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LYKO GROUP  
DELÅRSRAPPORT Q4 - 2017 

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017 

Lyko är en hårvård- och skönhetsspecialist med ambition att förändra branschen. Vi har vårt ursprung i den professionella 

hårvården. Vi har och fortsätter att bryta mark via vår digitala plattform där vi är marknadsledare och erbjuder marknadens 

bredaste sortiment, samt via en väletablerad fysisk närvaro genom våra integrerade butiker och salonger. Verksamheten 

består av webbplatserna Lyko.se, Lyko.no samt 40 helägda integrerade butiker och salonger i Sverige och Norge. 

Vi drivs av att lyfta fram och lyfta upp det bästa i människor i vår omvärld. Med över 43 000 produkter från mer än 1 000 

varumärken vill vi vara det självklara valet för hårvård och skönhet. Vi tror helt enkelt att människor som får verktyg att 

utrycka sig och känna sig sedda, gör världen till en lite bättre plats. 

DELÅRSPERIODEN JANUARI TILL DECEMBER 

Totala intäkter Försäljningstillväxt Justerad EBITDA-marginal 

776,1 MSEK +18,0% 7,5% 
   

PERIODEN I SAMMANDRAG 

Fjärde kvartalet Perioden 1 januari – 31 december 

• Rörelsens intäkter uppgick till 241,6 (203,2) MSEK. 

• Försäljningstillväxten var 18,9% (23,7%). 

• Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,4% (51,4%). 

• EBITDA uppgick till 9,4 (14,7) MSEK. 

• EBITDA-marginalen uppgick till 3,9% (7,3%). 

• Justerad EBITDA uppgick till 18,2 (14,7) MSEK. 

• Justerad EBITDA-marginal uppgick till 7,5% (7,3%). 

• Rörelseresultatet uppgick till 2,9 (9,4) MSEK. 

• Rörelsemarginalen uppgick till 1,2% (4,6%). 

• Rörelsens intäkter uppgick till 776,1 (657,8) MSEK. 

• Försäljningstillväxten var 18,0% (28,9%). 

• Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,4% (51,2%). 

• EBITDA uppgick till 41,8 (52,0) MSEK. 

• EBITDA-marginalen uppgick till 5,4% (7,9%) procent. 

• Justerad EBITDA uppgick till 58,0 (52,0) MSEK. 

• Justerad EBITDA-marginal uppgick till 7,5% (7,9%). 

• Rörelseresultatet uppgick till 18,6 (34,8) MSEK. 

• Rörelsemarginalen uppgick till 2,4% (5,3%). 

Nyckeltal 

 

MSEK om inget annat anges 2017 2016 2017 2016

Totala intäkter 241,6 203,2 776,1 657,8

Försäljningstillväxt, % 18,9% 23,7% 18,0% 28,9%

Bruttovinst 121,8 104,3 398,6 336,8

Bruttovinstmarginal, % 50,4% 51,4% 51,4% 51,2%

Justerad EBITDA 18,2 14,7 58,0 52,0

Justerad EBITDA-marginal, % 7,5% 7,3% 7,5% 7,9%

Periodens resultat -14,8 -1,4 -40,3 4,9

Resultat per aktie före utspädning (kr) -1,36 -0,15 -4,00 0,49

Resultat per aktie efter utspädning (kr) -1,36 -0,15 -4,00 0,49

Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,1 33,0 2,0 40,8

Nettoskuld (+) / Nettokassa (-) 40,5 226,5 40,5 226,5

Q4 jan-dec

Tabellen ovan innehåller alternativa nyckeltal. Se definition i slutet av rapporten
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KOMMENTARER FRÅN VD 
Det fjärde kvartalet var minst sagt händelserikt för Lyko. Den 12 december listades Lyko på Nasdaq 

First North Premier efter en framgångsrik noteringsprocess. Intresset för erbjudandet i samband med 

noteringen var mycket stort från såväl institutionella som privata investerare och vi fick över 4000 nya 

aktieägare. Vi på Lyko är givetvis både stolta och glada för denna bekräftelse för vårt erbjudande och 

vår strategi. Personligen är jag extra glad att över 100 medarbetare också tecknade erbjudandet. Det 

är ytterligare ett bevis på vår starka företagskultur som drivs av passion och kunskap. Den är vår 

främsta tillgång för att förverkliga vår ambition - att som ledande aktör inom professionell hårvård och 

skönhet förändra branschen och fortsätta ta marknadsandelar. Vi har en unik position med en stark 

plattform av fysiska butiker med tillhörande salonger, som ger svårslagna konkurrensfördelar för vår 

snabbväxande verksamhet inom segmentet Online. 

FORTSATT STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT 

Trots att noteringsprocessen krävde en hel del fokus, främst från ledningen, var intäktstillväxten 

fortsatt stark under det fjärde kvartalet och höll samma takt som året som helhet. Tillväxten drevs 

framförallt av segmentet Online som växte med 32 procent tack vare ökad trafik, fler kunder samt 

ökat värde per köp. Intäkterna inom Retail fortsatte också att växa, främst som ett resultat av att vi 

öppnat fler butiker med tillhörande salonger. Koncernens lönsamhet (EBITDA), justerat för 

noteringskostnaderna, steg också under kvartalet. 

FORTSATT POTENTIAL I ATT ÖKA VÅR FYSISKA NÄRVARO 
SAMT EXPANDERA GEOGRAFISKT 

I vår strategi för fortsatt tillväxt är den geografiska expansionen viktig. Vi ser en fortsatt potential i att 

öka vår fysiska närvaro genom fler integrerade butiker och salonger med ett mer utvecklat produkt- 

och tjänsteerbjudande. Det ökar kännedomen om Lyko, skapar legitimitet och gör att vi når ut till fler 

kunder. Lykos etablering på den norska marknaden genererar en liten men växande del av vår totala 

försäljning. Idag kommunicerar vi expansion på ytterligare en marknad. Under våren 2018 tar vi klivet 

in i Finland med en ”online first”-strategi. Finland är en spännande marknad som har Nordens högsta 

online-penetration inom kategorin skönhet. Satsningen innebär marginell finansiell påverkan på 2018 

men med Lykos starka och breda produktsortiment har vi goda förutsättningar att bli en ledande aktör 

även på denna marknad.   

