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MQ Holding AB – Delårsrapport  

 
Det strukturella åtgärdsprogrammet ger effekt men kvartalet präglas av en 
lägre försäljning  

Under kvartalet har det varit stort fokus och uppmärksamhet på förnyelsen av MQ genom lanseringen av 
våra första MarQet-butiker. Kvartalet har präglats av en lägre försäljning som ett resultat av minskad 
trafik till våra butiker i en utmanande och kampanjintensiv marknad. För MQs del har däremot 
sortimentet inom de egna varumärkena haft en positiv försäljningsutveckling samt att satsningen inom e-
handeln har gett resultat med påtaglig ökning av trafik och konvertering. Vårt strukturella åtgärdsprogram 
utvecklas enligt plan och påverkar kvartalet positivt med 10 MSEK.  

 

 Första kvartalet (september 2019-november 2019)  
 Nettoomsättningen uppgick till 373 MSEK (402), en minskning med 7,3 procent. Den jämförbara  

försäljningen minskade med 3,8 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med 2,5 procent 
enligt HUI). 

 Bruttomarginalen uppgick till 61,4 procent (61,0). Under kvartalet har vi engångsposter som påverkar 
bruttomarginalen med 0,9 procentenheter (-).  

 Rörelseresultatet uppgick till 13 MSEK (12), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,4 procent (3,0).  
 Periodens resultat uppgick till 3 MSEK (9), vilket motsvarar 0,03 SEK (0,25) per aktie före och efter 

utspädning.  
 Kassaflödet från den löpande verksamheten var 39 MSEK (-16). Det förbättrade kassaflödet jämfört med 

föregående års kvartal avser främst ett förbättrat rörelsekapital och effekter av IFRS 16. 
 Den 1 september 2019 ändrade MQ Holding AB redovisningsprincip för leasing genom att börja tillämpa 

IFRS 16 Leasing. MQ Holding AB har valt att tillämpa den förenklade övergångsmetoden och inte göra 
någon retroaktiv omräkning av tidigare perioder. För mer information läs not 1. 

 
Händelser under första kvartalet 
 MarQet har under kvartalet lanserat de två första konceptbutikerna, Drottninggatan i Stockholm och 

Fredsgatan i Göteborg. Lanseringen fick stor medial uppmärksamhet.  
 Under kvartalet har vi lanserat nya produktkategorier och varumärken för att förstärka vårt 

kunderbjudande i våra MarQet-butiker.  
 MQ har lanserat ett smokingpaket som blev väl mottaget av både media och kunder.  
 Under perioden har Black Week inträffat som var starkare försäljningsmässigt än föregående år på MQ 

och vi hade en ökad omsättning i vår e-handel.  
 Under kvartalet har vi stängt tre Joy butiker; Triangeln i Malmö, Forumgallerian i Uppsala och butiken i 

Stenungsund. Vi har också stängt MQ Sturegallerian i Stockholm. Alla butiker stängs i linje med det 
strukturella åtgärdsprogrammet. 

 Beslut taget om att stänga Joy butiken i Sergelgången, Stockholm.  
 Strukturella åtgärdsprogrammet löper på och har under kvartalet gett resultateffekter om 10 MSEK.   

 
Händelser efter rapportperiodens slut 
 Efter kvartalets slut har vi lanserat ytterligare en konceptbutik MarQet, Emporia i Malmö.  
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VD kommenterar  
 
Kvartalet i sin helhet visade minskad försäljning relaterat till minskad trafik i butik 
där försäljningen av främst viktiga kategorier såsom ytterplagg startade senare än 
tidigare år. I kvartalet ökade omsättning för MQ i både september och under Black 
Week, där framförallt e-handeln och våra egna varumärken visade på god tillväxt.  
 
Det har varit en händelserik period där vi i november lanserade MarQet, vilket fick 
stor och positiv uppmärksamhet från såväl kunder som media. Öppningen av den 
första butiken markerade starten på den förnyelse som MQ kommer genomgå i 
hela Sverige under 2020. Genom MarQet skapas en konceptbutik som tar tillvara 
på det bästa från MQ där nya produktkategorier och varumärken med en tydlig 
koppling till dagens mer gränslösa arbetsliv tillförs. Konceptet bygger på ständig 
förändring och sker med hållbarhet som ett viktigt element i arbetet. Några 
exempel är att butikskonceptet förnyas med användning av återvunnet 
industriavfall, försäljning av second hand i samarbete med Myrorna och utökning 
av våra tjänster med skräddare och personal shopper i samtliga butiker. 
 
