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Perioden i sammandrag
1 januari – 31 mars

• Total försäljning1 uppgick till 237,7 (209,9) MSEK med en tillväxt om 13,3 (20,9) procent.

• Rörelsens intäkter uppgick för perioden till 233,7 (209,6) MSEK. 

• Resultat per aktie före utspädning var -0,74 (0,03) SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27,5 (-11,7) MSEK.

• EBIT uppgår till -9,8 (1,3) MSEK. 

Se definitioner i slutet av rapporten

1. Avser egen försäljning plus det fulla varuvärdet vid kommissionbaserad försäljning, där egen försäljning är rörelsens intäkter minus provisioner vid 
kommissionsbaserad försäljning.

Resultatöversikt
2019

Jan-mar
2018

Jan-mar
2018

Jan-dec
Rullande

12 mån 
Total försäljning1, KSEK 237 677 209 863 952 897 980 710
Försäljningstillväxt, % 13,3% 20,9% 25,6% 23,4%
Rörelsens intäkter, KSEK 233 717 209 644 947 332 971 405
Tillväxt rörelsens intäkter, % 11,5% 20,8% 24,9% 22,2%
Bruttomarginal, % 36,5% 36,5% 36,3% 36,3%
EBIT, KSEK -9 771 1 322 3 002 -8 091
EBIT-marginal, % -4,2% 0,6% 0,3% -0,8%
Kassaflöde löpande verksamhet, KSEK -27 494 -11 650 -19 659 -35 503

Nyckeltal
Antal besök, tusental 15 291 13 184 54 336 56 443
Andel besök mobila enheter 79,4% 75,0% 76,6% 77,7%
Antal order, tusental 468 383 1 835 1 919
Aktiva kunder, tusental 1 011 835 975 1 011
Genomsnittligt antal order per aktiv kund, st 1,90 1,85 1,88 1,90
Genomsnittligt ordervärde, SEK 508 547 519 511
Marknadsföringskostnader (% av rörelsens intäkter) 11,9% 10,6% 11,3% 11,5%

“Försäljningstillväxt och 
stabil bruttomarginalutveckling”

Johan Ryding, VD Sportamore

Sportamore AB (publ) | Delårsrapport
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I ett kvartal där marknadstillväxten temporärt stagnerat 
och branschen präglats av hög kampanjintensitet uppvisar 
Sportamore en försäljningstillväxt om 13,3 procent och den 
totala försäljningen1 uppgår till 237,7 (209,9) MSEK. Vi vill 
mer, och även om detta är en försäljningstillväxt som ligger 
strax under det intervall vi kommunicerat i våra uppdaterade 
finansiella mål, ser vi inte att kvartalets tillväxt påverkar vår 
förmåga att leverera tillväxt i enlighet med våra finansiella 
mål på årsbasis. Orderingången växer i perioden med 22 
procent samtidigt som det genomsnittliga ordervärdet sjunkit 
med 7,1 procent jämfört med samma kvartal föregående år. 
Förändringen i ordervärde förklaras primärt av en förskjutning i 
returflöde och varm väderlek som föranlett en mer vårbetonad 
varumix jämfört med föregående år.

Bruttomarginalen uppvisar en stark förbättring mot föregående 
kvartal och uppgår för perioden till 36,5 procent - i linje 
med första kvartalet föregående år. Vi vill mer även i denna 
del och utvecklingen stärker bilden av vår förmåga att 
kontrollera bruttomarginalen också under mer utmanande 
marknadsförutsättningar. Den positiva marginalutvecklingen 
har fortsatt också efter periodens slut och vi förväntar oss att 
under andra kvartalet förbättra bruttomarginalen jämfört med 
föregående år. 

Kundtillväxt
Kundbasen växer planenligt med en fortsatt accelererande 
årstillväxttakt och uppgår nu till 1 011 000 aktiva kunder. 
Dessutom ser vi fortsatt positiv trend i antalet order per aktiv kund 
vilket över tid ger en fin hävstång för ordertillväxt. Andelen kunder 
som återkom inom 90 dagar från föregående transaktion under 
perioden var, trots starkt ökande nykundstillströmning, över 40 
procent. Noterbart är också att kundanskaffningskostnaden 
i absoluta tal och livstidsvärdet per kund fortsätter att vara 
stabila över tid medan marknadsföringskostnader som andel 
av omsättning ökar i perioden. Detta är ett direkt resultat av 
lägre snittorder men baserat på ett stabilt livstidsvärde per 
kund satsar vi aktivt på fortsatt nykundsanskaffning. 