FRAMTIDSUTSIKTER 

Vi går nu ett spännande 2018 tillmötes. Efter ett intensivt fjärde kvartal ser jag nu fram emot att lära 

känna organisationen ännu bättre. Med en förstärkt ledningsgrupp på plats har vi stora möjligheter att 

ytterligare förbättra processer, utveckla vårt erbjudande och stärka vårt varumärke. Exempelvis har vi 

nu fått tillstånd av Läkemedelsverket att sälja apoteksvarumärken, vilket breddar vårt 

produktsortiment ytterligare. Vi har också fattat beslut om att investera i en automatiserad 

logistiklösning för att ytterligare effektivisera vår lager- och logistikfunktion – en satsning för som 

innebär långsiktiga lönsamhetsförbättring och förutsättningar att hantera planerad tillväxt. Under 

våren kommer vi också göra offensiva aktiviteter för att öka kännedomen kring varumärket.  

Lykos position som marknadsledare online och som hårvårds- och skönhetsspecialist ger oss bra 

förutsättningar att med god lönsamhet ta ytterligare marknadsandelar. Jag ser visserligen vissa 

tecken på branschglidning och nya aktörer på vår marknad, men samtidigt en ännu starkare trend där 

fler och fler varumärkesägare får upp intresset för digitala affärer och den förflyttning som sker såväl 

generellt inom retail som för skönhet. Vår affär gynnas därutöver av övergripande trender, såsom 

ökad onlinehandel och ökad tillväxt för specialister jämfört generalister. 

 

Joanna Hummel, VD 

Stockholm den 16 februari 2018 
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KONCERNENS UTVECKLING 

RÖRELSENS INTÄKTER 

Fjärde kvartalet 

Koncernens intäkter uppgick till 241,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18,9% jämfört med fjärde 

kvartalet 2016. Intäkterna för koncernen ökar stadigt och tillväxten drivs av en god underliggande 

efterfrågan i segmentet hårvård och skönhet samt ökade marknadsandelar.  

Vidare drivs tillväxten av en framgångsrik omnikanalstrategi som främst speglar sig i segmentet 

Online som påvisar en ökad försäljning under perioden med 31,9% jämfört med samma period 

föregående år. Ökningen drivs av primärt ökat ordervärde. Antalet besökare i kvartalet ökar samtidigt 

som konverteringsgraden påverkas negativt av noteringsprocessen där vi haft en ökad trafik till 

hemsidan då bolaget varit av publikt intresse.    

Perioden 1 januari – 31 december 

Koncernens intäkter för helåret 2017 uppgick till 776,1 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 18,0% 

jämfört med 2016.  

Även när det gäller intäkterna för helåret drivs tillväxten främst av en stark utveckling i segmentet 

Online. Online stod under helåret 2017 för 52,4% av koncernens intäkter. Under 2016 uppgick 

andelen av koncernens intäkter som var hänförlig till Online-verksamheten till 48,3%. 

RESULTAT OCH MARGINALER 

Fjärde kvartalet 

Bruttovinstmarginalen försämrades något under det fjärde kvartalet till 50,4% (51,4%) jämfört med 

samma period föregående år. Bruttovinstmarginalen ökade något i segmentet Online och föll något i 

segmentet Retail som följd av en minskad andel tjänsteförsäljning i relation till de totala intäkterna för 

koncernen. 

Övriga externa kostnader ökade mot föregående år och uppgår till 63,3 (45,4) MSEK under det fjärde 

kvartalet. I kostnadsposten återfinns jämförelsestörande poster hänförliga till noteringen i det fjärde 

kvartalet 2017 om 8,8 (0,0) MSEK. Rensat för kostnader relaterade till noteringen uppgår övriga 

externa kostnader till 54,5 MSEK, motsvarande 22,6% (22,3%) av totala intäkter. Vi har intensifierat 

bearbetningen av den norska Onlinemarknaden under 2017 och i fjärde kvartalet uppgår övriga 

externa kostnader hänförbara till Online i Norge till 2,2 (0,0) MSEK.   

Personalkostnaderna uppgick till 49,1 (44,0) MSEK under det fjärde kvartalet. Ökningen av 

personalkostnader förklaras främst av ökat antal medarbetare drivet av en fortsatt stark tillväxt samt 

förstärkningar inom vissa positioner som följd av noteringen. Personalkostnaderna i relation till 

intäkterna minskade under fjärde kvartalet till 20,3% jämfört med 21,7% föregående år. 

EBITDA för det fjärde kvartalet uppgick till 9,4 (14,7) MSEK. Försämringen är hänförlig till kostnader 

relaterade till marknadsnoteringen som uppgår till 8,8 MSEK. 

Justerad EBITDA för fjärde kvartalet uppgick till 18,2 (14,7) MSEK. Den justerade EBITDA-

marginalen uppgick till 7,5 % (7,3%). Den förbättrade lönsamheten är ett resultat av ökad effektivitet i 

Online samt där även ökad bruttovinstmarginal till följd av bättre kampanjplanering 

Koncernens avskrivningar ökade till 6,5 (5,3) MSEK under det fjärde kvartalet. Ökningen drivs av 

investeringar i butiksnätverk samt av digital utveckling. 

De finansiella kostnaderna för koncernen har ökat till 17,2 (8,4) MSEK under det fjärde kvartalet. 

Kostnaden drivs av ränta på säljrevers som ställdes ut i samband med förvärvet av Lyko Retail AB 

från Bellbox Holding AB. Skulden löper med ränta vilken redovisas som finansiell kostnad i kvartalet. 

Utöver detta emitterades en preferensaktie (serie C) till Bellbox Holding AB under första kvartalet 

2017. Denna preferensaktie gav företräde till utdelning om 50 MSEK samt löpte med ränta vilket 

Totala intäkter per kvartal (MSEK) 
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redovisats som finansiella kostnader under kvartalet. I samband med marknadsnoteringen 

omvandlades preferensaktien till stamaktier. Räntekostnaden för säljreversen och preferensaktien 

uppgår till 15,8 (6,1) MSEK för det fjärde kvartalet. För mer information kring säljreversen och 

preferensaktien, se not 3. 

Perioden 1 januari – 31 december 

Bruttovinsten för helåret 2017 uppgick till 398,6 (336,8) MSEK, med en bruttovinstmarginal som 

ökade något till 51,4 % (51,2%). Ökningen förklaras främst av en förbättrad kampanjplanering. 