Sedan slutet på kvartalet har vår nya Design & Inköpschef Ylva Morud börjat med 
ett stort och tydligt fokus på att utveckla och förstärka vårt kunderbjudande, som en 
viktig del i vår transformation från MQ till MarQet. Gällande sortiment kommer vi bli 
mer selektiva i våra inköp med färre varianter, ökad kvalitetsnivå samt större andel 
inköp på närmarknad med kortare ledtider. Vårt kunderbjudande inom Joy 
utvecklas dessutom genom en ökad andel egna varumärken, ett mer koordinerat 
sortimentsuttryck och en förnyad kommunikationsplattform.  
 
Satsningen och den löpande utvecklingen av MQs e-handel har gett resultat, med 
kraftigt tillväxt som primärt kommer från ökad trafik och starkare konvertering. 
Koncernens försäljningsökning har under perioden varit 14 procent. Utvecklingen 
fortsätter och under våren lanserar vi vår nya e-handel under namnet 
marqetstores.se. 
  
Vårt strukturella åtgärdsprogram har planenligt gett resultat under kvartalet där vi 
ser kostnadsbesparingar inom framför allt personal, hyror samt effekter från 
stängningarna av olönsamma butiker inom Joy-kedjan. Programmet fortsätter och 
planeras ge en total lönsamhetsförstärkande effekt på 50 MSEK under 
innevarande bokföringsår, där effekten på kvartalet har gett 10 MSEK. 
 
Vår förändringsresa har nu börjat på riktigt genom att vi har inlett lanseringen av 
MarQet till våra kunder. Med stor kompetens, mod och ett fantastiskt engagemang 
från medarbetarna har detta förändringsarbete varit möjligt att genomföra med 
såväl begränsad tid som resurser. Med en gemensam tydlig tro på framtiden, ser 
jag fram emot vårt nästa steg i vår utveckling, där befintliga såväl som nya kunder i 
hela Sverige kommer uppleva en genomgripande förnyelse av MQ. 

 
 
 
 
 

Ingvar Larsson  
VD och Koncernchef, MQ Holding AB             
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Koncernens intäkter och resultat  
 

Första kvartalet, september 2019 till november 

2019 
 
Nettoomsättningen uppgick till 373 MSEK (402) 
under kvartalet, en minskning med 7,3 procent. 
Koncernens försäljning i jämförbara butiker 
minskade under första kvartalet med 3,8 procent att 
jämföra med marknadens minskning i jämförbara 
butiker med  2,5 procent. E-handels totala andel av 
omsättning för koncernen är 7 procent för perioden 
och tillväxten för e-handeln har under perioden varit 
14 procent jämfört med föregående år samma 
period.  
 
Bruttovinsten uppgick till 231 MSEK (245), vilket 
motsvarar en bruttomarginal på 61,4 procent (61,0). 
Övriga externa kostnader, personalkostnader och 
övriga rörelsekostnader för kvartalet uppgick till 166  
MSEK (227). Engångsposter påverkar kvartalet 
med 7 MSEK (-).  
 
Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 13 MSEK     
(12), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,4 
procent (3,0). Planenliga avskrivningar uppgick till 
52 MSEK (7). Finansnettot var -11 MSEK (-1) för 
det första kvartalet. Resultat efter finansiella poster 
uppgick till 2 MSEK (11). Periodens resultat 
uppgick till 3 MSEK (9). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

   

     

Koncernens resultatöversikt 

Q1 Sept-

Nov 19/20

Q1 Sept-

Nov 19/20

Q1 Sept-

Nov 18/19

Rullande             

12 månader 

Dec 18-     

Nov 19

Räkenskaps-

året Sep 18- 

Aug 19

MSEK Inkl IFRS 16  Exkl IFRS 16  Exkl IFRS 16  Exkl IFRS 16  Exkl IFRS 16  

Nettoomsättning 373 373 402 1 582 1 611

Bruttomarginal, % 61,4 61,4 61,0 54,4 54,4

Rörelseresultat 13 11 12 -544 1) -543 1)

Rörelsemarginal, %                   3,4 2,8                   3,0 -34,4 -33,7 

Resultat efter finansiella poster 2 9 11 -551 1) -548 1)

Periodens resultat 3 7 9 -539 1) -537 1)

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,03 0,07 4) 0,25 3) -5,11 2) -10,07 2)

Antal butiker, slutet av perioden 159 159 175 159 163

1) I resultatet ingår nedskrivning av immateriell tillgång om 500 MSEK och engångsposter om 19 MSEK. 

2) Historiska perioder är justerade med en fak tor om 1,3836 med anledning av en nyemission med fondemissionselement som genomfördes i maj 2019. 

3) Resultat för ak tier avser värde före utspädning. 

4) Resultat för ak tier avser värde efter utspädning. 
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Redovisning av rörelsesegment 
 
MQ Holding äger och driver modebutiker och e-handel under de tre affärsområdena MarQet/ MQ och Joy. 
Under 2020 kommer samtliga MQs butiker göras om till konceptbutiker under namnet MarQet.  
MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX i Stockholm sedan den 18 juni 2010. 
 
