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Perioden i sammandrag 
1 april – 30 juni 
 

• Rörelsens intäkter uppgick till 172,8 (156,1) MSEK under det andra kvartalet. 

• Försäljningstillväxten för samma period var 10,7 (17,1) procent. 

• Resultat per aktie före utspädning var -0,38 (0,00) SEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -65,4 (-17,2) MSEK. 

• Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till 3,9 (3,0) MSEK. 

• Justerad EBITDA totalt uppgår till 0,4 (0,4) MSEK. 

 

1 januari – 30 juni 
 

• Rörelsens intäkter uppgick till 346,3 (303,0) MSEK för det första halvåret. 

• Försäljningstillväxten för samma period var 14,3 (26,9) procent. 

• Resultat per aktie före utspädning var -0,10 (0,12) SEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -40,0 (-18,0) MSEK. 

• Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till 6,8 (5,9) MSEK. 

• Justerad EBITDA totalt uppgår till 3,8 (1,7) MSEK. 

 

 

 2017 2016 2017 2016 Rullande  2016 

Resultatöversikt Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun 12 mån  Jan-dec 

Rörelsens intäkter, KSEK 172 830 156 131 346 347 302 993 753 424 710 070 

Försäljningstillväxt, % 10,7% 17,1% 14,3% 26,9% 22,7% 29,1% 

Bruttomarginal, % 37,2% 36,0% 37,1% 35,9% 36,6% 36,1% 

Justerad EBITDA, KSEK 441 352 3 849 1 738 21 630 19 519 

EBITDA, KSEK -3 015 352 308 1 738 18 089 19 519 

Justerad EBITDA-marginal, % 0,3% 0,2% 1,1% 0,6% 2,9% 2,8% 

EBITDA-marginal, %  -1,7% 0,2% 0,1% 0,6% 2,4% 2,8% 

Kassaflöde löpande verksamhet, KSEK -65 368 -17 205 -39 987 -17 990 -2 292 19 705 

       
Nyckeltal       
Antal besök, tusental 11 668 9 945 24 095 20 284 49 111 45 299 

Andel besök mobila enheter 72% 67% 71% 66% 70% 68% 

Antal order, tusental 371 334 712 626 1 462 1 376 

Aktiva kunder, tusental 751 621 751 621 751 704 

Genomsnittligt antal order per aktiv kund, st 1,95 1,96 1,95 1,96 1,95 1,95 

Genomsnittligt ordervärde, SEK 466 467 486 484 486 516 

Marknadsföringskostnader -12,0% -9,9% -10,7% -10,2% -10,2% -10,0% 
 
Se definitioner i slutet av rapporten 
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VD-kommentar 
Sportamores andra kvartal 2017 har präglats av satsningar på förbättrad infrastruktur och rustning för 
fortsatt tillväxt. I perioden har vi tillträtt vårt nya lager och också installerat den automatiserade 
lagerlösning som ska utgöra hjärtat i vår framtida logistikfunktion. Vi fortsätter leverera resultat i linje 
med uppsatta finansiella mål, justerad EBITDA för perioden uppgår till 0,4 (0,4) MSEK samtidigt som 
rörelsens intäkter växer med 11 procent och uppgår till 172,8 (156,1) MSEK. Bruttomarginalen stärks 
med 1,2 procentenheter till 37,2 (36,0) procent i ett kvartal där kylan höll ett envist grepp om våra 
marknader och därigenom gav väsentligt kortare försäljningsperiod för vår- och sommarvaror.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår under andra kvartalet till -65,4 (-17,2) MSEK. Det 
negativa flödet är en effekt av naturlig säsongsvariation kombinerat med att Bolaget temporärt justerat 
periodens varuflöden för att effektivisera lagerflytten. Vidare har kassaflödet påverkats med -20 MSEK 
av betalningar sammanhängande med lagerflytt och automation. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten kommer också framledes uppvisa tydliga säsongsvariationer men förväntas fortsätta 
stärkas på årsbasis. Bolagets finansiella ställning är stark och kassan uppgår på balansdagen till 102,3 
(22,1) MSEK. Efter genomförd lagerflytt står vi redo att återigen fokusera på tillväxt och 
resultatutveckling i Bolaget. 
 