Förändrad sortimentsmix och minskad relativ andel tjänsteförsäljning har påverkat 

bruttovinstmarginalen negativt.   

EBITDA för helåret uppgick till 41,8 (52,0) MSEK, med en EBITDA-marginal om 5,4 % (7,9%). Det 

lägre EBITDA-resultatet förklaras främst av kostnader relaterade till marknadsnotering. De totala 

externa resultatpåverkandekostnaderna under 2017 för marknadsnoteringen uppgick till 16,2 MSEK. 

Justerat EBITDA-resultat för helåret uppgick till 58,0 (52,0) MSEK, med en justerade EBITDA-

marginal om 7,5% (7,9%). Det förbättrade resultatet drevs av högre intäkter jämfört med året innan 

medan den lägre marginalen är en konsekvens av ökade tillväxtsatsningar och en anpassning av 

bolaget till noterad miljö.  

Koncernens avskrivningar ökade till 23,2 (17,2) MSEK under helåret 2017. Ökningen drevs av digital 

utveckling samt investeringar i butiksnätverk. 

De finansiella kostnaderna för koncernen ökade till 62,4 (27,0) MSEK under helåret 2017, som följd 

av räntekostnader för den tidigare säljrevers till Bellbox som reglerades i samband med 

marknadsnoteringen i december, och preferensaktie enligt ovan. För mer information kring 

säljreversen och preferensaktien, se not 3. 

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET 

Koncernens goodwillpost om 258,9 (258,9) MSEK består av goodwill hänförlig till förvärv av 

dotterbolag. Av koncernens totala goodwill avser 244,4 MSEK goodwill identifierad i samband med 

förvärv av Lyko Retail AB och Lyko Online AB. Övrig goodwill är hänförlig till förvärv av mindre bolag. 

Nedskrivningsprövning av goodwill sker årligen samt vid varje givet tillfälle då indikationer på 

värdenedgång identifieras. 

Varulagret uppgick per balansdagen till 158,0 (139,1) MSEK. Ökningen drevs av ökad tillväxt. 

Andelen lager i relation till årlig omsättning var per utgången av fjärde kvartalet något lägre jämfört 

med föregående år.  

I samband med marknadsnoteringen av Lyko Group ABs aktier genomfördes en nyemission som gav 

en bruttolikvid om 223 MSEK. Efter avdrag för transaktionskostnader om 10,5 MSEK efter skatt, har 

nyemissionen ökat eget kapital med 212,5 MSEK. I samband med noteringen gjordes fondemissioner 

om sammanlagt 7,2 MSEK. Per den 31 december 2017 uppgick det totala antalet aktier och röster till 

15 310 012. Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 335,4 (111,4) MSEK. 

Koncernens övriga kortfristiga skulder har minskat till 25,3 (237,2) MSEK vid utgången av 2017. 

Minskningen beror på att en skuld till Bellbox Holding AB, som uppstod vid Lyko Group ABs förvärv 

av Lyko Retail AB, reglerades i samband med noteringen i december. För mer information kring 

skulden, se not 3. 

Nettoskulden uppgick per balansdagen till 40,5 (226,0) MSEK. 
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KASSAFLÖDE 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 19,1 (33,0) MSEK. En ökning 

av varulagret, ökade kundfordringar och ökade förutbetalda kostnader hade en negativ effekt på 

kassaflödet medan ökade leverantörsskulder och ökade kortfristiga skulder hade en positiv inverkan. 

Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet uppgick under det fjärde kvartalet till 9,6 

(9,1) MSEK. Posten består primärt av skuldförd ränta på preferensaktien. Se not 3 för ytterligare 

information kring preferensaktien. 

Från investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -10,1 (-10,0) MSEK, vilket var hänförligt till 

investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar främst gällande ombyggnationer av 

egna butiker samt utveckling av lyko.se och lyko.no. 

Det totala kassaflödet för perioden okt-dec 2017 uppgick till 2,4 (11,7) MSEK. 

INVESTERINGAR 

Investeringar under det fjärde kvartalet uppgick till 10,1 (10,0) MSEK. Investeringar berör främst 

ombyggnationer av egna butiker, byggnation av nya butiker samt utveckling av lyko.se och lyko.no. 

MEDARBETARE 

Lyko hade vid utgången av december 2017 totalt 267 medarbetare (253) (beräknat som ett 

genomsnitt för kvartalet), varav 85 procent (87) är kvinnor. Merparten av dessa är verksamma i 

Sverige. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Lyko är utsatt för ett antal verksamhets- och marknadsrelaterade risker som inkluderar 

konjunkturutveckling, konkurrens, beroende av leverantörer, risker relaterade till hyresavtal, 

störningar i logistik- och IT-system, risker relaterade till varumärket, finansieringsförmåga och 

framtida kapitalbehov, kreditrisk samt ränterisk. För en mer utförlig beskrivning av koncernens 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, se koncernens årsredovisning för verksamhetsåret 2016. 

SÄSONGSVARIATIONER 

Koncernens försäljning varierar med årstiderna där det tredje och fjärde kvartalet i regel är de 

starkaste. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

Den 12 december noterades Lyko Group ABs aktier på Nasdaq First North Premier. Intresset för 

erbjudandet i samband med noteringen var mycket stort från såväl institutionella investerare i Sverige 

och internationellt som från allmänheten i Sverige. 

I det fjärde kvartalet gjorde Lyko Group förstärkningar av ledningen genom rekryteringen av Malin 

Stavlind som chef för hållbarhet och kommunikation och Kalle Eliason som marknadschef. Samtidigt 

lämnade Fredrik Runesson sitt uppdrag som CFO i koncernen. 

Den 26 oktober förstärkte Lyko sin fysiska närvaro med ytterligare en integrerad butik och salong i 

Halmstad. 

