  20,9 pp -10,3% -23,1%  12,8 pp -10,3%
Andel avskrivningar i (%) -1,6% -1,8%  0,1 pp -1,8% -1,3%  -0,5 pp -1,8%

Justerad andel hanteringskostnader (%) -13,4% -15,2%  1,8 pp -13,4% -15,6%  2,1 pp -13,5%
Justerad andel administrations- och övriga kostnader (%) -9,5% -12,0%  2,4 pp -10,0% -12,5%  2,5 pp -10,2%

Rörelseresultat (EBIT)  34,1  -82,9 n.m.  27,7  -109,1 n.m.  67,0 
Rörelsemarginal (%) 4,8% -16,7%  21,4 pp 2,2% -11,9%  14,0 pp 2,8%
Justerat rörelseresultat  35,0  10,9 221,8%  30,8  8,3 269,4%  70,7 
Justerad rörelsemarginal (%) 4,9% 2,2%  2,7 pp 2,4% 0,9%  1,5 pp 3,0%
Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar  46,5  19,6 137,4%  53,4  20,1 166,1%  112,4 
Justerad rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (%) 6,5% 3,9%  2,5 pp 4,2% 2,2%  2,0 pp 4,7%
Resultat för perioden  24,2  -68,3  92,4  12,9  -86,2  99,1  86,5 
Resultat per aktie (kronor)  0,43  -1,37  1,80  0,23  -1,79  2,02  1,54 
Resultat per aktie efter utspädning (kronor)  0,42  -1,37  1,79  0,22  -1,79  2,01  1,50 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  133,9  17,4 116,5  126,2  -80,9 207,1  69,0 
Rörelsekapital  126,4  85,9 40,4  126,4  85,9 40,4  126,4 
Kassaflöde från investeringar  -17,7  -121,7 104,0  -25,3  -127,1 101,8  -72,7 
Nettoskuld / -nettokassa  -440,4  -433,0 -7,3  -440,4  -433,0 -7,3  -440,4 
Soliditet 51,2% 51,9%  -0,7 pp 51,2% 51,9%  -0,7 pp 51,2%
Antalet anställda vid periodens slut  304  213  91  304  213  91  304 

Boozt.com
Nettoomsättning  688,3  481,9 42,8%  1 215,3  879,2 38,2%  2 282,3 

Rörelseresultat (EBIT)  36,6  -79,4 n.m.  28,1  -108,4 n.m.  65,4 
Rörelsemarginal (%) 5,3% -16,5%  21,8 pp 2,3% -12,3%  14,6 pp 2,9%
Justerat rörelseresultat  37,4  12,0 210,7%  31,1  6,1 411,0%  69,0 
Justerad rörelsemarginal (%) 5,4% 2,5%  2,9 pp 2,6% 0,7%  1,8 pp 3,0%

Antal besök (000)  26 560  21 056 26,1%  51 519  40 793 26,3%  99 232 
Antal ordrar (000)  869  641 35,5%  1 507  1 151 30,9%  2 865 
Konverteringsgrad 3,27% 3,05%  0,2 pp 2,93% 2,82%  0,1 pp 2,89%
True frequency  7,2  6,1  7,2  6,1  7,2 
Genomsnittligt ordervärde (kronor)  801  765 4,7%  810  775 4,5%  804 
Antal aktiva kunder (000)  1 185  916 29,3%  1 185  916 29,3%  1 185 
Antal ordrar per aktiv kund  2,42  2,30 4,9%  2,42  2,30 4,9%  2,42 

Booztlet.com
Nettoomsättning  22,7  11,9 89,8%  45,0  22,8 97,1%  71,3 

Rörelseresultat (EBIT)  2,4  -1,9 n.m.  6,2  -1,2 n.m.  9,6 
Rörelsemarginal (%) 10,6% -15,9%  26,4 pp 13,9% -5,4%  19,2 pp 13,5%
Justerat rörelseresultat  2,4  0,4 446,5%  6,4  1,7 273,3%  9,7 
Justerad rörelsemarginal (%) 10,7% 3,7%  6,9 pp 14,1% 7,5%  6,6 pp 13,7%

Other
Nettoomsättning  3,7  2,3 62,3%  6,3  15,2 -58,5%  12,1 

Rörelseresultat (EBIT)  -4,9  -1,6 200,5%  -6,6  0,6 n.m.  -8,1 
Rörelsemarginal (%) -130,9% -70,7%  -60,2 pp -104,5% 3,7%  -108,2 pp -66,5%
Justerat rörelseresultat  -4,9  -1,6 200,5%  -6,6  0,6 n.m.  -8,1 
Justerad rörelsemarginal (%) -130,9% -70,7%  -60,2 pp -104,5% 3,7%  -108,2 pp -66,5%

Miljoner kronor om inget annat anges

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Rullande 12 
månader

1 apr - 30 jun, 
2018

1 apr - 30 jun, 
2017

1 jan - 30 jun, 
2018

1 jan - 30 jun, 
2017 FörändringFörändring
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Nettoomsättning 
Nettoomsättningen i det andra kvartalet ökade med 
44,0% till 714,7 miljoner kronor (496,1). Valutaeffekter, i 
huvudsak till följd av en förstärkning av DKK, EUR och NOK 
gentemot den svenska kronan, bidrog positivt med cirka 4 
procentenheter till nettoomsättningen.

Den ökade nettoomsättningen drevs av en 42,8% 
tillväxtökning i Boozt.com och en 89,8% tillväxtökning i 
Booztlet.com. Den strukturella tillväxten mot näthandel 
fortsätter i Norden, försäljningen påverkades också positivt 
av den plötsliga väderförändringen under inledningen av 
kvartalet. Sen kom den långa sommaren att få en negativ 
påverkan på kundaktiviteten under slutet av kvartalet, vilket 
resulterade i en ökad mängd kampanjer för att driva trafik 
och sälja ut säsongsprodukter. 

Övrig nettoomsättning ökade till 7,0 miljoner kronor (4,4) i 
andra kvartalet, drivet av ökade marknadsföringsintäkter 
och intäktsföring av outnyttjade presentkort.

Under de första sex månaderna ökade nettoomsättningen 
med 38,1% till 1 266,6 miljoner kronor (917,3). Valutaeffekter, 
i huvudsak till följd av en förstärkning av DKK, EUR och NOK 
gentemot den svenska kronan, bidrog positivt med cirka 4 
procentenheter till nettoomsättningen.

Övrig nettoomsättning ökade till 18,0 miljoner kronor (9,0) 
under årets sex första månader, vilket främst drevs av ökade 

marknadsföringsintäkter och intäktsföring av outnyttjade 
presentkort. Beräkningsgrunden för outnyttjade presentkort 
har till följd av implementeringen av IFRS 15 från den 1 januari 
2018 ändrats till att klassifceras som nettoomsättning (se 
not 1 för övergångseffekter jämfört med tidigare redovisad 
resultaträkning och rapport över finansiell ställning).

Det första kvartalet 2017 inkluderade 10,8 miljonor kronor 
i nettoomsättning i segmentet Övrigt från koncernens 
kommissionsförsäljningsavtal med ECCO. Avsaknaden av 
denna omsättning under 2018 har påverkat jämförelsen 
med motsvarande period föregående år negativt.

Nettoomsättning – geografisk fördelning 
Nettoomsättningstillväxten i Sverige var 38,4% i kvartalet, 
medan tillväxten i övriga Norden uppgick till 44,8%. 
Ökningen i resten av Europa uppgick till 87,6% trots att inga 
förändringar har gjorts i marknadsföringsstrategin utanför 
Norden, ökningen drevs av ett generellt ökat intresse hos 
konsumenterna för nordiska modevarumärken.

Under de första sex månaderna uppgick nettoomsättningen i 
Sverige till 35,6% medan ökningen i övriga Norden uppgick 
till 41,4%. Tillväxtökningen i Resten av Europa var 20,8% 
och påverkades negativt av stängningen av ECCOs 
europeiska webbutik som koncernen hanterade fram till 
och med det första kvartalet 2017.

Poster i resultaträkning och kassaflöde är jämförda med motsvarande period föregående år. Poster i balansräkningen avser tidpunkten för periodens slut och 
jämförs med motsvarande tidpunkt föregående år, den 30 juni 2017. Det andra kvartalet avser perioden april – juni 2018.

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018

Koncernens utveckling

NETTOOMSÄTTNING

Sverige 255,7 184,8 38,4% 453,5 334,3 35,6%

Resten av Norden 423,5 292,4 44,8% 746,5 527,8 41,4%

Resten av Europa 35,5 18,9 87,6% 66,6 55,1 20,8%

SUMMA Nettoomsättning 714,7 496,1 44,0% 1 266,6 917,3 38,1%

Nordics 679,1 477,2 42,3% 1 200,0 862,1 39,2%

1 apr - 30 jun, 
2018Miljoner kronor

1 apr - 30 jun, 
2017 Förändring

1 jan - 30 jun, 
2018

1 jan - 30 jun, 
2017 Förändring

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Nettoomsättning - geografisk fördelning
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för bearbetning av nya kunder, som fortsätter att vara en 
prioritet så länge de kan köpas till ett acceptabelt pris.