 

 

MQ startade 1957 och driver idag 119 butiker i 
Sverige, samt e-handel. MQ är idag Sveriges 
största varumärkeskedja. Genom en mix av egna 
och externa varumärken erbjuder MQ kläder för 
män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva 
butiker. MarQet är en konceptbutikskedja som 
erbjuder dam- och herrmode och nya spännande 
produktkategorier anpassat för dagens flexibla 
arbetsliv. Under 2020 skall samtliga MQs butiker 
göras om till konceptbutiker under namnet 
MarQet.  

 
 

Joy startade 1971 och driver idag 40 butiker runt 
om i Sverige, samt e-handel. Joy vänder sig till 
kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och 
vill ha bra passform, kvalitet och komfort. 
Kunderna erbjuds ett välmatchat sortiment med 
en inspirerande variation av kvalitéer, färger och 
mönster som ger möjlighet till ett personligt och 
unikt mode.  
               

 

 

 
 

Segment Omsättning Andel % Rörelseresultat Antal butiker 

322 86% 16 119

51 14% -3 40

Omsättning och resultat per segment för första kvartalet 2019/2020

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna 

Nettoomsättning och rörelseresultat 

per segment  Q1 Q1

Rullande             

12 månader 

Räkenskap

s-året

MSEK 

Sept-Nov 

19/20

Sept-Nov 

18/19

Dec 18-        

Nov 19

Sep- Aug 

18/19

Nettoomsättning

MQ 322 334 1 363 1375

JOY 51 69 219 236

Summa nettoomsättning 373 402 1 582 1611

Rörelseresultat 

MQ 16 15 2 3

JOY -3 -2 -44 -43

Summa rörelseresultat 13 12 -42 -43

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna 
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Första kvartalet, september 2019 – november 

2019 

 
Nettoomsättningen uppgick till 322 MSEK (334) 
under kvartalet, en minskning med 3,7 procent. MQs 
försäljning i jämförbara butiker minskade under 
första kvartalet med 2,6 procent att jämföra med 
marknadens minskning i jämförbara butiker med 2,5 
procent.  
 
Bruttovinsten uppgick till 195 MSEK (201), vilket 
motsvarar en bruttomarginal på 60,5 procent (60,8). 
Övriga externa kostnader, personalkostnader och 
övriga rörelsekostnader för kvartalet uppgick till 137 
MSEK (181). Engångsposter påverkar kvartalet med 
7 MSEK (-).  
 
Planenliga avskrivningar uppgick till 45 MSEK (6).  
Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 16 MSEK 
(15), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,0 
procent (4,5).  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Första kvartalet, september 2019 – november 

2019 

 
Nettoomsättningen uppgick till 51 MSEK (69) under 
kvartalet, en minskning med 26 procent. Joys 
försäljning i jämförbara butiker minskade under 
första kvartalet med 11 procent att jämföra med 
marknadens minskning i jämförbara butiker med 2,5 
procent.  
 
Bruttovinsten uppgick till 32 MSEK (43), vilket 
motsvarar en bruttomarginal på 62,6 procent (62,3). 
Övriga externa kostnader, personalkostnader och 
övriga rörelsekostnader för kvartalet uppgick till 28 
MSEK (44). Engångsposter påverkar kvartalet med 
0 MSEK (-).   
 
Planenliga avskrivningar uppgick till 8 MSEK (1). 
Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till -3 MSEK     
(-2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -6,5 
procent (-3,6).  
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Koncernens kassaflöde och  
finansiella ställning 
 

Kassaflöde 
Koncernens kassaflöde från den löpande 
verksamheten uppgick under första kvartalet till 39 
MSEK (-16). Det förbättrade kassaflödet jämfört 
med föregående år avser ett förbättrat 
rörelsekapital och effekter av IFRS 16. Periodens 
kassaflöde uppgick till 12 MSEK (2). 
 

Varulager 
Den 30 november 2019 uppgick koncernens 
varulagervärde till 331 MSEK (328). Totalt sett 
bedöms sammansättningen av varulagret vara på 
en tillfredställande nivå.  
 

Investeringar 
Investeringar om 7 MSEK (11) har gjorts i 
koncernen under första kvartalet, vilket avser 
investeringar i ombyggda butiker för MQ inför 
transformeringen till MarQet och effekt av IFRS 16.   
  