Kassaflöde per kvartal 
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Nyckeltal Koncernen 

 
 

 

Koncernen 2017 2016 2017 2016

Totala intäkter, KSEK 241,6 203,2 776,1 657,8

Försäljningstillväxt, % 18,9% 23,7% 18,0% 28,9%

Bruttovinstmarginal, % 50,4% 51,4% 51,4% 51,2%

Marknadsföringskostnader som andel av totala intäkter, % 8,7% 7,0% 7,7% 6,9%

EBIT, KSEK 2,9 9,4 18,6 34,8

EBIT-marginal, % 1,2% 4,6% 2,4% 5,3%

EBITDA, KSEK 9,4 14,7 41,8 52,0

EBITDA-marginal, % 3,9% 7,3% 5,4% 7,9%

Justerad EBITDA, KSEK 18,2 14,7 58,0 52,0

Justerad EBITDA-marginal, % 7,5% 7,3% 7,5% 7,9%

Periodens resultat -14,8 -1,4 -40,3 4,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten, KSEK 19,1 33,0 2,0 40,8

Soliditet, % 59,6% 21,9% 59,6% 21,9%

Avkastning eget kapital, % -4,4% -1,3% -12,0% 4,4%

Rörelsekapital 38,5 20,5 38,5 20,5

Investeringar -10,1 -10,2 -33,9 -26,8

Nettoskuld (+)/Nettokassa (-) 40,5 226,5 40,5 226,5

Rörelsens intäkter per medelantal anställda, KSEK 905 803 3 032 2 937

Medelantal anställda, FTE (st) 267 253 258 224

Antal anställda per balansdagen, (st) 511 409 511 409

Antal aktier per balansdagen, 15 310 012 99 952 944 15 310 012 99 952 944

Resultat per stamaktie före utspädning (kr) -1,36 -0,15 -4,00 0,49

Resultat per stamaktie efter utspädning (kr) -1,36 -0,15 -4,00 0,49

Q4 jan-dec
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SEGMENTSRAPPORTERING 
Lyko Group bedriver sin verksamhet i Sverige respektive Norge och inom två segment, Online respektive Retail. Den svenska verksamheten 

står för ca 96% av bolagets intäkter medan resterande del avser intäkter från verksamheten i Norge. Bolaget har valt att ej särredovisa 

utfallet av den norska verksamheten med anledning av den nuvarande storleken.  

Lykos affärsmodell är inriktad på att sälja professionella hårvård-och skönhetsprodukter och försäljningen genomförs såväl online som i 

fysiska butiker. Lyko’s produktförsäljning består av hårvårds- och skönhetsprodukter och delas in i fyra produktkategorier och tre 

varumärkessegment. De fyra produktkategorierna utgörs av hårvård, hudvård, smink och parfym och de tre varumärkessegmenten utgörs av 

professionella varumärken, selektiva varumärken och semi-selektiva varumärken.  

Inom segmentet Retail driver Lyko 40 st butiker i Sverige och Norge varav 39 med tillhörande salonger. Bolaget anser att 

salongsverksamheten är en central del av sitt kunderbjudande där kunderna erbjuds högkvalitativ service. Lykos mest exklusiva salonger 

drivs under konceptet Lyko Concept, där kunderna erbjuds de mest högkvalitativa tjänsterna och produkterna. Utöver att nya butiker i sig 

leder till ökad försäljning, har Lyko vid öppning av fysiska butiker sett en ökad regional online försäljning. 

Segmentet Online bedriver försäljning via lyko.se och lyko.no. 

     

Fördelning av tot intäkter per segment 
Perioden 1 januari – 31 december  

Totala intäkter rullande 12 månader 
(MSEK)  

EBITDA rullande 12 månader 
(MSEK) 
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LYKO RETAIL 

Fjärde kvartalet 

Totala intäkter ökade med 6,9 MSEK i det fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år till 

110,3 (103,4) MSEK. I fjärde kvartalet 2016 öppnade Lyko upp en butik i Luleå. Ytterligare två butiker har 

öppnat under 2017. I april 2017 förvärvades Affection Kosmetik i Karlstad. Dessa nyöppningar och 

förvärv bidrog till försäljningstillväxten om 6,7% under det fjärde kvartalet. EBITDA-resultatet uppgick 

under kvartalet till 8,0 (9,4) MSEK, vilket främst förklaras av en lägre bruttomarginal jämfört med samma 

kvartal året innan som följd av högre andel produktförsäljning, som har lägre marginaler än tjänster, i 

butik.  

Perioden 1 januari – 31 december 

Totala intäkter under helåret 2017 uppgick till 369,2 (339,6) MSEK, vilket innebär en försäljningstillväxt 

om 8,7%. Ökningen förklaras dels av två nyöppnade butiker samt ett butiksförvärv under 2017 men även 

en ökning på jämförbara enheter som uppgår till 4,4%. Bruttovinstmarginalen gick ned något under 2017 

till 54,9% (55,9%). En högre andel produktförsäljning, som har lägre marginaler än tjänster, i relation till 

de totala intäkterna påverkar bruttovinstmarginalen negativt. EBITDA-resultatet uppgick under helåret till 

23,1 (26,2) MSEK där vi tappar såväl i faktiska tal som i procent. Den lägre bruttovinstmarginalen samt 

en högre personalkostnad i relation till omsättning är de primära orsakerna.  

 

  

Totala intäkter per kvartal (MSEK) 

 
 
EBITDA per kvartal 
(MSEK) 

 

 

Nyckeltal Lyko Retail 
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2015 2016 2017

MSEK om inget annat anges 2017 2016 2017 2016

Totala intäkter 110,3 103,4 369,2 339,6

Försäljningstillväxt, % 6,7% 18,0% 8,7% 26,7%

Försäljningstillväxt i jämförbara butiker % 0,9% 8,6% 4,4% 11,4%

Bruttovinst 60,2 61,6 202,6 190,0

Bruttovinstmarginal, % 54,6% 59,6% 54,9% 55,9%

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 8,0 9,4 23,1 26,2

EBITDA-marginal, % 7,3% 9,1% 6,3% 7,7%

Antal besök, tusental 1 212 1 125 3 854 3 668

Antal genomförda köp, tusental 400 372 1 407 1 252

Konverteringsgrad 33,0% 33,1% 36,5% 34,1%

Genomsnittligt ordervärde, kronor 265,0 256,1 254,9 262,0

Genomsnittligt antal produkter per köp 2,4 1,9 2,1 2,0

Antal butiker 40 37 40 37

Q4 jan-dec

Tabellen ovan innehåller alternativa nyckeltal. Se definition i slutet av rapporten
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LYKO ONLINE 

Fjärde kvartalet 

Inom segmentet Online ökade intäkterna med 31,9% till 131,3 (99,5) MSEK jämfört med samma period 

föregående år. Primärt högre genomsnittligt ordervärde drev den starka tillväxten för segmentet. 

Ordervärdet drivs av en ökning i antal produkter per köp. Antal besökare Online ökade under perioden 

med 48,0% vilket främst drivs av besökare via mobiltelefon, som uppgick till 65% av totalt antal besökare. 