För det första halvåret ökade rörelseresultatet till 27,7 
miljoner kronor (-109,1), medan rörelsemarginalen ökade 
med 14,1 procentenheter till 2,2% (-11,9%).

Ökningen är främst hänförlig till engångskostnader 
relaterade till företagets börsintroduktion som belastade 
det andra kvartalet 2017, men också förbättringar av samtliga 
rörelsekostnadsposter till följd av en ökad skalbarhet och 
effektiviseringar, vars effekter delvis motverkas av en lägre 
bruttomarginal.

Justerat rörelseresultat 
Det justerade rörelseresultatet uppgick till 35,0 miljoner 
kronor (10,9) i det andra kvartalet. Justeringen är hänförlig 
till en förändring avseende reserven för sociala avgifter 
relaterade till koncernens optionsprogram uppgående till 
-0,5 miljoner kronor. Reservens storlek varierar över tid då 
den bland annat påverkas av aktiekursutvecklingen och av 
en sannolikhetsbedömning av intjänade teckningsoptioner. 
Justeringen inkluderar även aktierelaterade kostnader 
avseende teckningsoptionsprogrammet uppgående till 
-0,3 miljoner kronor. 

Den justerade rörelsemarginalen ökade med 2,7 
procentenheter till 4,9% (2,2%). Förbättringen beror på 
lägre justerade rörelsekostnader, vilka delvis motverkades 
av en lägre bruttomarginal.

De justerade hanteringskostnaderna minskade med 1,8 
procentenheter från 15,2% till 13,4%. Minskningen beror 
på en ökad produktivitet och skalfördelar till följd av de 
investeringar som gjordes i koncernens hanteringscenter 
under 2017. Andelen justerade administrations- och övriga 
kostnader minskade med 2,4 procentenheter i perioden 
till 9,5% (12,0%). Minskningen drevs av skalfördelar 
från förbättrade leverantörsvillkor samt av en relativt 
långsammare ökning av personalkostnaderna.

Det justerade rörelseresultatet under första halvåret 

Bruttovinst 
Bruttovinsten ökade med 36,5% till 300,4 miljoner kronor 
(220,1) under kvartalet. Bruttomarginalen minskade till 
42,0% (44,4%).

Minskningen av bruttomarginalen förklaras i huvudsak 
av en tidigare reastart jämfört med motsvarande period 
föregående år, samt en ökad kampanjaktivitet för att 
driva trafik i juni när det väldigt varma vädret dämpade 
konsumtionen.

För det första halvåret ökade bruttovinsten med 26,8% till 
516,4 miljoner kronor (407,2). Bruttomarginalen minskade 
till 40,8% (44,4%). Minskningen av bruttomarginalen 
förklaras delvis av ovanstående faktorer, men också av 
andra faktorer såsom en försenad försäljningsstart av 
vårsäsongsprodukter till ordinarie pris till följd av det kalla 
vädret, en relativt mindre andel kampanjvaror samt det 
avslutade kommissionsförsäljningsavtalet med ECCO.

Rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultatet ökade till 34,1 miljoner kronor (-82,9) för 
kvartalet samtidigt som rörelsemarginalen ökade med 21,5 
procentenheter till 4,8% (-16,7%).

Resultatökningen drevs av förbättringar inom samtliga 
rörelsekostnadsposter, men föklaras främst av lägre 
administrations- och övriga kostnader som minskade med 
20,9 procentenheter från 30,5% till 9,6%. Minskningen av 
administrations- och övriga kostnader är i huvudsak hänförlig 
till att Q2 2017 påverkades negativt av engångskostnader 
relaterade till företagets börsintroduktion. Andelen 
hanteringskostnader minskade med 2,1 procentenheter 
från 15,5% till 13,4% på grund av förbättrad produktivitet 
och skalfördelar som uppnåddes genom investeringar i 
koncernens hanteringscenter under 2017, men påverkades 
också av att 1,6 miljoner kronor i engångskostnader i samband 
med lagerflytten belastade det andra kvartalet 2017.

Andelen marknadsföringskostnader minskade med 
0,6 procentenheter till 12,7% (13,3%). Skalfördelar inom 
marknadsföring motverkades delvis av högre kostnader 

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018
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uppgick till 30,8 miljoner kronor (8,3). Justeringar om 
-2,0 miljoner kronor gjordes under perioden som 
hänförs till förändring i reserven för sociala avgifter på 
koncernens optionsprogram samt justeringar om -1,1 
miljoner kronor gällande aktierelaterade ersättningar 
avseende teckningsoptionsprogrammet. Den justerade 
rörelsemarginalen ökade med 1,5 procentenheter till 2,4% 
(0,9%). Förändringen drevs av lägre rörelsekostnader 
som delvis motverkas av en lägre bruttomarginal. De 
justerade hanteringskostnaderna förbättrades med 2,1 
procentenheter till följd av skalfördelar och förbättrad 
effektivitet. Andelen justerade administrations- och övriga 
kostnader förbättrades med 2,5 procentenheter drivet av 
skalfördelar och färre nyrekryteringar än förväntat.

Finansiella poster
Koncernens finansiella kostnader uppgick till 2,3 miljoner 
kronor (0,7) och de finansiella intäkterna uppgick till 1,6 
miljoner kronor (2,7) i kvartalet. De finansiella kostnaderna 
är hänförliga till räntekostnader för bolagets räntebärande 
skulder samt förändringar i verkligt värde på koncernens 
derivat. Under andra kvartalet har den svagare svenska 
kronan mot NOK minskat värdet på koncernens 
derivatinstrument. Finansiella intäkter är hänförliga till 
förändring i värderingen av koncernens derivattillgångar för 
perioden. 

Finansnettot uppgick till -0,7 miljoner kronor (2,0).

De finansiella kostnaderna för de första sex månaderna 
2018 uppgick till 9,6 miljoner kronor (1,1). Finansiella 
intäkter för perioden uppgick till 1,6 miljoner kronor (5,9). 
Finansnettot uppgick till -8,1 miljoner kronor (4,9), där 
minskningen är hänförlig till förändring i verkligt värde av 
koncernens derivatinstrument till följd av svenska kronans 
värdeförsämring gentemot den norska kronan.
 
Skatt 
Skattekostnaden i kvartalet uppgick till -9,2 miljoner kronor 
jämfört med 12,6 miljoner kronor i Q2 2017. Den effektiva 
skattesatsen för kvartalet var 27,6% jämfört med 15,6% 
under motsvarande period föregående år. Periodens skatt 

avser en minskning av uppskjuten skattefordran hänförlig 
till skattemässiga underskott. Uppskjutna skattefordringar 
för skattemässiga förluster redovisas i den mån det är 
troligt att de kommer att kunna användas.

Koncernen förväntas nyttja de uppskjutna skattefordringar 
som redovisas inom de kommande tre åren. Den uppskjutna 
skattefordran har räknats om med hänsyn tagen till den nya 
lägre bolagsskatteprocenten per januari 2019. Det finns 
ingen tidsbegränsning för att nyttja skattemässiga förluster.

För det första halvåret uppgick skatten till -6,7 miljoner 
kronor jämfört med 18,0 miljoner kronor under det första 
halvåret 2017, vilket innebär en effektiv skattesats på 34,3% 
jämfört med 17,3% motsvarande period föregående år.

Periodens resultat
Periodens resultat för kvartalet uppgick till 24,2 miljoner 
kronor (-68,3). Resultat per aktie uppgick till 0,43 kronor 
(-1,37).

För det första halvåret uppgick periodens resultat till 12,9 
miljoner kronor (-86,2). Resultat per aktie uppgick till 0,23 
kronor (-1,79).

Rörelsekapital 
Koncernens rörelsekapital uppgick till 126,4 miljoner kronor 
(85,9), motsvarande 5,3% (5,1%) av nettoomsättningen för 
de senaste tolv månaderna. Rörelsekapitalet i procent 
av nettoomsättningen har ökat med 0,2 procentenheter 
jämfört med motsvarande period föregående år. Förra 
året påverkades rörelsekapitalets andel i relation till 
nettoomsättningen av innehållen skatt från anställda hänförlig 
till 2012 års teckningsoptionsprogram. Justerat för detta 
skulle rörelsekapitalets andel i relation till nettoomsättningen 
vid utgången av andra kvartalet 2017 ha uppgått till cirka 7%.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
133,9 miljoner kronor (17,4). Ökningen drevs av ett förbättrat 
rörelseresultat. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapital 
uppgick till 87,4 miljoner kronor (85,4).