Finansiering och likviditet  
Den räntebärande nettoskulden för koncernen 
uppgick per den 30 november 2019 till 962 MSEK 
jämfört med 195 MSEK vid samma tidpunkt 
föregående år. Den räntebärande nettolåne-
skulden påverkas av effekter av IFRS. Vid 
periodens slut uppgick likvida medel till 36 MSEK 
(14). Räntebärande nettoskuld/EBITDA uppgick till 
17,5 (3,5) för tolvmånadersperioden december 
2018 till november 2019. Nyckeltalet påverkas av 
engångskostnader om 19 MSEK (-).  
 

Medarbetare 
Medelantalet heltidsmedarbetare i koncernen 
under tolvmånadersperioden (dec 2018-november 
2019) uppgick till 696 jämfört med 776 samma 
period föregående år.  
 

Finansiella måltal  
Augusti 2019 godkände styrelsen nya finansiella 
måltal. De finansiella måltalen innebär att 
koncernen skall över tid nå följande måltal.  
 

 Tillväxt skall vara ~5% årligen över en 
konjunkturcykel.  

 Rörelsemarginalen skall vara i genomsnitt 5-8% 
över en konjunkturcykel.  

 Nettolåneskuld i förhållande till EBITDA 
exklusive engångsposter < 2,5.  
 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
MQ-koncernens verksamhet är utsatt för ett antal 
risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets 
kontroll, men som kan ha inverkan på försäljning 
och resultat. Riskerna som bolaget utsätts för är 
bland andra konjunkturutveckling, mode-
svängningar, ränte- och valutarisk. MQ-koncernen 
är beroende av konsumenternas preferenser 
gällande trender, design och kvalitet. MQ-
koncernen arbetar medvetet med att utveckla 
trendbevakning, informationssystem, prognoser, 
varuflödesstyrning samt korta ledtider i 
framtagning av varor för att minimera riskerna i 
modesvängningarna. Köpkraften hos svenska 
konsumenter är en förutsättning för detaljhandelns 
tillväxt. I synnerhet är detta viktigt för tillväxten 
inom det högre prissatta sortimentet med hög 
modegrad inom fackhandel och bland 
varumärkesspecialisterna. En förändring av den 
ekonomiska tillväxten i Sverige torde påverka 
konsumenternas köpkraft och därmed tillväxten 
inom detaljhandeln. Med finansiella risker avses  
fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till 
följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, 
likviditets- och kreditrisker. Koncernens finansiella 
risker hanteras av koncernens finansfunktion, vars 
uppgift är att identifiera och minimera riskerna för 
negativ resultatpåverkan och att öka 
förutsägbarheten i framtida resultat. För ytterligare 
information om finansiella instrument och 
riskhantering se förvaltningsberättelsen samt not 
24 och 25 i årsredovisningen för räkenskapsåret 
2017/2018. 
 

Moderbolaget   
Moderbolagets nettoomsättning uppgick för första 
kvartalet till 4 MSEK (4). Moderbolagets resultat 
efter finansiella poster uppgick till -1 MSEK (-1)  
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
Göteborg den 17 december 2019 
 
Styrelsen 
MQ Holding AB 
 
 
 

  

Claes-Göran Sylvén 
Styrelsens ordförande 

Annika Rost 
Styrelseledamot 

Bengt Jaller 
Vice Styrelseordförande 

 
 

  

Therese Hillman 
Styrelseledamot 

Arthur Engel 
Styrelseledamot 

Mernosh Saatchi 
Styrelseledamot 
 
 

Anna Engebretsen 
Styrelseledamot 
 
 

  

Ingvar Larsson 
Verkställande direktör 
 
 

  

Telefonkonferens  
En telefonkonferens hålls den 18 december kl 09:00 för analytiker, investerare och media. 
Presentationen webbsänds även direkt på www.mq.se.  
För att delta vänligen ring +46 (0)8-56 64 26 51 och ange konferenskod 54836660#. 
 

Kommande rapporttillfällen  
Delårsrapport andra kvartalet, december 2019 - februari 2020   18 mars 2020 
Delårsrapport tredje kvartalet, mars 2020 - maj 2020     17 juni 2020 
Delårsrapport fjärde kvartalet, juni 2020 - augusti 2020      6 okt 2020 
 
 

Kontakt  
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Ingvar Larsson VD och Koncernchef: 031-388 80 70 
Ola Wahlström CFO: 031-388 80 80 
 
 
Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 18 december 2019 kl. 07:15 CET.  
 