Det fanns under kvartalet ett stort intresse att söka information på hemsidan drivet av 

marknadsnoteringen vilket drev antal besökare men påverkade konverteringen negativt.  

Perioden 1 januari – 31 december 

För helåret 2017 uppgick intäkterna för Online segmentet till 406,9 (318,0) MSEK motsvarande en tillväxt 

om 28,0%. Tillsammans med den starka tillväxten ökade bruttovinstmarginalen till 48,2% (46,1%). 

EBITDA-marginalen minskade under 2017 till 8,3% (9,1%) som följd av ökade övriga externa kostnader. 

Vår intensifierade satsning i Norge har under året genererat säljdrivande marknadsföringskostnader till 

ett belopp om 5,7 (0) MSEK. Vidare har vi växlat ut ett antal fraktalternativ för att de inte uppfyllde våra 

och kundernas förväntan. Det har sammantaget gjort att vi ökat den relativa kostnaden för frakter jämfört 

omsättningen, trots att vi parallellt omförhandlat frakt till bättre villkor. I faktiskt tal har fraktkostnaden ökat 

med 8,9 MSEK och står för 8,5% av omsättningen att jämföra med 8,1% föregående år.   

 

 

 

 

 

 

 

Totala intäkter per kvartal (MSEK) 

 

 
EBITDA per kvartal 
(MSEK) 
 

 

Nyckeltal Lyko Online 

 

0

50

100

150

Q1 Q2 Q3 Q4

2015 2016 2017

0

2

4

6

8

10

12

Q1 Q2 Q3 Q4
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MSEK om inget annat anges 2017 2016 2017 2016

Totala intäkter 131,3 99,5 406,9 318,0

Försäljningstillväxt, % 31,9% 29,9% 28,0% 31,1%

Bruttovinst 61,6 42,4 196,1 146,6

Bruttovinstmarginal, % 46,9% 42,6% 48,2% 46,1%

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 10,1 7,5 34,0 28,9

EBITDA-marginal, % 7,7% 7,5% 8,3% 9,1%

Totalt antal besök, tusental 6 755 4 563 21 173 15 787

 - varav antal besök via mobiltelefon 4 380 2 755 13 688 9 198

 - varav antal besök via desktop och övrigt 2 375 1 808 7 485 6 589

Konverteringsgrad 4,7% 7,3% 5,1% 5,9%

Genomsnittligt ordervärde, kronor 378,8 344,5 354,9 343,2

Q4 jan-dec

Tabellen ovan innehåller alternativa nyckeltal. Se definition i slutet av rapporten



 

Lyko Group AB (publ) 11 
 

 Q4:2017 

FINANSIELL ÖVERSIKT 
KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

 

  

(MSEK) 2017 2016 2017 2016

Nettoomsättning 237,3 191,9 765,5 642,8

Övriga rörelseintäkter 4,3 11,3 10,6 15,1

Totala intäkter 241,6 203,2 776,1 657,8

Handelsvaror -119,7 -98,8 -377,5 -321,0

Övriga externa kostnader -63,3 -45,4 -194,6 -147,1

Personalkostnader -49,1 -44,0 -162,3 -137,5

Av- och nedskrivningar -6,5 -5,3 -23,2 -17,2

Övriga rörelsekostnader - -0,2 - -0,2

Summa kostnader -238,6 -193,7 -757,5 -623,0

Rörelseresultat (EBIT) 2,9 9,4 18,6 34,8

Resultat från andelar i koncernföretag - -0,1 - -0,1

Finansiella intäkter 1,7 0,1 6,2 0,1

Finansiella kostnader -17,2 -8,4 -62,4 -27,0

Resultat före skatt -12,5 1,1 -37,6 7,8

Skatt -2,4 -2,5 -2,7 -2,9

Periodens resultat -14,8 -1,4 -40,3 4,9

Periodens övriga totalresultat

Övrigt totalresultat -0,0 0,1 0,1 -0,0

Periodens övriga totalresultat -0,0 0,1 0,1 -0,0

Periodens totalresultat -14,8 -1,4 -40,2 4,9

Periodens resultat hänförligt till

Moderbolagets aktieägare -14,8 -1,4 -40,3 4,9

Innehav utan bestämmande inflytande - - - -

Periodens totalresultat hänförligt till

Moderbolagets aktieägare -14,8 -1,4 -40,2 4,9

Innehav utan bestämmande inflytande - - - -

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 10 938 677 9 823 112 10 081 819 9 823 112

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 10 938 677 9 823 112 10 081 819 9 823 112

Resultat per aktie före utspädning (kr) -1,36 -0,15 -4,00 0,49

Resultat per aktie efter utspädning (kr) -1,36 -0,15 -4,00 0,49

Q4 jan-dec
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 

 

  

(MSEK) 31 dec 2017 31 dec 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 258,9 258,9

Licenser 0,7 0,5

Övriga immateriella tillgångar 30,7 19,3

Förbättringsutgifter på annans fastighet 26,8 21,1

Inventarier, verktyg och installationer 23,4 25,5

Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0

Uppskjuten skattefordran 5,2 0,3

Summa anläggningstillgångar 345,7 325,5

Omsättningstillgångar

Varulager 158,0 139,1

Kundfordringar 8,9 2,7

Aktuell skattefordran - -

Övriga fordringar 11,5 6,8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 32,4 21,2

Likvida medel 5,3 12,7

Summa omsättningstillgångar 216,1 182,5

SUMMA TILLGÅNGAR 561,8 508,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 335,0 111,4

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 35,5 6,2

Uppskjuten skatteskuld 7,3 6,9

Övriga långfristiga skulder 7,2 6,7

Långfristiga avsättningar - 1,3

Summa långfristiga skulder 50,0 21,0

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 3,0 7,0

Checkräkningskredit - -

Förskott från kunder - 0,0

Leverantörsskulder 108,3 96,4

Aktuella skatteskulder 2,9 3,5

Övriga kortfristiga skulder 25,5 237,2

Kortfristiga avsättningar 1,5 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35,7 31,4

Summa kortfristiga skulder 176,8 375,6

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 561,8 508,0
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, I SAMMANDRAG 

 