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018
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Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
-17,7 miljoner kronor (-121,7). Investeringarna föregående 
år påverkades av investeringen i anläggningstillgångar för 
det nya hanteringscentret. Av årets investeringar är cirka 
10 miljoner kronor hänförliga till öppnandet av den nya 
flaggskeppsbutiken för kategorin Beauty i Köpenhamn. 
Investeringar i anläggningstillgångar förväntas öka under de 
kommande sex månaderna då den andra expansionsfasen 
av AutoStore är planerad att vara färdigställd före Black 
Friday.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
under kvartalet till 5,6 miljoner kronor (537,8). 
Kassaflödet har påverkats av inbetalningar hänförliga till 
2018/2021-optionsprogrammet samt av amorteringar av 
lån enligt plan som är relaterade till hanteringscentrets 
automatiseringsutbyggnad. Jämförelseperioden förra året 
påverkades av den nyemission som genomfördes i samband 
med börsnoteringen samt skulder som hänförs till det nya 
hanteringscentret.

Kassaflödet för kvartalet uppgick till 121,8 miljoner kronor 
(433,6).

För det första halvåret uppgick kassaflödet till 91,6 miljoner 
kronor (329,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten 
ökade till 126,2 miljoner kronor (-80,9), drivet av ett förbättrat 
rörelseresultat och en positiv utveckling av rörelsekapitalet.

Ledningens rapport över finansiell ställning 
Koncernens totala tillgångar ökade till 1 593,3 miljoner 
kronor (1 379,1), drivet av ökade lagervolymer i enlighet med 
förväntad ökad tillväxt.

Koncernens anläggningstillgångar ökade till 147,8 miljoner 
kronor (125,2) jämfört med föregående år. Ökningen 
avser investeringar i koncernens hanteringscenter samt 
investeringar i den nya flaggskeppsbutiken för kategorin 
Beauty i Köpenhamn.

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018

Uppskjutna skattefordringar ökade till 85,7 miljoner kronor 
(54,8) till följd av kapitaliserade skattefordringar avseende 
skattemässiga förlustavdrag.



7Boozt AB (publ) / Halvårsrapport 2018

Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade med 42,8% till 688,3 miljoner 
kronor (481,9) under kvartalet, drivet av en god utveckling av 
samtliga nyckeltal. Under första halvåret ökade omsättningen 
med 38,2% till 1 215,3 miljoner kronor (879,2).

Nykundsintaget har varit något högre än väntat både 
under kvartalet och under det första halvåret eftersom 
vi lyckats attrahera nya kunder inom kostnadsramen för 
nykundsanskaffning. En högre köpfrekvens från aktiva 
kunder bidrog också till den positiva utvecklingen. True 
frequency utvecklades positivt med en ökning från 6,1 
till 7,2 både för kvartalet och för de första 6 månaderna. 
Kundnöjdheten är på en fortsatt hög nivå vilket bekräftas av 
Trustpilot-poängen 9,2 (9,1) och en NPS-poängen på 71 (66).

Det genomsnittliga ordervärdet ökade till 801 kronor (765) 
för kvartalet och 810 (775) för första halvåret. Ökningen 
förklaras främst av valutaeffekter, men också av ett större 
antal varor per order. Returandelen har varit oförändrad på 
cirka 40% under kvartalet och första halvåret.

Utveckling per segment

Rörelseresultat och justerat rörelseresultat
Rörelseresultatet, EBIT, ökade till 36,6 miljoner kronor (-79,4) 
i kvartalet, medan rörelsemarginalen förbättrades med 
21,8 procentenheter till 5,3% (-16,5%). Jämförelsekvartalet 
Q2 2017 påverkades negativt av kostnader relaterade till 
bolagets börsnotering. Det justerade rörelseresultatet 
ökade till 37,4 Mkr (12,0), medan marginalen förbättrades 
med 2,9 procentenheter till 5,4% (2,5%). Ökningen är 
hänförlig till lägre andel rörelsekostnader som kompenserat 
för en lägre bruttomarginal.

Under första halvåret ökade rörelseresultatet till 28,1 
miljoner kronor (-108,4), medan rörelsemarginalen 
förbättrades med 14,6 procentenheter till 2,3% (-12,3%). Det 
justerade rörelseresultatet ökade till 31,1 miljoner kronor (6,1), 
medan den justerade rörelsemarginalen förbättrades med 
1,8 procentenheter till 2,6% (0,7%). Ökningen är hänförlig 
till lägre andel rörelsekostnader som kompenserat för en 
lägre bruttomarginal.

Boozt.com

Boozt.com
Nettoomsättning  688,3  481,9 42,8%  1 215,3  879,2 38,2%
Rörelseresultat (EBIT)  36,6  -79,4 n.m.  28,1  -108,4 n.m.
Rörelsemarginal (%) 5,3% -16,5%  21,8 pp 2,3% -12,3%  14,6 pp 
Justerat rörelseresultat  37,4  12,0 210,7%  31,1  6,1 411,0%
Justerad rörelsemarginal (%) 5,4% 2,5%  2,9 pp 2,6% 0,7%  1,8 pp 

Antal besök (000)  26 560  21 056 26,1%  51 519  40 793 26,3%
Antal ordrar (000)  869  641 35,5%  1 507  1 151 30,9%
Konverteringsgrad 3,27% 3,05%  0,2 pp 2,93% 2,82%  0,1 pp 
True frequency  7,2  6,1  7,2  6,1 
Genomsnittligt ordervärde (kronor)  801  765 4,7%  810  775 4,5%
Antal aktiva kunder (000)  1 185  916 29,3%  1 185  916 29,3%
Antal ordrar per aktiv kund  2,42  2,30 4,9%  2,42  2,30 4,9%

FörändringMiljoner kronor om inget annat anges Förändring
1 apr - 30 jun, 

2018
1 apr - 30 jun, 

2017
1 jan - 30 jun, 

2018
1 jan - 30 jun, 

2017

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018

Boozt.com - Nettoomsättning, geografisk fördelning

Sverige  246,7  179,9 37,1%  435,1  324,1 34,3%

Resten av Norden  406,1  283,1 43,5%  713,6  508,8 40,3%

Resten av Europa  35,5  18,9 87,9%  66,5  46,3 43,6%

SUMMA Nettoomsättning  688,3  481,9 42,8%  1 215,3  879,2 38,2%

1 apr - 30 jun, 
2018Miljoner kronor

1 apr - 30 jun, 
2017 Förändring

1 jan - 30 jun, 
2018

1 jan - 30 jun, 
2017 Förändring

Boozt.com omfattar verksamheter på Boozt.com-webbplatsen. 
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Booztlet.com

Booztlet.com
Nettoomsättning  22,7  11,9 89,8%  45,0  22,8 97,1%

Rörelseresultat (EBIT)  2,4  -1,9 n.m.  6,2  -1,2 n.m.
Rörelsemarginal (%) 10,6% -15,9%  26,4 pp 13,9% -5,4%  19,2 pp 
Justerat rörelseresultat  2,4  0,4 446,5%  6,4  1,7 273,3%

Justerad rörelsemarginal (%) 10,7% 3,7%  6,9 pp 14,1% 7,5%  6,6 pp 

Miljoner kronor om inget annat anges

Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade med 89,8% till 22,7 miljoner 
kronor (11,9) under kvartalet och förklaras av ett ökat fokus 
på nykundsanskaffning i off price-segmentet (kunder med 
stort intresse för rabatterade varor) samt fler incitament för 
aktiva kunder att öka sin köpfrekvens. Den starka tillväxten 
har möjliggjorts tack vare en satsning på att öka inköpen av 
kampanjvaror till Booztlet.com. Under första halvåret ökade 
omsättningen med 97,1% till 45,0 miljoner kronor (22,8).

Rörelseresultat och justerat rörelseresultat
Rörelseresultatet, EBIT, ökade till 2,4 miljoner kronor 
(-1,9), medan rörelsemarginalen förbättrades med 26,4 
procentenheter till 10,6% (-15,9%) i kvartalet. Ökningen av 
rörelseresultatet är hänförlig till skalfördelar, trots att kostnader 

som segmentet tilldelats ökade, samt att Q2 2017 påverkades 
negativt av kostnader relaterade till börsintroduktionen.

Det justerade rörelseresultatet ökade till 2,4 miljoner kronor 
(0,4), medan rörelsemarginalen förbättrades med 6,9 
procentenheter till 10,7% (3,7%).

Under första halvåret ökade rörelseresultatet till 6,2 miljoner 
kronor (-1,2), medan rörelsemarginalen förbättrades med 19,2 
procentenheter till 13,9% (-5,4%).

Det justerade rörelseresultatet ökade till 6,4 miljoner kronor 
(1,7), medan den justerade rörelsemarginalen förbättrades 
med 6,6 procentenheter till 14,1% (7,5%).