 
MQ Holding AB 
S:t Eriksgatan 5 
Box 119 19  
404 39 GÖTEBORG 
www.mq.se 
Org. nr 556697-2211 
 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. 
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Resultaträkning, koncern 

Q1 Sept-

Nov 19/20

Q1 Sept-

Nov 19/20

Q1 Sept-

Nov 19/20

Q1 Sept-

Nov 18/19

Rullande             

12 månader 

Dec 18-        

Nov 19

Räkenskaps-

året            

Sep- Aug 

18/19

MSEK Inkl IFRS 16  IFRS 16 effekt Exkl  IFRS 16 Exkl  IFRS 16 Exkl  IFRS 16 Exkl  IFRS 16 

Nettoomsättning 373 - 373 402 1 582 1 611
Övriga rörelseintäkter 2 - 2 1 7 6
Summa rörelsens intäkter 375 - 375 403 1 589 1 617

Handelsvaror -144 - -144 -157 -722 -735
Övriga externa kostnader -63 46 -110 -110 -442 -442
Personalkostnader -103 - -103 -118 -438 -452
Övriga rörelsekostnader 0 - 0 0 -1 -1
Avskrivningar och nedskrivningar -52 -44 -8 -7 -531 1) -530 1)

Rörelseresultat 13 2 11 12 -544 1) -543 1)

Finansiella intäkter - 0 0 0 1
Finansiella kostnader -11 -9 -2 -1 -7 -6
Resultat efter finansiella poster 2 -7 9 11 -551 1) -548 1)

Skatt på periodens resultat 1 3 -2 -2 13 11
PERIODENS RESULTAT hänförligt till 

moderbolagets aktieägare
3 -4 7 9 -539

1)

-537
1)

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Poster som har omförts eller kan 

omföras till periodens resultat

Omräkningsdifferens - - 0 0 0
Förändringar i verkligt värde på 

kassaflödessäkring
- -5 -5 -8 -8

SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT 

TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE
3 -4 2 4 -547

1)

-545
1)

Resultat per aktie (SEK) 0,03 0,07 4) 0,25 3) 5,11 -10,07 2)

Genomsnittligt antal utestående aktier 105 469 521 105 469 521 35 156 507 105 469 521 53 294 382

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna 

1) I resultatet ingår nedskrivning av immateriell tillgång om 500 MSEK och engångsposter om 19 MSEK. 

2) Historiska perioder är justerade med en faktor om 1,3836 med anledning av en nyemission med fondemissionselement som genomfördes i maj 2019. 

3) Resultat för aktie avser värde före utspädning. 

4) Resultat för aktie avser värde efter utspädning. 
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Balansräkning, koncern 30-nov 30-nov 30-nov 31-aug

2019 2019 2019 2019

MSEK Inkl IFRS 16  IFRS 16 effekt Exkl  IFRS 16 Exkl  IFRS 16 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 786 - 786 783

Materiella anläggningstillgångar 54 - 54 57

Nyttjanderättstillgångar 883 883 -

Summa anläggningstillgångar 1 723 883 840 840

Omsättningstillgångar

 Varulager 331 - 331 336

 Kortfristiga fordringar 70 -15 85 98

 Likvida medel 36 - 36 23

Summa omsättningstillgångar 437 -15 451 457

SUMMA TILLGÅNGAR 2 159 868 1291 1298

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 713 -4 717 715

Räntebärande långfristiga skulder 692 692 0 0

Icke räntebärande långfristiga skulder 194 194 195

Räntebärande kortfristiga skulder 306 180 126 107

Icke räntebärande kortfristiga skulder 254 254 280

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 159 868 1291 1 298

Förändringar i eget kapital 30-nov 30-nov 31-aug

2019 2019 2019

MSEK Inkl IFRS 16  IFRS 16 effekt Exkl  IFRS 16 Exkl  IFRS 16 

Ingående eget kapital 715 - 715 1 096

Summa totalresultat -2 -4 2 -545

Nyemission - - - 165

Ej registrerat aktiekapital - - - -

Utdelning - - - -

UTGÅENDE EGET KAPITAL 713 -4 717 715

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna 
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Kassaflödesanalys, koncern 

Q1 Sept-

Nov 19/20

Q1 Sept-

Nov 19/20

Q1 Sept-

Nov 19/20

Q1 Sept-

Nov 18/19

Räkenskaps-

året Sep- 

Aug 18/19

MSEK Inkl IFRS 16  IFRS 16 effekt Exkl  IFRS 16 Exkl  IFRS 16 Exkl  IFRS 16 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 49 37 12 13 -27

Förändring rörelsekapital -11 1 -12 -29 -24

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 

VERKSAMHETEN 39 38 1 -16 -51

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -4 - -4 -4 -15

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 - -3 -7 -15

KASSAFLÖDE FRÅN 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 31 38 -7 -27 -80

Finansieringsverksamheten 

Amortering -38 -38 - - -51

Upptagna lån - - - - -

Utdelning - - - - -

Utnyttjande av checkräkningskredit 19 - 19 30 -22

Nyemission - - - - 165

KASSAFLÖDE FRÅN 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -19 -38 19 30 92