Överflyttning av logistikverksamheten från nuvarande lager till det nya lagret i Eskilstuna Logistikpark 
har påbörjats och kommer att fortlöpa under tredje kvartalet. Till dags dato går projektet enligt plan och 
en betydande del av den dagliga orderproduktionen sker redan i Eskilstuna. Det är med glädje vi nu 
äntligen får kapacitet och möjlighet att understödja våra tillväxtambitioner med en modern och skalbar 
logistikanläggning. Vi ser tillbaka på ett år där vår logistikpersonal, i väntan på detta, haft en utmanande 
uppgift i att hantera verksamhetens tillväxt. Samtidigt inser vi också att denna väntan haft ett pris i form 
av temporärt suboptimerad lager- och inköpsverksamhet. Nu är vi ett stort steg närmare en 
logistiklösning som inte bara medger framtida tillväxt utan också möjliggör effektivitetsförbättringar och 
lägre hanteringskostnader. 
 
Pågående lagerflytt förväntas ge upphov till engångskostnader i storleksordningen 20-25 MSEK under 
företrädesvis årets tredje kvartal. Bolaget har därför valt att, i enlighet med branschstandard, 
särredovisa en EBITDA exklusive kostnader av engångskaraktär för att på bästa sätt åskådliggöra 
utvecklingen och öka jämförbarheten i den underliggande affären. 
 
Bolaget fortsätter att utvecklas och stärka sin ställning i den nordiska marknaden. Den aktiva 
kundstocken har vuxit med 130 000 kunder jämfört med föregående år och Bolaget har nu drygt 750 
000 aktiva kunder. För en stor del av kunderna, över 40 procent, hade det förflutit mindre än 90 dagar 
sedan deras föregående transaktion.  
 
Vårt arbete med att leverera marknadens bästa service och erbjudande till våra kunder har fortsatt under 
det andra kvartalet. Vi satsar omfattande resurser på att utveckla relationen med våra kunder – ett 
exempel på det är det treåriga samarbete med Tjejmilen som rullats ut under andra kvartalet. Ett annat 
exempel är vår satsning på rörligt innehåll – ett initiativ som fått fantastiskt fint mottagande och bidragit 
till att öka engagemanget från både existerande och nya kunder. Vårt långsiktiga fokus på service har 
glädjande resulterat i att vi i maj erhöll utmärkelserna Årets E-handel på Retail Awards samt priset för 
Årets E-handel 2017 på Nordic eCommerce Award. Detta sporrar oss naturligtvis att fortsätta sträva 
efter att överträffa våra kunders högt ställda förväntningar också i framtiden. 
 
 
Stockholm i juli 2017 
 
Johan Ryding, VD 
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Bolagets verksamhet under perioden  
Rörelsens intäkter 
Rörelsens intäkter uppgick till 172,8 (156,1) MSEK, motsvarande en tillväxt på 10,7 procent i förhållande 
till samma period 2016. Denna utveckling ligger i linje med Bolagets finansiella mål med fortsatt tillväxt 
under lönsamhetsförbättring. 
  
 

 
 

Resultat och marginaler 
Bruttomarginalen uppgick under det andra kvartalet till 37,2 (36,0) procent. Justerad EBITDA i 
segmentet Sverige uppgick till 3,9 (3,0) MSEK och i övriga Norden till -3,4 (-2,7) MSEK. Justerad 
EBITDA totalt uppgår till 0,4 (0,4) MSEK. Det justerade EBITDA-måttet exkluderar kostnader av 
engångskaraktär. Dessa kostnader är för andra kvartalet i sin helhet hänförliga till lagerflytt och 
inkluderade i den prognostiserade totala flyttkostnaden uppgående till 20-25 MSEK. 
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Investeringar och avskrivningar 
Investeringar under det andra kvartalet 2017 uppgick till 3,1 (0,0) MSEK. Investeringarna berör främst 
Bolagets interna system och inredning till lagret i Eskilstuna. 
 
Kassaflöde och finansiell ställning 
Bolagets kassa uppgick vid periodens utgång till 102,3 (22,1) MSEK och det totala kassaflödet under 
det andra kvartalet var -68,4 (-17,2) MSEK.  
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -65,4 (-17,2) MSEK.  
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3,1 (-0,0) MSEK.  
 
Kassaflödet från den finansiella verksamheten uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. 
 
Bolagets finansiella position är fortsatt god och kassan uppgick på balansdagen till 102,3 MSEK 
exklusive beviljad kreditfacilitet om 15 MSEK. Kassaflödet från löpande verksamheten förväntas fortsatt 
stärkas på årsbasis, dock kommer kassaflödet också fortsättningsvis uppvisa planenliga 
säsongsvariationer.  
 