(MSEK)
Aktie-

kapital 

Övrigt tillskjutet 

kapital 

Omräknings-

reserv 

Balanserad

 vinst 

Totalt eget 

kapital 

Ingående eget kapital 2016-01-01 0,1 100,5 0,0 5,5 106,0

Året resultat - - - 4,9 4,9

Årets övriga totalresultat - - - 0,5 0,5

Årets totalresultat - - 0,0 5,4 5,4

Utgående eget kapital 2016-12-31 0,1 100,5 0,0 10,9 111,4

Ingående eget kapital 2017-01-01 0,1 100,5 0,0 10,9 111,4

Årets resultat - - - -40,3 -40,3

Årets övriga totalresultat - - 0,1 - 0,1

Årets totalresultat - - 0,1 -40,3 -40,2

Transaktioner med ägare:

Inlösen preferensaktier - 51,3 - - 51,3

Fondemission 5,4 -5,4 - - -

Nyemission 2,2 220,8 - - 223,0

Emissionskostnader - -10,5 - - -10,5

Summa transaktioner med ägare 7,6 256,2 - - 263,8

Utgående eget kapital 2017-12-31 7,7 356,7 0,1 -29,4 335,0
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

 

  

(KSEK) 2017 2016 2017 2016

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -12,5 1,1 -37,6 7,8

Avskrivningar och nedskrivningar 6,5 5,3 23,2 17,2

Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 9,6 9,1 49,4 23,3

Betald skatt -0,2 -0,4 -4,8 -0,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 

av rörelsekapital
3,4 15,1 30,2 47,9

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager -5,2 -13,1 -18,9 -29,5

Ökning/minskning av rörelsefordringar -18,0 -8,9 -22,2 -5,1

Ökning/minskning av rörelseskulder 38,9 40,0 12,9 27,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,1 33,0 2,0 40,8

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -6,5 -2,8 -18,4 -12,0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3,6 -7,4 -15,5 -14,8

Avyttring av materiella anläggningstillgångar - 0,2 - 0,2

Förvärv av finasiella tillgångar - -0,0 - -0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10,1 -10,0 -33,9 -26,6

Upptagna lån - - 39,1 -

Amortering av låneskulder -215,0 -4,6 -223,0 -9,4

Förändring av checkräkningskredit -1,1 -10,6 - -

Omräkningsdifferens 0,0 -0,2 0,1 -

Nyemission 209,5 - 209,5 -

Förändring av övrig lång skuld - 4,0 -1,3 4,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6,6 -11,3 24,4 -5,4

Periodens kassaflöde 2,4 11,7 -7,4 8,9

Likvida medel vid periodens början 2,8 1,0 12,7 3,8

Likvida medel vid periodens slut 5,3 12,7 5,3 12,7

Q4 jan-dec
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MODERBOLAGET 

Moderbolaget Lyko Group ABs verksamhet omfattar managementtjänster till övriga bolag i koncernen. Intäkterna för kvartalet uppgår till 1,4 

(1,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -8,7 (-2,2) MSEK. Minskningen av rörelseresultatet beror på ökade kostnader i samband med 

arbetet med marknadsnoteringen av Lyko Groups aktier. Finansnettot för perioden uppgick till -1,8 (-7,4) MSEK. Moderbolagets resultat före 

skatt uppgick till 7,2 (17,1) MSEK. 

Moderbolagets resultaträkning, i sammandrag 

  

Moderbolagets balansräkning, i sammandrag 

 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Lyko Group tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Delårsrapporten är upprättad i enlighet 

med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Rapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper, beräkningsgrunder och bedömningar tillämpats 

som i den senaste årsredovisningen. 

Ett antal nya standarder och tolkningar är obligatoriska att tillämpa först under kommande räkenskapsår och har inte tillämpats vid upprättande 

av denna finansiella rapport. Nedan beskrivs de standarder som kan komma att få påverkan på koncernens finansiella rapporter: 

IFRS 9 Finansiella instrument 

IFRS 9 omfattar redovisning av finansiella tillgångar och skulder och ersätter IAS 39 Finansiell instrument: Redovisning och värdering. 

Standarden träder i kraft den 1 januari 2018. I likhet med IAS 39 klassificeras finansiella tillgångar i olika kategorier, varav vissa värderas till 

upplupet anskaffningsvärde och andra till verkligt värde. IFRS 9 inför dock andra kategorier än de som finns i IAS 39. IFRS 9 inför också en 

ny modell för nedskrivningar av finansiella tillgångar. För finansiella skulder överensstämmer IFRS 9 i stort med IAS 39. För skulder redovisade 

(KSEK) 2017 2016 2017 2016

Nettoomsättning 1,4 1,4 5,7 5,7

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -9,0 -1,0 -17,4 -2,0

Personalkostnader -1,1 -2,6 -3,6 -6,8

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Rörelseresultat -8,7 -2,2 -15,4 -3,2

Finansnetto -1,8 -7,4 -7,1 -24,6

Bokslutsdispositioner 17,7 26,7 17,7 26,7

Resultat före skatt 7,2 17,1 -4,8 -1,0

Skatt 1,9 - 1,9 -

Periodens resultat 9,0 17,1 -3,0 -1,0

Q4 jan-dec

(KSEK) 31 dec 2017 31 dec 2016

Materiella anläggningstillgångar 0,6 0,3

Finansiella anläggningstillgångar 292,5 292,5

Kortfristiga fordringar 56,6 27,9

Kassa och bank 3,6 0,7

Summa tillgångar 353,3 321,4

Eget kapital 309,1 99,6

Långfristiga skulder 30,3 -

Kortfristiga skulder 14,0 221,8

Summa skulder och eget kapital 353,3 321,4
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till verkligt värde ska dock den del av verkligtvärdeförändringen som är hänförlig till den egna kreditrisken redovisas i övrigt totalresultat istället 

för i resultatet, såvida detta inte orsakar inkonsekvens i redovisningen. IFRS 9 inför även delvis ändrade kriterier fört säkringsredovisning.  

 

Under året har koncernen utvärderat effekterna av standarden. Bolagets bedömning är att effekten blir begränsad av implementeringen av 

standarden. Detta då bolagets kundfordringar uppgår till mindre värde och att vi inte tillämpar säkringsredovisning.  