PERIODENS KASSAFLÖDE 12 0 12 2 12

Likvida medel vid periodens början 23 23 11 11

Likvida medel vid periodens slut 36 36 14 23

Periodens kassaflöde 12 12 2 12

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna 

Nyckeltal, koncern 

Q1 Sept-

Nov 19/20

Q1 Sept-

Nov 19/20

Q1 Sept-

Nov 18/19

Rullande             

12 mån       

Dec 18-      

Nov 19 

Räkenskaps-

året             

Sep 18-      

Aug 19 

MSEK Inkl IFRS 16 Exkl IFRS 16 Exkl IFRS 16 Exkl IFRS 16 Exkl IFRS 16

Omsättningstillväxt, % -7,3 -7,3 -6,2 -1,8 -7,1
Omsättningstillväxt jämförbara, % -3,8 -3,8 -7,0 -2,5 -6,9
Bruttomarginal, % 61,4 61,4             61,0 54,4 54,4
Rörelseresultat, MSEK 13 11 12 -544 1) -543 1)

Rörelsemarginal, % 3,4 2,8               3,0 -34,4 -33,7
Resultat efter finansiella poster 2 9 11 -551 1) -548 1)

Periodens resultat 3 7 9 -539 1) -537 1)

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,07 4) 0,25 3) -5,11 2) -10,07 2)

Räntebärande nettoskuld, MSEK 962 90 195 90 84
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 3,5 17,5 5) 6,4
Soliditet, % 33 56 63 33 55
Eget kapital, MSEK 713 717 1 099 713 715
Genomsnittligt antal utestående aktier 105 469 521 105 469 521 35 156 507 105 469 521 53 294 382

1) I resultatet ingår nedskrivning av immateriell tillgång om 500 MSEK och engångsposter om 19 MSEK. 

3) Resultat för ak tie avser värde före utspädning. 

4) Resultat för ak tie avser värde efter utspädning. 

5) Värdet är exk lusive engångskostnader om 19 MSEK. 

2) Historiska perioder är justerade med en fak tor om 1,3836 med anledning av en nyemission med fondemissionselement som genomfördes i maj 2019. 
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Aktieägarstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Största aktieägarna per 2019-11-31

Namn Antal aktier Aktiekapital, %

Öresund, Investment AB 12 626 304 12,0%

Engebretsen, Anna 8 302 547 7,9%

Qviberg, Eva 6 740 491 6,4%

Swedbank Robur Transition, Sweden 5 753 781 5,5%

Swedbank Robur Fonder 4 437 117 4,2%

Qviberg, Jacob 3 409 240 3,2%

Jaller Klädcenter AB 3 062 000 2,9%

Nilsson, Magnus 2 971 524 2,8%

Qviberg, Mats 2 948 086 2,8%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 674 703 2,5%

Ohlin, Astrid 2 313 000 2,2%

Nordea Livförsäkring Sverige AB 1 777 888 1,7%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 753 872 1,7%

Swedbank Humanfond 1 451 196 1,4%

Ellinger, Gunter 1 450 000 1,4%

Totalt 15 största 61 671 749 58,5%

Övriga 43 797 772 41,5%

Totalt 105 469 521 100,0%
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Resultaträkning, moderbolag Q1 Q1

Rullande             

12 månader 

Räkenskaps-

året

MSEK 

Sept-Nov 

19/20

Sept-Nov 

18/19

Dec 18-        

Nov 19

Sep- Aug 

18/19

Nettoomsättning 4 4 16 16

Övriga rörelseintäkter - 0 - -

Summa rörelsens intäkter 4 4 16 16

Handelsvaror - - - -

Övriga externa kostnader -1 -1 -7 -7

Personalkostnader -3 -3 -13 -13

Övriga rörelsekostnader - - - -

Avskrivningar och nedskrivningar - - -500 -500

Rörelseresultat -1 -1 -504 -504

Koncernbidrag - - 4 4

Finansiella intäkter 0 0 2 1

Finansiella kostnader -1 0 -2 -2

Resultat efter finansiella poster -1 -1 -501 -501

Skatt på periodens resultat - - - -

PERIODENS RESULTAT -1 -1 -501 -501

Balansräkning, moderbolag 30-nov 30-nov 31-aug

MSEK 2019 2018 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar - - -

Materiella anläggningstillgångar - - -

Finansiella anläggningstillgångar 656 1156 656

Summa anläggningstillgångar 656 1156 656

Omsättningstillgångar

 Kortfristiga fordringar 2 1 2

 Likvida medel 0 0 0

Summa omsättningstillgångar 2 1 2

SUMMA TILLGÅNGAR 658 1157 658

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 228 564 229

Räntebärande långfristiga skulder - 26 -

Icke räntebärande långfristiga skulder 5 25 -

Räntebärande kortfristiga skulder - 5 5

Icke räntebärande kortfristiga skulder 425 537 424

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 658 1157 658

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna 
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Avstämning mellan IFRS och nyckeltalsbegrepp  

 
MQ presenterar i denna rapport vissa uppgifter som inte definieras enligt IFRS, så kallade alternativa 
nyckeltal. Företagsledningen anser att dessa uppgifter underlättar för investerare att analysera 
koncernens resultatutveckling och finansiella struktur. Investerare bör betrakta dessa uppgifter som ett 
komplement snarare än en ersättning för finansiell redovisning enligt IFRS.  
 