Soliditeten uppgick vid periodens slut till 73,8 procent. 
 
Aktien 
Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 1 295 KSEK. Antal aktier uppgick vid periodens slut till 9 392 
351 st. 
 
Största aktieägare 
 Antal aktier  

Namn  och röster Andel (%) 

J3 BRUNKEBERG INVEST AB                          1 157 761 12,3% 

KALIN SETTERBERG AB                              972 090 10,3% 

SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND 
SVERIGE             700 000 7,5% 

PVIK AB 640 393 6,8% 

JF ASSET MANAGEMENT AB                           608 263 6,5% 

NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB                  362 546 3,9% 

AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG                           346 815 3,7% 

HANDELSBANKEN LIV                                346 752 3,7% 

BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG SA                    301 000 3,2% 

LARSEN, KENT STEVENS                             225 355 2,4% 

Övriga 3 731 376 39,7% 

Summa 9 392 351  

Avstämd per den 30 juni 2017   
 
Bemyndiganden 
 
Vid årsstämman 2017 beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i Bolaget. Aktierna, konvertiblerna 
och/eller teckningsoptionerna skall emitteras med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och 
med utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier, och representerande det 
aktiekapital, som motsvarar 10 procent av antalet aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet.  
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Övrig väsentlig information 
Väsentliga händelser under perioden  
Under kvartalet har överflyttning av logistikverksamheten från nuvarande lager till det nya lagret i 
Eskilstuna Logistikpark påbörjats och kommer att fortlöpa under tredje kvartalet. Projektet går enligt plan 
och en stor del av den dagliga orderproduktionen sker redan i Eskilstuna. Den automatiserade 
lagerlösningen har installerats och kommer tas i drift under det tredje kvartalet.  
 
Under kvartalet beslutade styrelsen om erbjudande om vidareöverlåtelse av teckningsoptioner från 
Sportamore Incentive AB från det teckningsoptionsprogram som beslutades om under årsstämman 
2016. 70 000 teckningsoptioner av totalt 140 000 stycken har erbjudits till nyckelpersoner inom Bolaget. 
 
Under perioden har Sportamore vunnit två priser – Årets E-handel på Retail Awards samt priset för 
Årets E-handel 2017 på Nordic eCommerce Award. 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Inga väsentliga händelser har hänt efter periodens utgång. 
 
Framåtblickande uttalande 
Sportamore avser fortsätta satsningen på att attrahera ytterligare kunder i syfte att stärka positionen i 
samtliga nordiska marknader. Överordnat fokus på årsbasis kommer att vara att förbättra underliggande 
lönsamhet i både segmentet Sverige och i övriga Norden.  
 
Bolaget fortsätter arbeta för effektivt genomförande av lagerflytt och automationsprojekt – driftsättning 
sker under hösten 2017 och bidrar till att säkerställa Bolagets långsiktiga förutsättningar för effektivare 
logistik och ökad skalbarhet. Sportamores räkenskaper för företrädesvis tredje kvartalet 2017 förväntas 
belastas av engångskostnader i storleksordningen 20-25 MSEK sammanhängande med flytten.   
 
Finansiella mål 

Bolaget vidmakthåller de finansiella mål som antogs i samband med att man under 2015 arbetade fram 
en ny affärsplan för den kommande femårsperioden. Dessa finansiella mål är att Sportamore ska: 

• Växa snabbare än marknaden och stärka positionen som den ledande online-sporthandlaren i 
Norden. 

• Löpande förbättra Bolagets lönsamhet i syfte att år 2020 uppnå EBITDA-resultat om 5-10 
procent i segmentet Sverige och positivt EBITDA-resultat i Övriga Norden. 