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 

IFRS 15 ersätter samtliga tidigare standarder och tolkningar som hanterar intäkter och träder i kraft den 1 januari 2018. Standarden inför en 

samlad modell för intäktsredovisning enligt vilken en intäkt redovisas när en vara eller tjänst överförts till kund. Detta kan ske över tid eller vid 

en tidpunkt. Intäkten utgörs av det belopp som bolaget förväntar sig erhålla som ersättning för överförda varor eller tjänster. Den utökade 

upplysningsskyldigheten innebär att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt 

kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. 

 

Under året har koncernen utvärderat effekterna av standarden. Bolagets bedömning är att IFRS 15 inte kommer att ge några större effekter 

på intäktsredovisningen då bolagets försäljning till övervägande del utgörs av kontantförsäljning.  

IFRS 16 Leasing 

Standarden träder i kraft 1 januari 2019 och ersätter då IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar. Den kräver att leasingtagare redovisar 

tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal med undantag för avtal som är kortare än 12 månader och/eller avser små belopp. 

Redovisningen för leasegivare kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. EU har ännu inte godkänt standarden. 

 

För Lyko Groups del kommer effekten av denna standard bli att samtliga hyreskontrakt för lokaler kommer att redovisas på samma sätt som 

finansiell leasing redovisas idag. Bolaget utvärderar effekterna av förändringen.  

NOT 1 – RAPPORTERING AV RÖRELSESEGMENT 

 

NOT 2 – FINANSIELLA INSTRUMENT – VERKLIGT VÄRDE 

Lyko bedömer att det inte är någon väsentlig skillnad mellan bokförda och verkliga värden.  

Kortfristiga fordringar och skulder 

För kortfristiga fordringar och skulder, som t.ex. kundfordringar och leverantörsskulder, som klassificeras som kortfristiga anses det 

redovisade värdet vara en rimlig approximation av det verkliga värdet. 

NOT 3 – TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Såsom närstående betraktas ledamöterna i bolagets styrelse, koncernens ledande befattningshavare samt nära familjemedlemmar till dessa 

personer. Även bolag som kontrolleras av ledande befattningshavare samt nära familjemedlemmar inkluderas i begreppet närstående. 

Nedanstående tabell presenterar samtliga transaktioner med närstående under det senaste kvartalet, med jämförande information för 

samma period 2016 samt för helåret 2016. 

(KSEK) 2017 2016 2017 2016

Retail

Totala intäkter externa kunder 110,3 103,4 369,2 339,6

EBITDA 8,0 9,4 23,1 23,3

Online

Totala intäkter externa kunder 131,3 99,5 406,9 318,0

EBITDA 10,1 7,5 34,0 28,8

Koncerngemensamt

EBITDA -8,7 -2,2 -15,3 -

Koncernen

EBITDA 9,4 14,7 41,8 52,1

Avskrivningar -6,5 -5,3 -23,2 -17,2

Finansiella poster netto -15,4 -8,4 -56,2 -27,0

EBT (Resultat före skatt) -12,5 1,1 -37,6 7,8

Q4 jan-dec
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Ovanstående skulder är kopplade till Lyko Group AB:s förvärv av Lyko Retail AB den 18 november 2014. 

SÄLJREVERS OCH PREFERENSAKTIE 

I november 2014 förvärvade Lyko Group AB det nuvarande helägda dotterbolaget Lyko Retail AB från Bellbox Holding AB. I samband med 

förvärvet ställdes en säljarrevers ut till Bellbox Holding AB med ett nominellt belopp om 189,2 MSEK. Säljarreversen innefattade en rättighet 

för Bellbox Holding AB att konvertera eventuella utestående belopp, inklusive ränta, till aktier i Lyko Group AB, under förutsättning att 

säljarreversen i sin helhet var oreglerad per den 31 december 2016. Då Lyko Group AB ej återbetalat säljarreversen per 31 december 2016, 

ingick i mars 2017 Bellbox Holding AB en överenskommelse med Lyko Holding AB (majoritetsägare i Lyko Group AB) och övriga aktieägare, 

varvid Bellbox Holding AB avstod från rätten att konvertera säljarreversen till aktier t.o.m. december 2017. Dessutom överenskoms att ingen 

ränta ackumuleras på säljreversen första halvåret 2017. Som kompensation för att konverteringsrätten avstods och att räntan stoppades 

enligt ovan, emitterades i mars 2017 1 preferensaktie (Serie C) i Lyko Group AB med företräde till utdelning om 50,0 MSEK, samt ränta om 

6,0% för perioden juli-december 2017 och 12,0% för perioden därefter, till Bellbox Holding AB mot en teckningslikvid om 1 SEK. Räntan på 

preferensaktien (Serie C) ackumuleras till den dag då behörigt bolagsorgan fattar beslut om vinstutdelning respektive annan värdeöverföring 

justerad för eventuell split, fondemission eller dylikt. I samband med noteringen av Lyko Group ABs aktier på First North omvandlades 

preferensaktien till stamaktie. Även säljreversen reglerades i samband med noteringen vilket innebär att Lyko Group per balansdagen ej har 

någon skuld till Bellbox Holding.  

Följden av omförhandlingarna medförde att Lyko Group från 23 mars till 14 december 2017 hade två separata skulder, säljreversen och 

preferensaktien, till Bellbox Holding. De två finansiella instrumenten löpte med ränta under året, vilket belastade koncernens räntekostnader 

med totalt 57,4 MSEK. 

  

Koncern - ägare utan bestämmande inflytande

Försäljning av 

varor/ tjänster 

Inköp av 

varor/ tjänster Övrigt 

Fordran på 

balans-dagen 

Skuld på 

balans- dagen

Fidelio Capital AB

okt-dec 2017 - - - - -

okt-dec 2016 - - - - 7,3

2016 - - - - 7,3

Bellbox Holding AB

okt-dec 2017 - - - - -

okt-dec 2016 - - - - 211,9

2016 - - - - 211,9
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets 

verksamhet, ställning och resultat. 

Stockholm den 16 februari 2018 

Per Sjödell 

Styrelsens ordförande 

Rickard Lyko 

Styrelseledamot 

Gabriel Fitzgerald 

Styrelseledamot 

Anna Carlqvist 

Styrelseledamot 

Marie Nygren 

Styrelseledamot 

Joanna Hummel 

VD 

 

Denna rapport är ej översiktligt granskad av bolagets revisor. 
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DEFINITIONER 
IFRS-mått: Definition/Beräkning  

Resultat per aktie före 
utspädning 

Resultat per aktie före utspädning beräknas som periodens resultat delat 
med genomsnittligt antal utestående aktier. 