 

 
 
 

 
 

Bruttomarginal Q1 Q1

Rullande             

12 månader 

Räkenskaps-

året

MSEK 

Sept-Nov 

19/20

Sept-Nov 

18/19

Dec 18-        

Nov 19

Sep- Aug 

18/19

Rörelsens intäkter 

Nettomsättning 373 402 1 582 1611

Rörelsens kostnader  

Handelsvaror -144 -157 -722 -735

BRUTTOVINST 229 245 860 876

BRUTTOMARGINAL, % 61,4 61,0                  54,4 54,4

Rörelsemarginal Q1 Q1

Rullande             

12 månader 

Räkenskaps-

året

MSEK 

Sept-Nov 

19/20

Sept-Nov 

18/19

Dec 18-        

Nov 19

Sep- Aug 

18/19

Rörelsens intäkter 

Nettomsättning 373 402 1 582 1 611

Rörelsens resultat 

Rörelseresultat 13 12 -544 -543

RÖRELSEMARGINAL, % 3,4 3,0 -34,4 -33,7

Rörelseresultat exkl avskrivningar 

EBITDA Q1 Q1

Rullande             

12 månader 

Räkenskaps-

året

MSEK 

Sept-Nov 

19/20

Sept-Nov 

18/19

Dec 18-        

Nov 19

Sep- Aug 

18/19

Rörelseresultat (EBITA) 13 12 -544 -543

Avskrivningar 52 7 531 530

RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE 

AVSKRIVNINGAR (EBITDA) 65 19 -14 -13

Vid beräkning av bruttovinstmarginalen beräknas först bruttovinsten genom att subtrahera kostnad för handelsvaror från nettoomsättningen. Bruttovinsten sätts sedan i relation till 

nettoomsättningen för att erhålla nyckeltalet bruttovinstmarginal. Bruttovinstmarginalen anger därmed hur stor andel av nettoomsättningen som omsätts i vinst efter kostnaden för 

de sålda varorna, och påverkas av faktorer såsom prissättning, råvaru- och tillverkningskostnader, lagernedskrivningar och valutakursutveckling.

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna 
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Omsättningstillväxt 
Koncernens totala försäljning under perioden jämfört med motsvarande period föregående år. 
 
Jämförbar försäljning  
All försäljning i MQ, Joy och e-handel, förutom försäljning i nya/stängda butiker betecknas som "jämförbar försäljning".  
En ny butik blir jämförbar när den har varit öppen i ett år.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Räntebärande nettolåneskuld 30-nov 30-nov 31-aug

MSEK 2019 2018 2019

Räntebärande långfristiga skulder 692 26 -

Checkkredit 126 158 107

Övriga räntebärande kortfristiga skulder 180 26 -

Räntebärande skulder 998 210 107

Likvida medel 36 14 23

Räntebärande tillgångar  36 14 23

NETTOLÅNESKULD 962 195 84

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna 

Soliditet 30-nov 30-nov 31-aug

MSEK 2019 2018 2019

Eget kapital 713 1099 715

Summa tillgångar 2159 1756 1298

SOLIDITET % 33,0 62,6 55,1

Eget kapital utgörs av aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital, reserver och balanserade vinstmedel inklusive årets resultat i koncernen. Soliditeten beräknas 

genom att sätta eget kapital i relation till de totala tillgångarna och är därmed ett mått på hur stor andel av tillgångarna som är f inansierade med eget 

kapital. 

Avrundningsdifferenser kan påverka summeringarna 

Nettolåneskulden utgörs av räntebärande skulder med avdrag för likvida medel samt f inansiella leasingobjekt. I nyckeltalet räntebärande nettoskulder 

dividerat med EBITDA, avses EBITDA för närmaste tolvmånadersperiod.
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Upplysningar enligt IAS 34 16A framkommer 
förutom i de finansiella rapporterna och dess 
tillhörande noter även i övriga delar av 
delårsrapporten. 
 
Not 1 Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport i sammandrag för 
koncernen har upprättats i enlighet med IAS 
34 delårsrapportering samt tillämpliga 
bestämmelser i årsredovisningslagen.  
Delårsrapporten för moderbolaget har 
upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagens 9 kapitel, delårsrapport. För koncernen 
och moderbolaget har samma redovisnings-
principer och beräkningsgrunder tillämpats 
som i senaste årsredovisningen.  
 