Icke realiserade skalfördelar påverkar 
resultatet i kvartalet
Sportamore har de senaste två åren investerat i infrastruktur 
och automation för skalbarhet och effektivitet. Fördelarna med 
denna strategi när omsättningstalen stiger visades inte minst i 
fjärde kvartalet 2018. Koncernens rörelsekostnader exklusive 
varukostnader har ett mindre linjärt samband med omsättning 
än tidigare vilket givetvis är gynnsamt vid tillväxt men med en 
lägre omsättning i perioden får detta en negativ inverkan på 
EBIT-marginalen som för kvartalet uppgår till -9,8 (1,3) MSEK. 
Vi vidmakthåller att 2019 på helårsbasis väntas generera 
förbättrat resultat jämfört med 2018 samtidigt som kundbasens 
starka tillväxt ökar den framtida potentialen. Vi gör också 
bedömningen att fortsatt effektivisering kommer att bidra till 
förbättrad kostnadsstruktur under kommande kvartal.

Uppdaterade finansiella mål
Sportamore ska fortsätta sin kraftiga tillväxtresa. I våra finansiella 
mål slår vi fast att vi ska leverera en årlig försäljningstillväxt1 
om 15-25 procent. Vi ser också att de investeringar vi gjort i 
infrastruktur och automation givit oss en fantastisk fin position 
för att åtnjuta stora skalfördelar vid fortsatt tillväxt. Detta är en 
av anledningarna till att vår tro på koncernens förmåga har 
stärkts och vi uppdaterar därför vårt gamla EBITDA-baserade 
mål och ersätter det med ett mål om att uppnå minst fem 
procent EBIT-marginal för samtliga marknader. Övergången 
till EBIT från tidigare EBITDA sammanhänger också med att 
våra investeringar i lagerautomation har ökat våra avskrivningar 
väsentligt och vi därmed anser EBIT vara ett mer relevant mått 
i detta sammanhang.

Försäljningstillväxt och stabil bruttomarginalutveckling
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Illustrativ bild av EBIT-potential i relation till omsättning 
baserat på kostnadsstruktur och kapacitet i Q1 2019 

Q1 2019

1. Avser egen försäljning plus det fulla varuvärdet vid kommissionbaserad försäljning, där egen försäljning är rörelsens intäkter minus provisioner vid 
kommissionsbaserad försäljning.

Sportamore AB (publ) | Delårsrapport
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Expansion till Frankrike
Förberedelserna för expansionen till Frankrike fortgår enligt 
plan och vi förväntar oss nu att öppna för handel under tredje 
kvartalet 2019. Vårt fokus på automation och skalbara processer 
har förenklat arbetet och vi lägger nu god grund för möjligheten 
att fortsätta skala upp vår geografiska totalmarknad.          

Sunda finanser och kurant varulager
Koncernens finansiella position är fortsatt god och kassan 
uppgår på balansdagen till 51 MSEK exklusive checkkredit om 
40 MSEK. Lagervärdet vid periodens slut uppgick till 308 (238) 
MSEK. Varulagret är fortsatt kurant, mindre än 16 procent är 
äldre än sex månader. Samtidigt ser vi att vi har en större mängd 
vintervaror kvar i lager än föregående år och dessa kommer att 
belasta det totala varulagret fram till hösten då vi bedömer att 
de återigen kan säljas till planerad marginal. I övrigt har vi ett 
välfyllt lager av säsongsaktuella varor – redo att möta våren och 
sommaren 2019 med accelererande tillväxt. Vi vidmakthåller vår 
ambition att under året öka lageromsättningshastigheten.

Bromma i april 2019,
Johan Ryding, VD Sportamore

Sportamore AB (publ) | Delårsrapport
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Koncernens verksamhet under perioden 

Rörelsens intäkter och total försäljning
Rörelsens intäkter uppgick till 233,7 (209,6) MSEK, motsvarande 
en ökning om 11,5 procent i förhållande till samma period 2018.