FörändringFörändring
1 apr - 30 jun, 

2018
1 apr - 30 jun, 

2017
1 jan - 30 jun, 

2018
1 jan - 30 jun, 

2017

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018

Booztlet.com - Nettoomsättning, geografisk fördelning

Sverige  9,0  4,8 86,0%  18,3  9,5 93,0%

Resten av Norden  13,6  7,1 93,4%  26,6  13,2 101,0%

Resten av Europa  0,0  0,1 -24,8%  0,1  0,1 -21,6%

SUMMA Nettoomsättning  22,7  11,9 89,8%  45,0  22,8 97,1%

1 apr - 30 jun, 
2018Miljoner kronor

1 apr - 30 jun, 
2017 Förändring

1 jan - 30 jun, 
2018

1 jan - 30 jun, 
2017 Förändring

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Segmentet Booztlet.com innehåller verksamhet på Booztlet.com-webbplatsen, som är koncernens online-outlet.
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Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade med 62,3% till 3,7 miljoner kronor 
(2,3) i kvartalet. Ökningen beror främst på en ökning av 
nettoomsättningen i Booztlet-butiken söder om Köpenhamn, 
men också på öppningen i juni av den nya skönhetsbutiken 
Beauty by Boozt i centrala Köpenhamn. Under första halvåret 
minskade nettoomsättningen med -58,5% till 6,3 miljoner 
kronor (15,2). Minskningen är hänförlig till det avslutade 
försäljningsavtalet med ECCO, vilket upphörde under första 
kvartalet 2017.

Rörelseresultat och justerat rörelsresultat
Rörelseresultatet minskade till -4,9 miljoner kronor (-1,6) i 
kvartalet. Den negativa utvecklingen kan delvis förklaras 
av kostnader i samband med öppnandet av den nya 
Beauty by Boozt-butiken i Köpenhamn. Under första 
halvåret minskade rörelseresultatet till -6,6 miljoner kronor 
(0,6). Utvecklingen påverkades negativt av det avslutade 
kommissionsförsäljningsavtalet med ECCO.

Inga justeringar av rörelseresultatet har gjorts för segmentet 
Övrigt.
 

Övrigt
Nettoomsättning  3,7  2,3 62,3%  6,3  15,2 -58,5%

Rörelseresultat (EBIT)  -4,9  -1,6 -200,5%  -6,6  0,6 n.m.
Rörelsemarginal (%) -130,9% -70,7%  -60,2 pp -104,5% 3,7%  -108,2 pp 
Justerat rörelseresultat  -4,9  -1,6 -200,5%  -6,6  0,6 n.m.

Justerad rörelsemarginal (%) -130,9% -70,7%  -60,2 pp -104,5% 3,7%  -108,2 pp 

Miljoner kronor om inget annat anges

Övrigt

FörändringFörändring
1 apr - 30 jun, 

2018
1 apr - 30 jun, 

2017
1 jan - 30 jun, 

2018
1 jan - 30 jun, 

2017

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Övrigt - Nettoomsättning, geografisk fördelning

Sverige  -    -    -    0,7 -100,0%

Resten av Norden  3,7  2,3 62,3%  6,3  5,8 8,8%

Resten av Europa  -    -    -    8,7 -100,0%

SUMMA Nettoomsättning  3,7  2,3 62,3%  6,3  15,2 -58,5%

1 apr - 30 jun, 
2018Miljoner kronor

1 apr - 30 jun, 
2017 Förändring

1 jan - 30 jun, 
2018

1 jan - 30 jun, 
2017 Förändring

Segmentet Övrigt avser koncernens fysiska butik "Booztlet" och två skönhetsbutiker "Beauty by Boozt" (som drivs av andra koncernbolag). Segmentet inkluderade 
tidigare Eccos webbutik för den europeiska marknaden som drevs av koncernen till och med 31 mars 2017.
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Övrig information

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

Stärkt erbjudande för Beauty med MAC, 
Kiehl ś och Urban Decay samt öppnande av 
flaggskeppsbutik i Köpenhamn
MAC, Kiehl ́s och Urban Decay har alla en begränsad 
distribution i Norden. Genom att bli en av de få utvalda 
distributörerna av dessa stärker Boozt.com positionen som 
en ledande online-återförsäljare för Beauty i regionen. 
Kategorin Beauty är viktig för Boozt.com eftersom mode 
och skönhetsprodukter går hand i hand. Byggstenarna för 
en framgångsrik expansion är att kunderna kan fullända 
sitt utseende med kompletterande Beauty-produkter i ett 
starkt erbjudande med många av de ledande varumärkena. 
Beauty by Boozt-butikens 500 kvadratmeter möjliggör en 
fysisk presentation av de varumärken som säljs på Boozt.
com. Butiken är inte en typisk skönhetsbutik, eftersom den 
ger besökarna en helt annan estetisk helhetsupplevelse 
än vad de är vana vid när de handlar och butiken kommer 
också att fungera som marknadsföringsplattform för Boozt. 
Butiken förväntas vara förlustbringande under 2018.

Händelser efter rapportperiodens utgång 
Inga väsentliga händelser har ägt rum efter rapporterings-
dagen.

Personal
Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 304 (213), 
vilket motsvarar en ökning med 43%, drivet av öppningen 
av den fysiska butiken i Köpenhamn. Medelantalet anställda 
var 238 (185) under kvartalet, vilket motsvarar en ökning 
med 29%. Medelantalet anställda under första halvåret var 
227 (181).

Säsongsvariationer  
Säsongsvariationer påverkar koncernen, men respektive 
kvartal är jämförbara över åren. Traditionellt har fjärde 
kvartalet den högsta nettoomsättningen, medan första 
kvartalet har den lägsta. För att tydliggöra den långsiktiga 
utvecklingen rapporterar koncernen rullande tolv månaders 
siffror, där så är tillämpligt.

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

Sedan den 31 maj 2017 är Boozt AB (publ) noterat på 
Nasdaq Stockholm Mid Cap. Adressen till huvudkontoret 
är Hyllie Boulevard 10 B, 215 32 Malmö.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet 
till 9,5 miljoner kronor (63,9). Moderbolaget har fakturerat 
arvoden för förvaltningstjänster i enlighet med koncernens 
internprissättningsavtal till andra koncernföretag. 
Kostnader för perioden avser främst kostnader för löner 
till koncernledning och ersättning till styrelsen.

Förlusten för kvartalet uppgick till -1,5 miljon kronor (-22,7).

Moderbolaget har en koncernintern fordran respektive en 
skuld till olika motparter inom koncernen, som tillsammans 
med aktier i dotterbolaget Boozt Fashion AB och eget 
kapital utgör huvuddelen av bolagets finansiella ställning.

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

Transaktioner med närstående
Koncernledningen i Boozt AB köpte optioner i programmet 
2018/2021 för 6,3 miljoner kronor (0,0) vilket klassificeras 
som en närståendetransaktion.

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018

Inköp av teckningsoptioner i 
2018/2021- programmet
Koncernledningen i Boozt AB (publ) 
(PDMR)

 6,3  -    6,3  -    6,3 

Totala transaktioner med 
närstående

 6,3  -    6,3  -    6,3 

1 apr - 
30 jun, 
2018Miljoner kronor

 1 apr - 
30 jun, 
2017

1 jan - 
30 jun, 
2018

1 jan - 
30 jun, 
2017

Rullande
12

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

Den genomsnittliga omsättningen för Boozt-aktien var 
154 340 aktier per dag under andra kvartalet. Per den 30 
juni 2018 hade bolaget cirka 3 900 aktieägare, varav de 
största aktieägarna var Sampension (9,87%), ATP (7,72%) 
och OppenheimerFunds (6,03%).

Det totala antalet aktier uppgick till 56 338 433 
med ett kvotvärde på 0,0833 kronor per aktie. Från 
teckningsoptionsprogrammet 2015/2025 var 267 500 
teckningsoptioner utestående vid rapportperiodens 
utgång. Varje teckningsoption i 2015/2025-programmet 
ger rätt att köpa 12 aktier, vilket innebär totalt 3 210 000 
aktier. Från teckningsoptionsprogrammet 2018/2021 var 
1 137 347 teckningsoptioner utestående vid periodens 
utgång. Varje teckningsoption i 2018/2021-programmet 
ger rätt att köpa 1 aktie, vilket innebär totalt 1 113 347 aktier.

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

Samtliga aktier i bolaget är noterade.

Börsvärdet för bolaget per den 30 juni 2018 uppgick till 
4 101 miljoner kronor.

Teckningsoptionsprogram 2015/2025 
Koncernen har utfärdat ett teckningsoptionsprogram för 
anställda som identifierats som nyckelpersoner i koncernen. 
Koncernchefen ingår i denna grupp.

Mer information finns i årsredovisningen för 2017.

Teckningsoptionsprogram 2018/2021  
Årsstämman i Boozt AB (publ) den 27 april 2018 beslutade 
om ett långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad 

emission av teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag 
och godkände överlåtelse av teckningsoptioner från 
dotterbolaget till koncernledningen och nyckelpersoner 
("Teckningsoptionsprogram 2018/2021"). I enlighet med 
villkoren för teckningsoptionsprogrammet 2018/2021 
har dotterbolaget tecknat och överlåtit totalt 1 137 347 
teckningsoptioner till koncernledningen och nyckelpersoner.