Säsongsvariationer 
Vädret påverkar försäljning av sportartiklar. Tidiga och tydliga säsongsväxlingar tenderar att gynna 
försäljningen. En mild höst och vinter påverkar normalt försäljningen negativt och en varm och tidig vår 
bidrar normalt till högre försäljningssiffror. Försäljningen av sportartiklar varierar också med årstiderna 
och de andra och fjärde kvartalen är i regel starkast. Intäkterna i det fjärde kvartalet överstiger övriga 
kvartal på grund av julhandel. 
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Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten 
Det finns ett flertal faktorer som kan påverka Sportamores resultat och verksamhet. Merparten av dessa 
kan hanteras genom interna rutiner och riktlinjer, medan andra styrs av yttre faktorer och förhållanden. 
Bland risker kan nämnas vädrets, modetrenders och julhandelns utveckling. Vädret är en faktor som 
påverkar efterfrågan i sportbranschen i stor utsträckning. Valutarisk är en annan risk för Bolaget, som 
uppstår genom framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i 
utlandsverksamheter. Bolaget har försäljning i de övriga nordiska länderna via filialer, i ländernas 
respektive lokala valuta. Utöver detta finns risker och osäkerhetsfaktorer i bland annat IT-drift, 
leverantörer och övriga säsongsvariationer, men kan även uppkomma vid ett förändrat 
konsumtionsbeteende i e-handeln, konjunktur etc. För ytterligare beskrivning avseende risker och 
osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2016, sidorna 11-12.  
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FINANSIELL ÖVERSIKT 
Koncernens resultaträkning, i sammandrag 

 2017 2016 2017 2016 2016 

(KSEK) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec 

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 169 838 153 777 340 123 298 882 701 634 

Övriga rörelseintäkter 2 991 2 354 6 224 4 111 8 436 

 172 830 156 131 346 347 302 993 710 070 

Rörelsens kostnader      
Handelsvaror -108 551 -99 993 -218 016 -194 271 -453 585 

Övriga externa kostnader -44 966 -36 174 -83 969 -70 185 -157 111 

Personalkostnader -22 002 -19 421 -43 343 -36 406 -78 863 

Övriga rörelsekostnader -326 -190 -712 -394 -992 

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -358 -333 -657 -679 -1 343 

 -176 203 -156 112 -346 696 -301 934 -691 893 

      

Rörelseresultat -3 373 19 -349 1 059 18 176 

Resultat från finansiella poster      
Finansiella intäkter 5 2 10 4 20 

Finansiella kostnader -2 -3 -5 -3 -14 

 2 -2 5 1 6 

      

Resultat efter finansiella poster  -3 371 17 -344 1 060 18 182 

      

Inkomstskatt / Uppskjuten skatt 0 0 -583 0 21 811 

      

Periodens resultat -3 371 17 -927 1 060 39 993 

      
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,38 0,00 -0,10 0,12 4,68 

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,36 0,00 -0,10 0,12 4,52 
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Koncernens rapport över totalresultat, i sammandrag 

 2017 2016 2017 2016 2016 

(KSEK) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec 

Periodens resultat -3 371 17 -927 1 060 39 993 

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning 
av utländska verksamheter -54 66 -74 112 194 

Periodens övriga totalresultat -3 426 83 -1 000 1 172 40 187 

 
Periodens resultat och totalresultat är hänförligt till Bolagets aktieägare. 
 
 
 
Koncernens rapport över finansiell ställning, i sammandrag 

 2017 2016 2016 

(KSEK) 30 jun 30 jun 31 dec 

Immateriella anläggningstillgångar 3 808 1 885 2 258 

Materiella anläggningstillgångar 3 422 2 297 2 018 

Finansiella anläggningstillgångar 31 134 5 244 31 718 

Varulager 123 645 122 366 137 174 

Kortfristiga fordringar 36 294 23 908 32 523 

Likvida medel 102 285 22 062 59 001 

Summa tillgångar 300 588 177 761 264 691 

    
Eget kapital 221 880 96 983 135 998 

Kortfristiga skulder 78 708 80 778 128 693 

Summa eget kapital och skulder 300 588 177 761 264 691 

    

Ställda säkerheter    
Spärrade bankmedel 9 608 5 244 9 608 

    

Eventualförpliktelser 607 Inga 607 

 
 
Koncernens rapport över förändring i eget kapital, i sammandrag 
  
 2017 2016 2017 2016 2016 

(KSEK) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec 

Belopp vid periodens början 225 305 96 900 135 998 95 811 95 811 

Summa totalresultat för perioden -3 426 83 -1 000 1 172 40 187 

Nyemission - - 86 882 - - 

Belopp vid periodens utgång 221 880 96 983 221 880 96 983 135 998 
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Koncernens kassaflödesanalys, i sammandrag 

 2017 2016 2017 2016 2016 

(KSEK) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec 

Kassaflöde från den löpande verksamheten      

före förändring av rörelsekapital -3 068 415 240 1 852 41 530 

Förändringar rörelsekapital -62 300 -17 620 -40 227 -19 842 -21 825 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -65 368 -17 205 -39 987 -17 990 19 705 