Investeringar 
Investeringar under det första kvartalet 2019 uppgick till 98,4 
(1,1) MSEK. 95,7 MSEK av investeringarna består av IFRS 16 
relaterad nyttjanderätt avseende logistikanläggningen i Kjula. 

Resultat och marginaler
Bruttomarginalen uppgick under det första kvartalet till 36,5 
(36,5) procent. Detta i ett kvartal med hög kampanjintensitet 
i marknaden där framförallt den inledande delen av kvartalet 
präglats av stor marginalpress på vintervaror. Den förhållandevis 
milda väderleken har inneburit en snabbare omställning till 
försäljningen av vårvaror vilket har påverkat marginalen positivt 
men belastat snittordervärdet negativt i en period som normalt 
betingar försäljning av mer kapitalintensiva produkter. 

EBIT uppgår till -9,8 (1,3) MSEK och förklaras av icke 
realiserade skalfördelar i kvartalet jämte ett lägre genomsnittligt 
ordervärde. 

Övergången till IFRS 16 har haft en positiv effekt på EBIT om 
0,2 MSEK för det första kvartalet och därmed en mindre effekt 
på resultat efter finansiella poster eftersom koncernens mest 
väsentliga leasingavtal redan fanns aktiverade som finansiella 
leasingavtal enligt IAS 17.
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då endast ett av de två nuvarande kommissionsbaserade 
programmen var uppstartat.
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Kassaflöde och finansiell ställning
Koncernens kassa uppgick vid periodens utgång till 50,7 (79,8) 
MSEK och det totala kassaflödet under det första kvartalet var 
-30,0 (-12,5) MSEK. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 
kvartalet till -27,5 (-11,7) MSEK. Den negativa utvecklingen i 
kassaflödet är primärt hänförlig till varuinköp som i perioden 
förfallit till betalning samt den fortsatta satsningen på 
nykundsanskaffning.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2,0 
(-0,8) MSEK, hänförligt till aktiverade utvecklingskostnader och 
inventarier.

Kassaflödet från den finansiella verksamheten uppgick till 
-0,5 (0,0) MSEK och är hänförlig till inbetalning av premier för 
teckningsoptioner för det program som beslutades på extra 
bolagsstämma i december 2018. Vidare har en amortering 
skett på leasingskulder avseende nyttjanderätt avseende 
logistikanläggningen i Kjula.

Koncernens finansiella position är fortsatt god och kassan 
uppgick på balansdagen till 50,7 (79,8) MSEK exklusive 
kreditfacilitet om 40 MSEK.

Koncernen har räntebärande skulder om totalt 189,2 (49,3) 
MSEK varav 24,7 (5,3) MSEK är kortfristiga. Ökningen jämfört 
med samma kvartal föregående år är hänförlig till utbyggnad 
av lagerautomationen samt IFRS 16 relaterad nyttjanderätt 
avseende logistikanläggningen i Kjula.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 35,2 (47,0) procent.

Avstämd per den 31 mars 2019

Bemyndiganden
Vid årsstämman 2018 beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, 
att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller 
flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och/
eller teckningsoptioner i Sportamore AB (publ). Aktierna, 
konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall emitteras 
med eller utan företrädesrätt för Sportamores 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 då 
emissionsbemyndigandet utnyttjas för första gången. Betalning 
skall, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom 
kvittning eller i övrigt med villkor.

Aktien
Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 1 337 KSEK. 
Antal aktier uppgick vid periodens slut till 9 694 351 st.

Största ägare
Namn Antal aktier & röster Andel (%)

J3 BRUNKEBERG INVEST AB                         1 215 073 12,53%

AB, TAJETE                                      1 186 382 12,24%

KALIN SETTERBERG AB                             937 533 9,67%

BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS, W8IMY (GC)      723 285 7,46%

SWEDBANK ROBUR FONDER 630 000 6,50%

NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB                 357 660 3,69%

UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA 355 000 3,66%

AMF - Försäkring och Fonder 346 815 3,58%

HANDELSBANKEN LIV FÖRSÄKRINGSAKTIEBO            335 000 3,46%

AKTIA NORDIC MICRO CAP 230 000 2,37%

ÖVRIGA 3 377 603 34,84%

Summa 9 694 351 100%

Sportamore AB (publ) | Delårsrapport
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Övrig väsentlig information
Väsentliga händelser under perioden
Inga väsentliga händelser har skett under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
I april antog styrelsen för Sportamore AB (publ) uppdaterade 
finansiella mål. Se nedan för mer information.