Varje teckningsoption i 2018/2021-programmet berättigar 
till teckning av en aktie i bolaget till en teckningskurs om 
96,31 kronor motsvarande 126 procent av det volymviktade 
genomsnittspriset enligt Nasdaq Stockholms officiella 
prislista för aktier i bolaget under perioden från och med 
den 18 maj 2018 till och med den 24 maj 2018. Teckning av 
aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum 
från och med den 1 juni 2021 till och med den 14 juni 2021.

Överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna i 
Teckningsoptionsprogram 2018/2021 har gjorts till ett pris 
per teckningsoption om 9,18 kronor, motsvarande det 
verkliga marknadsvärdet av en teckningsoption per den 
31 maj 2018, som fastställts av Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers AB i enlighet med Black Scholes formel. Således 
kommer inga IFRS 2-kostnader påverka koncernen, inga 
avsättningar kommer heller att göras för sociala avgifter.

Mer information finns på www.booztfashion.com.

Årsstämma
Alla förslag godkändes med erforderlig majoritet. I 
enlighet med förslaget från valberedningen omvaldes 
de ordinarie styrelseledamöterna Henrik Theilbjørn, 
Jimmy Fussing Nielsen, Staffan Mörndal, Jón Björnsson, 
Kent Stevens Larsen och Charlotte Svensson. Till nya 
ordinarie styrelseledamöter valdes Bjørn Folmer Kroghsbo 
och Cecilia Lannebo. Henrik Theilbjørn omvaldes till 
styrelseordförande. Gerd Rahbek-Clemmensen och Lotta 
Lundén hade avböjt omval.

Mer information finns på www.booztfashion.com.

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018
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Framåtblickande information
Koncernen har justerat prognosen för nettomsättnings-
tillväxten 2018 och förväntar nu en nettoomsättningstillväxt 
som överstiger 36% (tidigare mer än 33%), driven av 
positiva valutaeffekter och stark utveckling. Den justerade 
rörelsemarginalen förväntas öka något jämfört med 2017 
då den uppgick till 2,4%. Prognosen förutsätter konstanta 
valutor från tidpunkten av detta offentliggörande och för 
återstoden av innevarande räkenskapsår.

Bolaget upprepar de finansiella målen på medellång sikt som 
antagits av styrelsen vid tidpunkten för börsnoteringen av 
koncernen.

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018

NETTO-
OMSÄTTNINGS-
TILLVÄXT

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

JUSTERAD 
RÖRELSEMARGINAL

•  Koncernen eftersträvar en justerad rörelsemarginal   
   överstigande 6% på medellång sikt. 

•  Koncernen förväntas förbättra den justerade rörelse-
   marginalen årligen då kostnadsandelen fortsätter att    
   minska som en följd av nettoomsättningstillväxten
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Koncernens resultaträkning

Koncernens rapport över totalresultat

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 2  714,7  496,1  1 266,6  917,3  2 365,7 

Övriga rörelseintäkter  1,7  -    3,7  -    6,0 

 716,3  496,1  1 270,3  917,3  2 371,7 

RÖRELSENS KOSTNADER

Kostnader för handelsvaror  -414,2  -276,0  -750,2  -510,1  -1 395,5 

Övriga externa kostnader  -213,3  -192,6  -390,7  -368,8  -722,0 

Personalkostnader  -43,2  -99,5  -79,1  -130,8  -145,6 

Av- och nedskrivningar  -11,5  -8,7  -22,5  -11,7  -41,6 

Övriga rörelsekostnader  -    -2,3  -    -4,9  -   

Summa rörelsens kostnader  -682,2  -579,1  -1 242,6  -1 026,3  -2 304,7 

RÖRELSERESULTAT (EBIT) 2  34,1  -82,9  27,7  -109,1  67,0 

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter  1,6  2,7  1,6  5,9  4,9 

Finansiella kostnader 3  -2,3  -0,7  -9,6  -1,1  -16,2 

Finansnetto  -0,7  2,0  -8,1  4,9  -11,3 
RESULTAT FÖRE SKATT 2  33,4  -80,9  19,7  -104,2  55,7 

Skatt på periodens resultat  -9,2  12,6  -6,7  18,0  30,8 

PERIODENS RESULTAT  24,2  -68,3  12,9  -86,2  86,5 

Effektiv skattesats -27,6% -15,6% -34,3% -17,3% 55,3%

PERIODENS RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:

Moderbolagets ägare 24,2 -68,3 12,9 -86,2 86,5

Medelantalet aktier (000) 56 338 49 821 56 338 48 267 56 338

Medelantalet aktier efter utspädning (000) 57 677 52 949 57 692 51 776 57 716

Resultat per aktie (kronor) 0,43 -1,37 0,23 -1,79 1,54

Resultat per aktie efter utspädning (kronor) 0,42 -1,37 0,22 -1,79 1,50

NotMiljoner kronor om inget annat anges

PERIODENS RESULTAT  24,2  -68,3  12,9  -86,2  86,5 

POSTER SOM HAR ÅTERFÖRTS ELLER KAN 
ÅTERFÖRAS TILL PERIODENS RESULTAT:

Omräkningdifferens  -0,1  0,1  -0,0  0,1  0,0 

Övrigt totalresultat  24,1  -68,1  12,9  -86,1  86,5 

SUMMA ÖVRIGT TOTALRESULTAT  24,1  -68,1  12,9  -86,1  86,5 

PERIODENS TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL:

Moderbolagets ägare  24,1  -68,1  12,9  -86,1  86,5 

Miljoner kronor

Rullande 12 
månader

1 apr - 30 jun, 
2018

1 apr - 30 jun, 
2017

1 jan - 30 jun, 
2018

1 jan - 30 jun, 
2017

Rullande 12 
månader

1 apr - 30 jun, 
2018

1 apr - 30 jun, 
2017

1 jan - 30 jun, 
2018

1 jan - 30 jun, 
2017

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018
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Koncernens rapport över finansiell ställning

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Webbplattform 4  28,5  17,3  19,5 

 28,5  17,3  19,5 

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 4  147,8  125,2  155,1 

 147,8  125,2  155,1 

Depositioner 3  12,4  15,5  11,8 

Uppskjuten skattefordran  85,7  54,8  92,5 

 98,1  70,3  104,3 

Summa anläggningstillgångar  274,5  212,8  278,9 

Omsättningstillgångar
Varulager  735,3  514,9  626,7 

Kundfordringar 3  9,6  9,0  34,0 

Övriga fordringar 3  10,2  40,3  38,2 

Aktuell skattefordran  0,4  0,4  0,5 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  41,6  44,1  26,9 

Derivattillgångar 3  -    5,9  4,4 

Likvida medel 3  521,8  551,6  429,7 

Summa omsättningstillgångar  1 318,9  1 166,3  1 160,2 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 593,3  1 379,1  1 439,1 

Miljoner kronor 30 jun, 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital  4,7  4,7  4,7 

Övrigt tillskjutet kapital  1 135,9  1 123,3  1 124,3 

Reserver  0,1  0,1  0,1 

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat  -325,4  -412,0  -338,3 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  815,3  716,1  790,8 

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 3  62,1  55,3  70,6 

Övriga avsättningar  23,1  21,6  21,1 

Summa långfristiga skulder  85,1  76,9  91,7 

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 3  19,4  63,3  30,6 

Leverantörsskulder 3  420,8  247,4  282,7 

Övriga skulder 3  58,2  76,6  62,0 

Derivatskulder 3  2,8  -    0,3 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  191,7  198,8  181,1 

Summa kortfristiga skulder  692,9  586,1  556,6 

Summa skulder  778,0  663,0  648,3 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 593,3  1 379,1  1 439,1 

Not 30 jun, 2017*

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

31 dec, 2017*

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Miljoner kronor

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

Periodens resultat  -    -    -    -86,2  -86,2 

Övrigt totalresultat  -    -    0,1  -    0,1 

SUMMA PERIODENS TOTALRESULTAT  -    -    0,1  -86,2  -86,1 

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

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

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

Aktierelaterade ersättningar  -    3,7  -    -    3,7 

Summa transaktioner med ägare  0,8  434,1  -    -    434,9 

Utgående eget kapital 30 jun, 2017  4,7  1 123,3  0,1  -412,0  716,1 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Miljoner kronor

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

Periodens resultat  -    -    -    12,9  12,9 

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

SUMMA PERIODENS TOTALRESULTAT  -    -    -0,0  12,9  12,9 

Försäljning av optioner i eget förvar  -    10,4  -    -    10,4 

Aktierelaterade ersättningar  -    1,1  -    -    1,1 

Summa transaktioner med ägare  -    11,6  -    -    11,6 

Utgående eget kapital 30 jun, 2018  4,7  1 135,9  0,1  -325,4  815,3 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018

Aktie-
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Koncernens rapport över kassaflöden

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

Miljoner kronor

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
FÖRE FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Rörelseresultat  34,1  -82,9  27,7  -109,1  67,0 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  -   