Den 1 september 2019 ändrade MQ Holding 
AB redovisningsprincip för leasing genom att 
börja tillämpa IFRS 16 Leasing, den ersätter 
IAS 17 Leasing samt tillhörande tolkningar. 
MQ Holding AB har valt att tillämpa den 
förenklade övergångsmetoden och inte göra 
någon retroaktiv omräkning av tidigare 
perioder.  
 
IFRS 16 kräver att leasetagaren redovisar 
tillgångar och skulder hänförliga till alla 
leasingavtal i balansräkningen, med några få 
undantag (korttidsleasar under 12 månader 
och lågvärdeleasar under 5 000 USD). 
Denna redovisning baseras på synsättet att 
leasetagaren har en rättighet att använda en 
tillgång under en specifik tidsperiod och 
samtidigt en skyldighet att betala för denna 
rättighet. Denna kvartalsrapport är upprättad i 
enlighet med den nya standarden vilket 
innebär att tillgångar och skulder i balans-
räkningen har ökat med nyttjanderätt samt 
leasingskuld (fördelat på kort- och långfristiga 
skulder). Resultaträkningen förändras genom 
att kostnaden har klassificerats om som 
avskrivning och räntekostnad. 
Implementeringen av IFRS 16 kommer att 
påverka EBITDA.  
 
MQ Holdings leasingkontrakt består av hyra 
av butikslokaler. Vid fastställande av leasing-
period beaktar MQ alla relevanta fakta och 
omständigheter som skapar ett ekonomiskt 
incitament att utnyttja en förlängningsoption. 
Ekonomiska incitament är bl.a. försäljnings- 
och besöksutveckling av butiken, strategiska 
planer i området, tillgången av hyreskontrakt 
och hyresnivåerna. Många aspekter finns för 
att bedöma om en förlängningsoption skall 
användas.  
 
 

Not 2 Verkligt värde för finansiella 
instrument  
Derivatinstrument värderas till verkligt värde, 
vilket per 2019-11-30 uppgick till 5,7 MSEK. 
För valutakontrakt (valutaterminer) bestäms 
det verkliga värdet med utgångspunkt från 
kreditinstituts värdering om sådana finns 
tillgängliga. Om sådana inte finns tillgängliga 
beräknas det verkliga värdet genom en 
diskontering av skillnaden mellan den avtalade 
terminskursen och den terminskurs som kan 
tecknas på balansdagen för den återstående 
kontraktsperioden. För övriga finansiella 
instrument bedöms redovisat värde reflektera 
det verkliga värdet. Enligt IFRS 7 skall 
finansiella instrument kategoriseras i tre 
kategorier utifrån vilken indata som använts 
vid värdering till verkligt värde.  
 
Första kategorin avser finansiella instrument 
noterade på en aktiv marknad. Andra  
kategorin avser finansiella instrument som inte 
är noterade på en aktiv marknad men där 
övrig marknadsinformation kan användas för 
att erhålla en värdering. Den sista kategorin 
avser värderingar där det saknas 
marknadsnotering samt övriga marknadsdata. 
Tekniker för att erhålla en värdering för 
kategori tre utgörs främst av diskonterade 
kassaflöden.                                                    
 
Samtliga MQs derivat tillhör andra kategorin. 
 
Not 3 Ställda säkerheter och eventual-
förpliktelser 
 

 
 
Not 4 Händelser efter rapportperiodens 
utgång  
Efter kvartalets slut har vi lanserat vår 
konceptbutik MarQet, Emporia i Malmö.  
 
Not 5 Transaktioner med närstående  
Det har inte förekommit några väsentliga 
transaktioner med närstående under perioden. 
 
 
 

30-nov 30-nov

MSEK 2019 2018

Ställda säkerheter

Aktier i dotterbolag 656 1 156

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser till förmån för 

dotterbolagens fullgörande av 

leasingkontrakt

0 20

Borgensförbindelse avseende      

MQ Retail AB
107 207

107 227
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MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de tre affärsområdena MarQet, MQ och Joy. Under 2020 ska samtliga MQs 
butiker göras om till konceptbutiker under namnet MarQet. MarQet är en konceptbutikskedja som erbjuder dam- och herrmode 
och nya spännande produktkategorier anpassat för dagens flexibla arbetsliv. MQ är Sveriges största varumärkeskedja som 
genom en mix av egna och externa varumärken erbjuder kläder för män och kvinnor med hög modegrad i attraktiva butiker. 
Joy vänder sig till kvinnan ”mitt i livet” som är modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De tre 
affärsområdena omfattar 159 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 
18 juni 2010. För mer information se www.mq.se 

http://www.mq.se/