      
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 268 -5 -1 809 -100 -749 

Investeringar i materiella tillgångar -1 795 -30 -1 802 -105 -214 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 063 -34 -3 611 -206 -962 

      
Nyemission, netto - - 86 882 - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - 86 882 - - 

      
Periodens kassaflöde -68 430 -17 239 43 284 -18 196 18 743 

      
Likvida medel vid periodens ingång 170 715 39 301 59 001 40 258 40 258 

Likvida medel vid periodens utgång 102 285 22 062 102 285 22 062 59 001 
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Koncernens nyckeltal 
 2017 2016 2017 2016 Rullande  2016 

 Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun 12 mån Jan-dec 

Rörelsens intäkter 172 830 156 131 346 347 302 993 753 424 710 070 

Försäljningstillväxt 10,7% 17,1% 14,3% 26,9% 22,7% 29,1% 

Bruttomarginal 37,2% 36,0% 37,1% 35,9% 36,6% 36,1% 

Marknadsföringskostnader -12,0% -9,9% -10,7% -10,2% -10,2% -10,0% 

Justerad EBIT, KSEK 83 19 3 192 1 059 20 309 18 176 

EBIT, KSEK -3 373 19 -349 1 059 16 768 18 176 

Justerad EBIT-marginal, % 0,0% 0,0% 0,9% 0,3% 2,7% 2,6% 

EBIT-marginal, % -2,0% 0,0% -0,1% 0,3% 2,2% 2,6% 

Justerad EBITDA, KSEK 441 352 3 849 1 738 21 630 19 519 

EBITDA, KSEK -3 015 352 308 1 738 18 089 19 519 

Justerad EBITDA-marginal, % 0,3% 0,2% 1,1% 0,6% 2,9% 2,8% 

EBITDA-marginal, %  -1,7% 0,2% 0,1% 0,6% 2,4% 2,8% 

       
Kassaflöde löpande verksamhet, KSEK -65 368 -17 205 -39 987 -17 990 -2 292 19 705 

Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, kr -7,3 -2,0 -4,4 -2,1 - 2,3 

Eget kapital per aktie, kr 23,6 11,4 23,6 11,4 23,6 15,9 

Utbetald aktieutdelning per aktie, kr  - - - - - - 

Nettoskuld (+), nettokassa (-), ksek -102 285 -22 062 -102 285 -22 062 -102 285 -59 001 

Soliditet, %  73,8% 54,6% 73,8% 54,6% 73,8% 51,4% 

Investeringar, ksek -3 063 -34 -3 611 -206 -4 366 -962 

       
Rörelsens intäkter per medelantal anställd, ksek 1 348 1 220 2 631 2 262 5 736 5 386 

Personalkostnad per medelantal anställd, ksek -172 -151 -329 -272 -653 -598 

Medelantal anställda, st  128 128 132 134 131 132 

Antal anställda per balansdagen, st  121 131 121 131 121 139 

       
Antal aktier per balansdag, st 9 392 351 8 539 278 9 392 351 8 539 278 - 8 539 278 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st 8 987 023 8 539 278 8 987 023 8 539 278 - 8 539 278 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 9 341 177 8 847 278 9 318 228 8 847 278 - 8 847 278 

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,38 0,00 -0,10 0,12 - 4,68 

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,36 0,00 -0,10 0,12 - 4,52 
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Redovisningsprinciper 
Grund för rapportens upprättande 
Sportamore AB (Publ) tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de antagits 
av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, 
Årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. 
 
Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för 
juridiska personer. 
 
Bolaget använder sig av samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder såsom de har beskrivits 
i årsredovisningen för 2016. Dotterbolaget Sportamore Incentive AB:s verksamhet är vilande och det 
finns inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper mellan moderbolaget och koncernen. 
 
Nya eller ändrade IFRS eller tolkningar 2017 har inte haft någon väsentlig inverkan på de finansiella 
rapporterna. Koncernen och moderbolaget tillämpar som nämnts ovan samma redovisningsprinciper 
och beräkningsgrunder som i årsredovisningen för 2016. För närvarande genomför Bolaget en 
konsekvensanalys för att utvärdera påverkan av IFRS 15 Intäkter från kontrakt med kunder, IFRS 16 
Leasing samt IFRS 9 Finansiella instrument.  
 
 
Not 1 Segmentsredovisning 
Bolagets verksamhet är uppdelad i segmenten Sverige, Norge, Finland och Danmark.  