      Aktierelaterad ersättning utan    
      kassaflödespåverkan (sociala kostnader)

 0,3  3,2  2,0  5,3  1,5 

      Aktierelaterad ersättning utan 
      kassaflödespåverkan

 0,5  3,7  1,1  3,7  2,3 

      Avskrivningar  11,5  8,7  22,5  11,7  41,6 

      Övriga ej kassaflödepåverkande poster  0,6  -0,0  -0,1  -0,2  -0,3 

Erlagd ränta  -0,6  -0,7  -1,2  -1,1  -2,6 

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

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
FÖRE FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

 46,5  -68,0  52,1  -89,6  109,4 

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I 
RÖRELSEKAPITAL

Förändring av varulager  2,5  10,4  -108,7  -126,1  -220,4 

Förändring av rörelsefordringar  29,7  -18,7  37,7  15,7  32,1 

Förändring av rörelseskulder  55,2  93,6  145,0  119,1  147,9 

Förändring av rörelsekapital  87,4  85,4  74,0  8,7  -40,4 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN

 133,9  17,4  126,2  -80,9  69,0 

KASSAFLÖDE FR. INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 4  -10,5  -113,6  -11,8  -116,5  -57,6 

Förändringar av finansiella anläggningstillgångar 4  -0,6  -5,5  -1,0  -5,8  2,7 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 4  -6,7  -2,5  -12,6  -4,8  -17,9 

KASSAFLÖDE FR. INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -17,7  -121,7  -25,3  -127,1  -72,7 

KASSAFLÖDE FR. FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission -  431,2  -  431,2  -

Försäljning av optioner i eget förvar 10,4 - 10,4 - 10,4

Upptagna lån  -    124,2  -    124,2  38,9 

Amortering av lån  -4,8  -17,6  -19,7  -17,6  -76,1 

KASSAFLÖDE FR. FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  5,6  537,8  -9,3  537,8  -26,7 

Periodens kassaflöde  121,8  433,6  91,6  329,8  -30,5 

Valutakurs vinster/förluster i likvida medel  -0,3  0,0  0,6  0,0  0,6 

Likvida medel vid periodens början  400,2  118,1  429,7  221,8  551,6 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  521,8  551,6  521,8  551,6  521,8 

Rullande 12
månader*

1 apr - 30 jun, 
2018

1 apr - 30 jun, 
2017*

1 jan - 30 jun, 
2018

1 jan - 30 jun, 
2017*

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018
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Not 1 - Redovisningsprinciper

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

De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats 
i årsredovisningen för 2017 har även tillämpats i denna 
kvartalsrapport, med undantag för vad som beskrivs nedan.

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

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

Koncernen har tillämpat fullständig retroaktiv redovisning 
vid övergången till IFRS 15. Effekterna i resultaträkningen, 
balansräkningen och kassaflöde för jämförelsekvartalet 
visas nedan.

IFRS 9 Finansiella Instrument har ersatt IAS 39 
Finansiella Instrument: Redovisning och Värdering. 
Den nya standarden innebär nya utgångspunkter för 
klassificering och värdering av finansiella instrument, en 
framåtblickande nedskrivningsmodell och förenklade 
villkor för säkringsredovisning. Koncernens bokföring har 
inte påverkats av implementeringen av IFRS 9.

IFRS 16 Leasing ersätter IAS 17 per den 1 januari 2019. 
Enligt den nya standarden ska majoriteten av de leasade 
tillgångarna redovisas i balansräkningen. De enda 
undantagen är kortfristiga avtal och leasingavtal med mindre 
värde. För koncernen förväntas implementeringen av IFRS 
16 påverka bokslutet eftersom alla leasingavtal i koncernen 
kommer att aktiveras, dvs redovisas som en tillgång (rätten 
att använda det leasade objektet) och en finansiell skuld. 
Detta kommer att påverka balansräkningen och nyckeltal 
som soliditet. De kontrakt som bedöms ha störst effekt 
är leasingavtal avseende lokalerna för hanteringscentret 
i Ängelholm, huvudkontoret och de fysiska butikerna. 
Koncernen analyserar vilka effekter standarden kommer att 
få men det är ännu för tidigt att kvantifiera effekterna.

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

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

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

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

KONCERNENS 
RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning  -    -    -   
Övriga externa kostnader  -    -    -   

KONCERNENS RAPPORT 
FINANSIELL STÄLLNING

Varulager  473,4  41,6  514,9 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  157,2  41,6  198,8 

KONCERNENS RAPPORT  
ÖVER KASSAFLÖDEN

Förändringar av varulager  52,0  -41,6  10,4 

Förändringar av rörelseskulder  52,0  41,6  93,6 

30 jun, 2017Miljoner kronor
IFRS 15 

förändringar
Jun 30, 2017,

omklassificerad

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.
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Not 2 - Segmentsredovisning

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

Miljoner kronor

NETTOOMSÄTTNING

Boozt.com 688,3 481,9 206,4 1 215,3 879,2 336,0 2 282,3

Booztlet.com 22,7 11,9 10,7 45,0 22,8 22,2 71,3

Övrigt 3,7 2,3 1,4 6,3 15,2 -8,9 12,1

SUMMA NETTOOMSÄTTNING 714,7 496,1 218,5 1 266,6 917,3 349,3 2 365,7

RÖRELSERESULTAT (EBIT)

Boozt.com 36,6 -79,4 116,0 28,1 -108,4 136,5 65,4

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

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

SUMMA RÖRELSERESULTAT (EBIT) 34,1 -82,9 117,0 27,7 -109,1 136,8 67,0

RESULTAT FÖRE SKATT

Boozt.com 35,9 -77,4 113,3 20,3 -103,7 124,0 54,5

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

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

RESULTAT FÖRE SKATT 33,4 -80,9 114,3 19,7 -104,2 123,9 55,7

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Förändring
Rullande 12

månader
1 apr - 30 jun, 

2018
1 apr - 30 jun, 

2017*
1 jan - 30 jun, 

2018
1 jan - 30 jun, 

2017*

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018

Förändring
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Not 3 - Finansiella instrument

Finansiella tillgångar

Depositioner  15,5  -    -    15,5  15,5 

Kundfordringar  9,0  -    -    9,0  9,0 

Övriga fordringar  40,3  -    -    40,3  40,3 

Derivattillgångar  -    -    5,9  5,9  5,9 

Likvida medel  551,6  -    -    551,6  551,6 

Summa finansiella tillgångar  616,4  -    5,9  622,3  622,3 

Finansiella skulder

Räntebärande skulder  -    118,6  -    118,6  118,6 

Leverantörsskulder  -    247,4  -    247,4  247,4 

Övriga skulder  -    76,6  -    76,6  76,6 

Summa finansiella skulder  -    442,6  -    442,6  442,6 

30 jun, 2017

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Finansiella tillgångar

Depositioner  12,4  -    -    12,4  12,4 

Kundfordringar  9,6  -    -    9,6  9,6 

Övriga fordringar  10,2  -    -    10,2  10,2 

Derivattillgångar  -    -    -    -    -   

Likvida medel  521,8  -    -    521,8  521,8 

Summa finansiella tillgångar  553,9  -    -    553,9  553,9 

Finansiella skulder

Räntebärande skulder  -    81,4  -    81,4  81,4 

Leverantörsskulder  -    420,8  -    420,8  420,8 

Övriga skulder  -    58,2  -    58,2  58,2 

Derivatskulder  -    -    2,8  2,8  2,8 

Summa finansiella skulder  -    560,4  2,8  563,2  563,2 

30 jun, 2018

Kund- och 
lånefordringar

Andra
finansiella 

skulder

Finansiella 
tillgångar som 

värderas till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen

Summa 
redovisat 

värde
Verkligt 

värde

Kund- och 
lånefordringar

Andra
finansiella 

skulder

Finansiella 
tillgångar som 

värderas till 
verkligt värde 

via resultat-
räkningen

Summa 
redovisat 

värde
Verkligt 

värde

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018
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Förvärv av maskiner och inventarier (övrigt)  -9,7  -4,9  -10,8  -5,7  -11,8 

Förvärv av maskiner och inventarier (lagerautomatisering)  -0,5  -104,9  -0,7  -106,0  -44,3 

Förvärv av maskiner och inventarier (hanteringscenter)  -0,2  -3,9  -0,3  -4,8  -1,4 

 -10,5  -113,6  -11,8  -116,5  -57,6 

Förändring av depositioner  -0,6  -5,5  -1,0  -5,8  2,7 

 -0,6  -5,5  -1,0  -5,8  2,7 

Kapitalisering av utvecklingskostnader, egen personal  -3,1  -1,7  -5,9  -3,3  -9,8 

Kapitalisering av utvecklingskostnader, inhyrd personal  -3,5  -0,8  -6,6  -1,5  -8,1 

 -6,7  -2,5  -12,6  -4,8  -17,9 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN  -17,7  -121,7  -25,3  -127,1  -72,7 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Not 4 - Investeringar

Miljoner kronor

Ränteintäkter  0,0  -    0,0  -    0,0 

Finansiella intäkter - derivatinstrument  1,6  2,7  1,6  5,9  4,9 

Räntekostnader  -0,6  -0,7  -1,2  -1,1  -2,6 

Finansiella kostnader - derivatinstrument  -1,8  -    -8,5  -    -13,6 

FINANSNETTO  -0,7  2,0  -8,1  4,9  -11,3 

Specifikation av finansnetto 

Miljoner kronor

Beräkning av verkligt värde
För innevarande räkenskapsår anses verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder ligga nära det redovisade värdet varpå 
redovisat värde bedömts vara samma som verkligt värde. För mer detaljerad beskrivning av klassificering och värdering av 
finansiella instrument se bolagets årsredovisning för 2017.