 

Resultat per aktie efter 
utspädning 

Resultat per aktie efter utspädning beräknas som periodens resultat delat 
med genomsnittligt antal utstående aktier, justerat med det vägda 
genomsnittliga antalet utstående aktier för utspädningseffekten av samtliga 
potentiella aktier. Potentiell utspädning föreligger när lösenkursen för 
utställda teckningsoptioner är lägre än aktuell marknadskurs. Potentiella 
stamaktier ger upphov till utspädning endast om en konvertering av dem 
ger upphov till lägre vinst per aktie eller högre förlust per aktie. 

 

 

Alternativa nyckeltal: Definition/Beräkning Motivering för användande 

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

Detta nyckeltal mäter Bolagets förmåga att 
attrahera kunder. 

Antal anställda per 
balansdagen 

Totalt antal anställda i Bolaget på balansdagen. 
Detta nyckeltal kan analyseras i relation till totala 
intäkter för att bedöma Bolagets effektivitet 
utifrån antal anställda. 

Antal besökare 
Samtliga besökare på våra siter under perioden, oavsett om besökaren är 
ny eller återkommande. Ej unika besökare. 

Detta nyckeltal möjliggör för Bolaget att mäta sin 
räckvidd och kundaktivitet. 

Avkastning på eget kapital 
Rullande tolv månaders resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i 
relation till genomsnittligt eget kapital. 

Detta nyckeltal mäter hur lönsamt Bolaget är för 
dess aktieägare. 

Balansomslutning Totala tillgångar. 
Detta nyckeltal kan analyseras i relation till andra 
nyckeltal för att bedöma Bolagets ställning och 
utveckling. 

Bruttovinstmarginal Totala intäkter minus handelsvaror delat med totala intäkter 

Bruttovinstmarginalen ger en bild av 
täckningsbidraget som genereras av den 
löpande verksamheten. 

EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar. 
EBITDA visar en övergripande bild av resultatet 
som har genererats av den löpande 
verksamheten. 

EBITDA-marginal EBITDA i procent av rörelsens intäkter för perioden 
Detta nyckeltal används för analys av 
värdeskapande. 

EBIT-marginal Rörelseresultat delat med periodens totala intäkter. 
EBIT-marginalen ger en bild av resultatet som 
har genererats av den löpande verksamheten. 

Försäljningstillväxt 
Utvecklingen för totala intäkter i förhållande till samma period föregående 
år. 

Detta nyckeltal möjliggör för Bolaget att jämföra 
sin tillväxttakt mellan olika perioder samt med 
marknaden som helhet. 

Genomsnittligt värde per 
köp 

Nettoomsättning delat med antal köp. 
Detta nyckeltal är en indikator på 
intäktsgenerering. 

Investeringar Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar. 
Detta nyckeltal ger Bolaget en bild av 
investeringar i den löpande verksamheten. 

Justerad EBITDA 
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar med avdrag för 
jämförelsestörande poster. 

Justerad EBITDA visar en övergripande bild av 
resultatet som har genererats i den löpande 
verksamheten före av- och nedskrivningar och 
justerat för jämförelsestörande poster. 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster avser i denna rapport kostnader hänförliga till 
marknadsnoteringen av Lyko Group AB:s aktier. 

Detta nyckeltal används tillsammans med 
EBITDA för att få en rättvisande bild av 
utvecklingen av bolagets resultat över tid. 
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Konverteringsgrad Totalt antal köp delat med antalet besök. 
Detta nyckeltal visar på Bolagets förmåga att 
konvertera besök till köp. 

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

Detta nyckeltal kan analyseras i relation till totala 
intäkter för att bedöma Bolagets effektivitet 
utifrån antal anställda. 

Nettoskuld (+)/ 

Nettokassa (-) 
Räntebärande skulder minus likvida medel vid periodens utgång. 

Nettoskuld/nettokassa är ett nyckeltal som visar 
Bolagets totala nettoskuldsättning. 

Returgrad Antalet returer delat med totalt antal lagda ordrar under perioden. 

Detta nyckeltal indikerar till vilken grad Bolagets 
produkter motsvarar kundernas förväntningar. 
Nyckeltalet kan vara viktigt för e-
handelsbaserade företag och deras lönsamhet 
och kan användas i jämförelse med 
konkurrenter, marknaden och andra sektorer. 

Rörelsekapital 
Omsättningstillgångar exklusive likvida medel minus icke-räntebärande 
kortfristiga skulder vid periodens utgång. 

Detta nyckeltal analyseras i relation till totala 
intäkter för att bedöma hur effektivt 
rörelsekapitalet används i verksamheten. 

Rörelsens intäkter per 
medelantal anställd 

Totala intäkter delat med medelantalet anställda under perioden 
Detta nyckeltal används för att bedöma Bolagets 
effektivitet utifrån antal anställda. 

Rörelseresultat (EBIT) Resultat före finansiella poster och skatt. 

Rörelseresultatet visar en övergripande bild av 
resultatet som har genererats i den löpande 
verksamheten. 

Soliditet Eget kapital delat med balansomslutningen. 

Detta nyckeltal är ett mått på Bolagets finansiella 
ställning och anger hur stor del av 
balansomslutningen som finansierats av eget 
kapital. 

Totala intäkter 
Rörelsens huvudintäkter i form av försäljning av varor och tjänster, 
fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar, efter avdrag 
för mervärdesskatt. 

Detta nyckeltal anger Bolagets totala försäljning 
och används bland annat för att bedöma 
Bolagets försäljningsutveckling. 



 

 

 

 

 

 

 

 

FÖLJ OSS 
 

KONTAKT 

För mer information besök vår webbplats lyko.se 

SOCIALA KANALER: 

 

 
ADRESS 

Garvargatan 9c, 1 tr 

112 21 Stockholm 

LYKO GROUP AB 

Organisationsnummer: 556975-8229 

Säte: Stockholm 

FINANSIELL KALENDER:  

 

 
 

 
25 april 2018  

Årsredovisning 2017 

25 april 2018 

Delårsrapport Q1 - 2018 

 
Joanna Hummel, VD 

+46 (0)70-286 26 82 

Malin Stavlind,  

Kommunikation- och hållbarhetschef 

+46 (0)76-669 69 61 

 

Denna information är sådan information som Lyko Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för 

offentliggörande den 16 februari 2018, kl. 08.00 CET.  

 