 2017 2016 2017 2016 2016 

(KSEK) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec 

Sverige      

Rörelsens intäkter externa kunder 105 421 100 531 214 224 194 320 442 914 

Försäljningstillväxt 4,9% 14,0% 10,2% 20,2% 23,7% 

Justerad EBITDA 3 861 3 032 6 785 5 894 21 453 

EBITDA  405 3 032 3 244 5 894 21 453 

Tillgångar 256 101 157 173 256 101 157 173 210 271 

Skulder 61 413 70 960 61 413 70 960 110 067 

Investeringar 3 063 34 3 611 206 962 

Avskrivningar 358 333 657 679 1 343 

      
Norge      

Rörelsens intäkter externa kunder 24 449 24 083 51 033 45 554 117 199 

Försäljningstillväxt 1,5% 15,9% 12,0% 30,2% 37,7% 

Justerad EBITDA -1 916 -1 513 -1 443 -3 177 -2 265 

EBITDA  -1 916 -1 513 -1 443 -3 177 -2 265 

Tillgångar 22 199 10 799 22 199 10 799 32 841 

Skulder 5 749 2 353 5 749 2 353 4 601 

Investeringar - - - - - 

Avskrivningar - - - - - 
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Finland 

Rörelsens intäkter externa kunder 32 647 23 110 62 174 47 121 110 762 

Försäljningstillväxt 41,3% 27,0% 31,9% 47,1% 40,5% 

Justerad EBITDA -1 444 -725 -763 -183 1 856 

EBITDA  -1 444 -725 -763 -183 1 856 

Tillgångar 14 408 6 103 14 408 6 103 9 993 

Skulder 8 498 4 904 8 498 4 904 9 193 

Investeringar - - - - - 

Avskrivningar - - - - - 

      
Danmark      

Rörelsens intäkter externa kunder 10 312 8 407 18 917 15 999 39 194 

Försäljningstillväxt 22,7% 36,0% 18,2% 58,5% 40,5% 

Justerad EBITDA -60 -442 -730 -796 -1 524 

EBITDA  -60 -442 -730 -796 -1 524 

Tillgångar 7 882 3 686 7 882 3 686 11 586 

Skulder 3 048 2 560 3 048 2 560 4 832 

Investeringar - - - - - 

Avskrivningar - - - - - 

      
Totalt segment      

Rörelsens intäkter externa kunder 172 830 156 131 346 347 302 993 710 070 

Försäljningstillväxt 10,7% 17,1% 14,3% 26,9% 29,1% 

Justerad EBITDA 441 352 3 849 1 738 19 519 

EBITDA  -3 015 352 308 1 738 19 519 

Tillgångar 300 588 177 761 300 588 177 761 264 691 

Skulder 78 708 80 778 78 708 80 778 128 693 

Investeringar 3 063 34 3 611 206 962 

Avskrivningar 358 333 657 679 1 343 
 
 
Not 2 Transaktioner med närstående 
Såsom närstående betraktas ledamöterna i Bolagets styrelse, koncernens ledande befattningshavare 
samt nära familjemedlemmar till dessa personer. Även bolag till ledande befattningshavare samt nära 
familjemedlemmar inkluderas. Under rapportperioden har inga transaktioner med närstående skett. 
 
Not 3 Optionsprogram  
Totala antalet utestående optioner på balansdagen är 448 000 till antalet och motsvarar samma antal 
aktier. Om samtliga optioner utnyttjas för teckning av aktier ökar antalet aktier med totalt 448 000 
stycken, från 9 392 351 st. aktier till 9 840 351 st. aktier. Om samtliga i Bolaget utestående 
teckningsoptioner utnyttjas blir utspädningseffekten maximalt cirka 4,6 procent. 
 
Beskrivningen av villkoren för tidigare utställda optionsprogram finns i årsredovisningen för 2016 på 
sidan 8-9.  
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Not 4 Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att 
underskotten kan nyttjas mot överskott vid framtida beskattning. Då Bolaget prognostiserar stark tillväxt 
med framtida skattemässiga överskott har uppskjuten skattefordran redovisats i balansräkningen under 
2016 och fortsättningsvis i 2017. Se även Not 9 i årsredovisning 2016. 
 
Not 5 Eventualförpliktelse 
Bolaget har tagit upp en eventualförpliktelse hänförlig till nuvarande hyresavtal i Spånga. Då 
hyresavtalet sägs upp i förtid föreligger en uppsägningsavgift under förutsättning att Sportamore inte 
hittar en ny hyresgäst. Belopp på eventualförpliktelse uppskattas till 0,6 MSEK. 
 