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

Rullande 12
månader

1 apr - 30 jun, 
2018

1 apr - 30 jun, 
2017

1 jan - 30 jun, 
2018

1 jan - 30 jun, 
2017

Rullande 12
månader

1 apr - 30 jun, 
2018

1 apr - 30 jun, 
2017

1 jan - 30 jun, 
2018

1 jan - 30 jun, 
2017

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018
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Moderbolagets resultaträkning

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning  9,5  63,9  23,2  69,8 

 9,5  63,9  23,2  69,8 

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader  -1,6  -25,3  -3,6  -27,6 

Personalkostnader  -9,3  -61,2  -21,7  -66,2 

Summa rörelsens kostnader  -10,9  -86,6  -25,4  -93,8 

RÖRELSERESULTAT  -1,5  -22,7  -2,2  -24,1 

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter  -    -    -    -   

Finansiella kostnader  0,0  0,0  0,0  0,0 

Finansnetto  0,0  0,0  0,0  0,0 

RESULTAT FÖRE SKATT  -1,5  -22,7  -2,2  -24,1 

Skatt på periodens resultat  -0,1  -    0,1  -   

PERIODENS RESULTAT  -1,5  -22,7  -2,2  -24,1 

Miljoner kronor

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

1 apr - 30 jun, 
2018

1 apr - 30 jun, 
2017

1 jan - 30 jun, 
2018

1 jan - 30 jun, 
2017

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018
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TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

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

Summa anläggningstillgångar  747,3  362,9  747,3 

Uppskjuten skattefordran  13,5  -    13,4 

 13,5  -    13,4 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  -    71,7  -   

Fordran koncernbolag  24,1  375,2  22,2 

Aktuell skattefordran  -    1,2  -   

Kassa och bank  3,5  34,1  5,2 

Summa omsättningstillgångar  27,9  482,1  27,4 

SUMMA TILLGÅNGAR  788,7  845,0  788,1 

Moderbolagets balansräkning

Miljoner kronor

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital  4,7  4,7  4,7 

 4,7  4,7  4,7 

Fritt eget kapital

Överkursfond  1 081,8  1 081,8  1 081,8 

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

Periodens resultat  -2,2  -24,1  -12,4 

 736,5  727,1  738,7 

Summa eget kapital  741,2  731,8  743,4 

SKULDER

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  0,0  16,7  0,4 

Skulder till koncernbolag  37,8  -    37,8 

Övriga skulder  1,7  38,6  1,5 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  7,9  58,0  5,0 

Summa kortfristiga skulder  47,4  113,3  44,7 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  788,7  845,0  788,1 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

30 jun, 2018 30 jun, 2017 31 dec, 2017

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018
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Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en 
rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö, 17 augusti 2018 

Henrik Theilbjørn  
Styrelseordförande

Staffan Mörndal 
Styrelseledamot

Jimmy Fussing Nielsen 
Styrelseledamot

Jón Björnsson  
Styrelseledamot

Charlotte Svensson
Styrelseledamot

Kent Stevens Larsen 
Styrelseledamot

Bjørn Folmer Kroghsbo 
Styrelseledamot

Hermann Haraldsson 
Koncernens verkställande direktör

Cecilia Lannebo 
Styrelseledamot

Halvårsrapport - 1 januari - 30 juni 2018
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Tillkommande
information

Denna rapport är publicerad 2018-08-17
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RÖRELSERESULTAT (EBIT) %

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

Booztlet.com 10,6% 17,2% 8,3% 18,1% -15,9% 6,1% 6,5% 18,6% 15,8% 11,3% -14,7% -9,3%

Övrigt -130,9% -66,3% -25,1% -25,9% -70,7% 17,0% -3,7% 3,3% 17,8% 21,0% 13,0% 20,8%

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

RESULTAT FÖRE SKATT

Boozt.com  35,9  -15,5  51,6  -17,3  -77,4  -26,2  45,5  -18,4  4,2  -21,8  10,2  -16,6 

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

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

RESULTAT FÖRE SKATT  33,4  -13,7  51,9  -15,9  -80,9  -23,3  45,5  -16,3  8,5  -17,2  11,8  -12,8 

JUSTERAT RÖRELSERESULTAT 

Boozt.com  37,4  -6,3  52,0  -14,0  12,0  -6,0  47,6  -16,8  5,8  -20,1  14,8  -15,0 

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

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

JUSTERAT RÖRELSERESULTAT  35,0  -4,1  52,3  -12,5  10,9  -2,5  48,3  -14,2  10,6  -15,1  16,9  -10,7 

JUSTERAD RÖRELSEMARGINAL %

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

Booztlet.com 10,7% 17,6% 8,6% 18,0% 3,7% 11,6% 7,3% 18,7% 15,9% 11,5% -14,2% -9,3%

Övrigt -130,9% -66,3% -25,1% -25,9% -70,7% 17,0% 0,6% 6,4% 20,8% 23,5% 16,4% 23,5%

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

Kvartalsinformation

Nettoomsättning och rörelseresultat per segment

Miljoner kronor Q4 2016

NETTOOMSÄTTNING

Boozt.com  688,3  527,0  626,4  440,6  481,9 397,4 447,2 288,3 332,0 235,5 268,7 160,8

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

Övrigt  3,7  2,6  3,5  2,3  2,3 12,9 12,2 15,5 15,9 18,9 14,5 18,3

NETTOOMSÄTTNING  714,7  551,9  644,2  454,9  496,1 421,1 467,3 312,3 357,1 259,7 285,0 179,5

RÖRELSERESULTAT (EBIT)

Boozt.com  36,6  -8,5  50,8  -13,4  -79,4 -29,0 45,7 -18,3 4,3 -21,7 13,5 -16,2

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

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

RÖRELSERESULTAT (EBIT)  34,1  -6,4  51,1  -11,8  -82,9 -26,1 45,8 -16,2 8,6 -17,1 15,2 -12,5

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

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Tillkommande information

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

RÖRELSEMARGINAL (%)

Bruttomarginal (%) 42,0% 39,1% 43,1% 38,8% 44,4% 44,4% 45,2% 47,3% 44,2% 43,6% 48,0% 49,5%

Andel hanteringskostnader (%) -13,4% -13,5% -12,7% -14,8% -15,5% -20,5% -14,1% -18,1% -15,5% -17,9% -14,2% -20,3%

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

Andel administrations- och övriga 
kostnader (%) -9,6% -11,1% -9,8% -11,3% -30,5% -14,3% -9,0% -15,0% -11,1% -14,5% -15,2% -18,5%

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

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

Justerad andel hanteringskostnader (%) -13,4% -13,5% -12,7% -14,8% -15,2% -16,0% -14,1% -18,1% -15,5% -17,9% -14,2% -20,3%

Justerad andel administrations- och 
övriga kostnader (%) -9,5% -10,7% -9,6% -11,4% -12,0% -13,2% -8,5% -14,3% -10,6% -13,8% -14,6% -17,6%

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

BOOZT.COM

Antal besök (000)  26 560  24 959  26 966  20 747  21 056  19 737  18 798  14 935  14 980  14 342  12 986  10 660 

Antal ordrar (000)  869  638  786  572  641  510  558  404  449  354  358  247 

Konverteringsgrad 3,27% 2,56% 2,91% 2,76% 3,05% 2,58% 2,97% 2,70% 3,00% 2,47% 2,76% 2,32%

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

Genomsnittligt ordervärde (SEK)  801  824  810  780  765  788  822  745  787  727  773  707 

Antal aktiva kunder (000)  1 185  1 104  1 057  967  916  862  820  749  695  636  569  513 

Antalet ordrar per aktiv kund  2,42  2,39  2,37  2,36  2,30  2,23  2,15  2,09  2,03  1,96  1,93  1,92 

NETTOOMSÄTTNING 
GEOGRAFISK UPPDELNING

Sverige 255,7 197,8 241,8 180,2 184,8 149,5 172,0 116,2 134,5 88,0 99,7 58,4

Resten av Norden 423,5 323,0 368,2 254,3 292,4 235,4 257,5 161,4 184,1 130,2 148,4 86,8

Resten av Europa 35,5 31,1 34,2 20,4 18,9 36,2 37,8 34,7 38,5 41,6 36,9 34,2

SUMMA NETTOOMSÄTTNING 714,7 551,9 644,2 454,9 496,1 421,1 467,3 312,3 357,1 259,7 285,0 179,5

Norden 679,1 520,8 610,0 434,5 477,2 385,0 429,5 277,6 318,6 218,1 248,0 145,3

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

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna.