Framåtblickande uttalande
Överordnat fokus på årsbasis kommer att vara att förbättra 
koncernens underliggande lönsamhet. Detta i kombination 
med vår ambition att förbättra lageromsättningshastigheten 
gör att 2019 på helårsbasis väntas generera såväl förbättrat 
resultat som operationellt kassaflöde jämfört med 2018. 
Redan under andra kvartalet 2019 förväntar vi oss att förbättra 
bruttomarginalen jämfört med föregående år. Vi gör samtidigt 
bedömningen att fortsatt effektivisering kommer att bidra till 
förbättrad kostnadsstruktur för kommande kvartal.

Sportamore avser samtidigt fortsätta satsningar på ökad 
varumärkeskännedom för att attrahera ytterligare kunder i syfte 
att stärka positionen ytterligare i de nordiska marknaderna.

Sportamore fortsätter sin expansion och tar steget utanför 
Norden med start i Frankrike under tredje kvartalet 2019. 
Vår förbättrade infrastruktur och starka position i de nordiska 
marknaderna ger möjlighet att med minimala uppstartskostnader 
öppna upp för handel i nya marknader genom att dra nytta av 
existerande organisation och infrastruktur med hög grad av 
automation i förekommande processer.

Finansiella mål
Styrelsen för Sportamore AB (publ) har beslutat om uppdaterade 
finansiella mål för koncernen. Sportamores finansiella mål som 
anges nedan ska inte betraktas som en prognos, utan snarare 
som en ambition som styrelsen och ledningen anser vara 
rimliga långsiktiga förväntningar för Sportamore. Styrelsen i 
Sportamore har fastslagit följande finansiella mål:

Tillväxt
Att för koncernen uppnå en årlig försäljningstillväxt om 15–25 
procent.Total försäljning inkluderar egen försäljning och det 
fulla varuvärdet vid kommissionsbaserad försäljning.
 
EBIT-marginal
Koncernen skall ha en positiv och ökande EBIT-marginal 
över perioden till följd av ökad operationell effektivitet och 
skalfördelar. Senast 2022 skall EBIT-marginalen uppgå till fem 
procent. Att för marknader utanför Norden uppnå en EBIT-
marginal överstigande fem procent på medellång sikt efter 
lansering.
 
Utdelning
I samband med uppdatering av de finansiella målen så antar 
styrelsen en uppdaterad utdelningspolicy som lyder:
När det fria kassaflödet överstiger attraktiva investeringar i 
lönsam tillväxt ska utdelning lämnas.

Pågående investering i 
automationsanläggning
Under 2019 kommer utbyggnad av lagerautomations-
anläggningen slutföras. Utbyggnaden har syftat till att öka 
andelen order i automationen samt att addera ytterligare 
kapacitet för inlagring och orderhantering. Anläggningen har 
byggts ut löpande i fyra steg under 2018 och en mindre del 
kvarstår nu under 2019. Total investering i automation inklusive 
redan genomförda delar under 2017 och 2018 beräknas 
uppgå till ca 110 MSEK över tre år (2017-2019). Den utökade 
investeringen finansieras på motsvarande leasingvillkor som 
automationsinvesteringen under 2017.

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 Black 
friday och julhandel.

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 koncernen, som uppstår genom 
framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder 
samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. Koncernen 
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 2018.

Sportamore AB (publ) | Delårsrapport
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Koncernens rapport över totalresultat  

Periodens resultat och totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

(KSEK)
2019

Jan-mar
2018

Jan-mar
2018

Jan-dec
Rullande 

12 mån
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 224 525 201 915 922 449 945 059
Övriga rörelseintäkter 9 192 7 730 24 883 26 346

233 717 209 644 947 332 971 405
Rörelsens kostnader   
Handelsvaror -148 368 -133 081 -603 574 -618 861
Övriga externa kostnader -62 069 -49 217 -235 019 -247 871
Kostnader för ersättningar till anställda -25 927 -22 606 -93 823 -97 144
Övriga rörelsekostnader -1 037 -1 405 -2 288 -1 920
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -6 089 -2 012 -9 625 -13 701