Not 6 Ställda säkerheter 
Ställda säkerheter består av spärrade bankmedel om 9,6 (5,2) MSEK. 
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Underskrifter  
Styrelsens försäkran  
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. 
 
 
 
_______________________    _______________________  
Jan Friedman,      Johan Ryding,  
Styrelseordförande      VD 
 
 
 
_______________________    _______________________  
Mariette Kristenson,      Gunilla Herlitz, 
Styrelseledamot     Styrelseledamot 
 
 
 
_______________________    _______________________  
Mikael Schiller,      Kent Stevens Larsen,  
Styrelseledamot      Styrelseledamot 
 
 
   
_______________________  
Birgitta Stymne Göransson,  
Styrelseledamot 
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Finansiell kalender 
2017-10-26 (kl 08.00): Delårsrapport juli-sept 2017 
2018-02-23 (kl 08.00): Bokslutskommuniké jan-dec 2017 
 

 
Finansiella rapporter 
Årsredovisning och delårsrapporter finns tillgängliga på hemsidan; www.sportamore.se/ir. 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
 
Johan Ryding, VD  
Telefon: +46 705 56 22 26  
 
Sportamore AB (publ)           
Gustavslundsvägen 151E  
SE-167 51 Bromma 
 
Säte: Bromma 
Org.nr: 556788-8614 
 
 
Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisorer. 
 
Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 13.00 CET. 
 
 
 
Styrelsen i Sportamore AB (publ) 
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Andel besök mobila
enheter

Antal anställda per
balansdagen

Antal besök

Antal order

Aktiva kunder

Bruttomarginal

EBITDA

Justerad EBITDA

Justerad EBIT- 
marginal, %

EBIT-marginal, % 

Justerad EBITDA- 
marginal, %

EBITDA-marginal, % 

Eget kapital per 
aktie

Antalet besök via smartphones och 
surfplattor i förhållande till totalt antal 
besök.

Antalet anställda i Bolaget omräknat 
till heltidstjänster, dvs antal heltider 
som utfört arbete under den sista 
månaden i rapportperioden.

Samtliga besök på våra siter under 
perioden, oavsett om besökaren är 
ny eller återkommande. Ej unika be-
sökare.

Det totala antalet order som lagts av 
kunder under perioden oberoende av 
returer men med annulleringar beak-
tade.

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

Bruttoresultat i procent av rörelsens 
intäkter i perioden.

Rörelseresultat exkl. avskrivningar 
och räntor.

Rörelseresultat före avskrivningar, 
räntor och jämförelsestörande pos-
ter.

Rörelseresultat efter av- och ned-
skrivning, före jämförelsestörande 
poster.

Rörelseresultat efter av- och ned-
skrivning, delat med periodens intäk-
ter.

Rörelseresultat före avskrivningar, 
räntor och jämförelsestörande poster 
delat med periodens intäkter.

Rörelseresultat före avskrivningar 
och räntor, delat med periodens in-
täkter.

Eget kapital i relation till antalet akti-
er på balansdagen justerat för emis-
sioner och konverteringar.

Måttet ger en bra bild över vilken typ 
av enhet  Bolagets kunder använder 
för att besöka Bolagets siter.

Måttet visar hur många anställda Bo-
laget har per balansdagen.

Måttet visar samtliga besök på Bola-
gets siter. Ger en god bild över kän-
nedom om Bolaget och dess räck-
vidd.

Måttet visar orderingång och är ett 
relevant mått på ordertillväxt.

Måttet ger en god bild över aktiva 
kunder och utveckling av Bolagets 
kundbas.

Bruttomarginalen ger en bild av hur 
stor del av försäljningsintäkterna 
som blir kvar när inköpspriset dragits 
av. Resterande belopp ska täcka öv-
riga kostnader.

Visar på företagets rörelseresultat 
före avskrivningar och räntor.

Syftet med med måttet är att visa 
EBITDA före jämförelsestörande 
poster.

Visar i procent företagets rörelse-
resultat efter av- och nedskrivning, 
jämförelsestörande poster delat med 
periodens intäkter.

Visar i procent företagets rörelsere-
sultat efter av- och nedskrivning, de-
lat med periodens intäkter.

Visar i procent företagets rörelsere-
sultat före avskrivningar, räntor och 
jämförelsestörande poster delat med 
periodens intäkter.