Tillkommande information

Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018
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Tillkommande information

Definitioner / ordlista

Aktierelaterade ersättningar: Koncernens kostnad som regleras genom utgivande av aktier

Andel administrations- och övriga 
kostnader(%):

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

Andel avskrivningar: Avskrivningar och nedskrivningar delat med nettoomsättning

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

Andel marknadsföringskostnader: Marknadsföringskostnader delat med nettoomsättning

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

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

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

Antalet ordrar per aktiv kund
(orderfrekvens):

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

BFC: Boozt Fulfilment Centre, benämns också koncernens hanteringscenter

Bruttomarginal: Kostnad för handelsvaror delat med nettoomsättning

Bruttovinst: Nettoomsättning minskat med kostnad för handelsvaror

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

Genomsnittligt ordervärde:  Transaktionsbaserad nettoomsättning delat med antalet ordrar

Justerad andel administrations- och 
övriga kostnader (%):

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

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

Justerat rörelseresultat: Vinst/förlust före räntor, skatt, aktierelaterade ersättningar till anställda och 
jämförelsestörande poster

Justerat rörelseresultat före av- och 
nedskrivningar:

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

Justerad rörelsemarginal: Justerat rörelseresultat delat med nettoomsättning
Justerad rörelsemarginal före av- och 
nedskrivningar:

Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar delat med nettoomsättning

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

Konverteringsgrad: Totalt antal ordrar delat med totala antalet besök

Nettoskuld/nettokassa: Räntebärande skulder minskat med likvida medel

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

Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat delat med medelantalet utestående aktier efter utspädning 
under perioden. Medelantalet aktier som används ska vara det genomsnittliga 
antalet aktier som används i beräkning av resultat per aktie före utspädning 
samt alla utspädningsbara aktier som skulle kunna omvandlas till ordinarie 
aktier. Potentiellt utspädningsbara aktier ska hanteras som utspädningsbara 
aktier när, och bara när omvandling till ordinarie aktier skulle minska resultat 
per aktie eller öka förlusten per aktie. 

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

Soliditet: Totalt eget kapital delat med totala tillgångar

Totala intäkter: Summa av nettoomsättning och övriga rörelseintäkter

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

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

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

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

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

Motivering till 
användandet av alternativa 

nyckeltal
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Tillkommande information

Härledning av justerat rörelseresultat

Miljoner kronor

Rörelseresultat (EBIT)  34,1  -82,9  27,7  -109,1  67,0 

Aktierelaterade kostnader för anställda 
(sociala avgifter)

 0,3  45,7  2,0  47,7  1,5 

Aktierelaterade kostnader för anställda  0,5  3,7  1,1  3,7  2,3 

Förberedelsekostnader för 
börsintroduktion

 -    42,8  -    45,4  -   

Övriga jämförelsestörande poster*  -    1,6  -    20,6  -   

Justerat rörelseresultat  35,0  10,9  30,8  8,3  70,7 

Härledning av totala intäkter

Miljoner kronor

KONCERNEN

Transaktionsbaserad nettoomsättning  722,5  503,6  1 273,2  955,9  2 388,5 

Minskat med kommissionsförsäljning  -14,9  -11,8  -24,6  -47,6  -49,5 

Övriga intäkter  7,0  4,4  18,0  9,0  26,7 

Nettoomsättning  714,7  496,1  1 266,6  917,3  2 365,7 

Övriga rörelseintäkter  1,7  -    3,7  -    6,0 

Totala intäkter  716,3  496,1  1 270,3  917,3  2 371,7 

BOOZT.COM

Transaktionsbaserad nettoomsättning  695,9  490,7  1 221,4  892,5  2 304,2 

Minskat med kommissionsförsäljning  -14,6  -13,2  -24,1  -22,2  -48,6 

Övriga intäkter  7,0  4,4  18,0  9,0  26,7 

Nettoomsättning  688,3  481,9  1 215,3  879,2  2 282,3 

Övriga rörelseintäkter  1,7  -    3,7  -    6,0 

Totala intäkter  689,9  481,9  1 219,0  879,2  2 288,3 

BOOZTLET.COM

Transaktionsbaserad nettoomsättning  22,9  12,1  45,5  23,1  72,2 

Minskat med kommissionsförsäljning  -0,3  -0,1  -0,5  -0,3  -0,9 

Övriga intäkter  -    -    -    -    -   

Nettoomsättning  22,7  11,9  45,0  22,8  71,3 

Övriga rörelseintäkter  -    -    -    -    -   

Totala intäkter  22,7  11,9  45,0  22,8  71,3 

ÖVRIGT

Transaktionsbaserad nettoomsättning  3,7  0,8  6,3  40,4  12,1 

Minskat med kommissionsförsäljning  -    1,5  -    -25,2  -   

Övriga intäkter  -    -    -    -    -   

Nettoomsättning  3,7  2,3  6,3  15,2  12,1 

Övriga rörelseintäkter  -    -    -    -    -   

Totala intäkter  3,7  2,3  6,3  15,2  12,1 

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

Rullande 12
månader

1 apr - 30 jun, 
2018

1 apr - 30 jun, 
2017

1 jan - 30 jun, 
2018

1 jan - 30 jun, 
2017

Rullande 12
månader

1 apr - 30 jun, 
2018

1 apr - 30 jun, 
2017

1 jan - 30 jun, 
2018

1 jan - 30 jun, 
2017
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Härledning av alternativa nyckeltal

Likvida medel  -521,8  -551,6  -521,8  -551,6  -521,8 

Räntebärande skulder  81,4  118,6  81,4  118,6  81,4 

Nettoskuld / -nettokassa  -440,4  -433,0  -440,4  -433,0  -440,4 

Totalt eget kapital  815,3  716,1  815,3  716,1  815,3 

Totala tillgångar  1 593,3  1 379,1  1 593,3  1 379,1  1 593,3 

Soliditiet 51,2% 51,9% 51,2% 51,9% 51,2%

Antal ordrar (000)  869 641  1 507 1 151 2 865

Antal besök (000)  26 560 21 056  51 519 40 793 99 232

Konverteringsgrad (Boozt.com) 3,27% 3,05% 2,93% 2,82% 2,89%

Varulager  735,3  514,9  735,3  514,9  735,3 

Kundfordringar  9,6  9,0  9,6  9,0  9,6 

Övriga fordringar  10,2  40,3  10,2  40,3  10,2 

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

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  41,6  44,1  41,6  44,1  41,6 

Leverantörsskulder  -420,8  -247,4  -420,8  -247,4  -420,8 

Aktuella skatteskulder  -    -    -    -    -   

Övriga skulder  -58,2  -76,6  -58,2  -76,6  -58,2 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -191,7  -198,8  -191,7  -198,8  -191,7 

Rörelsekapital  126,4  85,9  126,4  85,9  126,4 
Rörelsekapital - procent av nettoomsättning rullande 
12 månader

5,3% 5,1% 5,3% 5,1% 5,3%

Bruttomarginal (%) 42,0% 44,4% 40,8% 44,4% 41,0%

Andel hanteringskostnader (%) -13,4% -15,5% -13,4% -17,8% -13,5%

Andel marknadsföringskostnader (%) -12,7% -13,3% -13,1% -14,1% -12,6%

Andel administrations- och övriga kostnader (%) -9,6% -30,5% -10,3% -23,1% -10,3%

Andel avskrivningar (%) -1,6% -1,8% -1,8% -1,3% -1,8%

Rörelsemarginal (%) 4,8% -16,7% 2,2% -11,9% 2,8%

Rörelseresultat (EBIT)  34,1  -82,9  27,7  -109,1  67,0 

Av- och nedskrivningar  11,5  8,7  22,5  11,7  41,6 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar  45,6  -74,2  50,3  -97,4  108,6 

Aktierelaterade kostnader för anställda (sociala avgifter)  0,3  45,7  2,0  47,7  1,5 

Aktierelaterade kostnader för anställda  0,5  3,7  1,1  3,7  2,3 

Förberedelsekostnader för börsintroduktion  -    42,8  -    45,4  -   

Övriga jämförelsestörande poster*  -    1,6  -    20,6  -   

Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar  46,5  19,6  53,4  20,1  112,4 

Miljoner kronor om inget annat anges

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

Tillkommande information

Rullande 12
månader

1 apr - 30 jun, 
2018

1 apr - 30 jun, 
2017

1 jan - 30 jun, 
2018

1 jan - 30 jun, 
2017
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Denna information är sådan information som Boozt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018, kl. 08.00 CET.

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

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

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

Finansiell kalender

21 november 2018

Delårsrapport januari - september 2018, Q3
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