Visar i procent företagets rörelsere-
sultat före avskrivningar och räntor, 
delat med periodens intäkter.

Måttet visar eget kapital per aktie på 
balansdagen.

Definitioner

Icke
IFRS-nyckeltal Beskrivning Orsak till användning av mått
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Icke
IFRS-nyckeltal Beskrivning Orsak till användning av mått

Försäljningstillväxt

Genomsnittligt antal 
order per aktiv kund

Genomsnittligt
ordervärde

Jämförelsestörande 
poster

Marknadsförings-
kostnader

Medeltal anställda

Kassaflöde från den 
löpande verksam-
heten per aktie

Nettoskuld/netto-
kassa

Returgrad

Rörelsens intäkter 
per medelantal an-
ställd

Rörelseresultat 
(EBIT)

Justerat rörelse- 
resultat (Justerad 
EBIT)

Soliditet

Utveckling av rörelsens intäkter i för-
hållande till samma period föregåen-
de år.

Det totala antalet order under de se-
naste 365 dagarna räknat från perio-
dens sista dag dividerat med antalet 
aktiva kunder.

Rörelsens intäkter dividerat med an-
tal order.

Poster som uppkommer vid projekt 
av engångskaraktär som stör jämfö-
relser med andra perioders resultat.

Direkt och indirekta kostnader för 
marknadsföring, exkluderat perso-
nalkostnader, dividerat med rörel-
sens intäkter i perioden.

Antalet anställda i Bolaget omräknat 
till heltidstjänster, dvs. antal heltider 
som utfört arbete under året/perio-
den.

Kassaflödet från den löpande verk-
samheten i förhållande till vägt ge-
nomsnittligt antal aktier före utspäd-
ning under perioden.

Räntebärande skulder minskat med 
likvida medel. Nettoskuld är ett posi-
tivt tal. Nettokassa är ett negativt tal.

Returandel av totala ordrar i procent.

Rörelsens intäkter dividerat med 
medelantalet anställda under perio-
den.

Rörelseresultatet efter av- och ned-
skrivningar.

Rörelseresultatet efter av- och ned-
skrivningar och före jämförelsestö-
rande poster.

Eget kapital i procent av balansom-
slutningen.

Måttet är av stor vikt för att följa för-
säljningstillväxt drivet av volym-, 
pris- och produktmixändringar mel-
lan olika perioder.

Måttet är av stor vikt för att följa för-
ändringar kopplade till aktiva kun-
ders orderläggning mellan olika pe-
rioder.

Måttet är av stor vikt för att följa för-
ändringar på genomsnittliga order-
värden mellan olika perioder.

Måttet används för att följa upp kost-
nader hänförliga till projekt av en-
gångskaraktär och förbättra jämfö-
relser med andra perioder.

Måttet visar procentuellt hur mycket 
som spenderas på marknadsföring i  
förhållande till rörelsens intäkter. 

Relevant mått i e-handelsbranschen.
Måttet visar hur många heltidtjänster 
som utfört arbete under året eller pe-
rioden.

Ett mått som ger en god bild av bi-
drag per aktie från den löpande verk-
samheten i kassaflödet.

Måttet visar om företaget har större 
kassa än skulder.

Måttet ger en exakt bild av andelen 
returer.

Måttet visar på effektivitet i Bolaget.

Rörelseresultatet ger en samlad bild 
av den total resultatgenereringen i 
den operativa verksamheten.

Rörelseresultatet ger en samlad bild 
av den total resultatgenereringen i 
den operativa verksamheten med 
förtydligande hur jämförelsestörande 
poster påverkar.

Ett traditionellt mått för att visa finan-
siell risk,  betalningsförmåga på lång 
sikt.
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IFRS-nyckeltal Beskrivning

Resultat per aktie 
före utspädning

Resultat per aktie 
efter utspädning

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

Resultat per aktie före utspädning beräknas som periodens resultat dividerat 
med genomsnittligt antal utstående aktier, justerat med det vägda genom-
snittliga antalet utstående aktier för utspädningseffekten av samtliga potenti-
ella aktier. Potentiell utspädning föreligger när lösenkursen för utställda teck-
ningsoptioner 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.

Summering av segmenten Norge, 
Finland och Danmark.

Används för att få en god bild över 
segmenten utanför Sverige.

Icke
IFRS-nyckeltal Beskrivning Orsak till användning av mått

Övriga Norden