-243 489 -208 322 -944 330 -979 496
 

Rörelseresultat -9 771 1 322 3 002 -8 091
Resultat från finansiella poster   
Finansiella intäkter 3 3 11 11
Finansiella kostnader -815 -205 -932 -1 542

-813 -203 -921 -1 531
 

Resultat efter finansiella poster -10 584 1 120 2 081 -9 623
 

Inkomstskatt 3 434 -819 -926 3 326
 

Periodens resultat -7 151 301 1 155 -6 296
 

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,74 0,03 0,12 -0,65
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,74 0,03 0,12 -0,65

(KSEK)
2019

Jan-mar
2018

Jan-mar
2018

Jan-dec
Rullande 

12 mån
Periodens resultat -7 151 301 1 155 -6 296
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 
verksamheter 221 265 290 246

Övrigt totalresultat -6 929 567 1 445 -6 050

Sportamore AB (publ) | Delårsrapport
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

(KSEK)
2019

31 mar
2018

31 mar
2018

31 dec
Immateriella anläggningstillgångar 7 418 4 818 6 371
Materiella anläggningstillgångar 194 556 59 473 103 245
Finansiella anläggningstillgångar 39 009 35 407 35 575
Varulager 307 644 237 524 280 018
Kortfristiga fordringar 43 542 46 070 56 030
Likvida medel 50 662 79 751 80 664
Summa tillgångar 642 832 463 043 561 903

Eget kapital 226 775 217 633 233 677
Långfristiga skulder 164 566 43 986 81 824
Kortfristiga skulder 251 490 201 423 246 403
Summa eget kapital och skulder 642 832 463 043 561 903

(KSEK)
2019

Jan-mar
2018

Jan-mar
2018

Jan-dec
Belopp vid periodens början 233 677 217 067 217 067
Summa totalresultat för perioden -6 929 567 1 445
Nyemission, netto - - 13 421
Premie teckningsoptioner 1 785 - -
Aktierelaterade ersättningar 318 - 1 271
Omräkningsdifferens -2 075 - 472
Belopp vid periodens utgång 226 775 217 633 233 677

Sportamore AB (publ) | Delårsrapport
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

(KSEK)
2019

Jan-mar
2018

Jan-mar
2018

Jan-dec
Rullande 

12 mån
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -3 955 3 397 13 268 5 916

Förändringar rörelsekapital -23 538 -15 047 -32 928 -41 419
Kassaflöde från den löpande verksamheten -27 494 -11 650 -19 659 -35 503

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 595 -297 -2 291 -3 589
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -452 -488 -2 775 -2 739
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 047 -785 -5 066 -6 328

Nyemission, netto - - 13 421 13 421
Erhållna optionspremier 1 785 - - 1 785
Leasingskuld amortering -2 246 -77 -295 -2 464
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -461 -77 13 126 12 742

Periodens kassaflöde -30 002 -12 512 -11 599 -29 089

Likvida medel vid periodens ingång 80 664 92 263 92 263 79 751
Likvida medel vid periodens utgång 50 662 79 751 80 664 50 662

Sportamore AB (publ) | Delårsrapport
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Koncernens nyckeltal

(KSEK)
2019

Jan-mar
2018

Jan-mar
2018

Jan-dec
Rullande 

12 mån
Total försäljning1 237 677 209 863 952 897 980 710
Försäljningstillväxt, % 13,3% 20,9% 25,6% 23,4%
Rörelsens intäkter 233 717 209 644 947 332 971 405
Tillväxt rörelsens intäkter, % 11,5% 20,8% 24,9% 22,2%
Bruttomarginal, % 36,5% 36,5% 36,3% 36,3%
Marknadsföringskostnader (% av rörelsens intäkter) 11,9% 10,6% 11,3% 11,5%
EBIT -9 771 1 322 3 002 -8 091
EBIT-marginal, % -4,2% 0,6% 0,3% -0,8%
EBITDA -3 683 3 335 12 627 5 610
EBITDA-marginal, % -1,6% 1,6% 1,3% 0,6%
Kassaflöde löpande verksamhet -27 494 -11 650 -19 659 -35 503
Kassaflöde löpande verksamhet per aktie, kr -2,8 -1,2 -2,0 -3,6
Eget kapital per aktie, kr 23,4 23,2 24,1 23,4
Utbetald aktieutdelning per aktie, kr - - - -
Nettoskuld (+), nettokassa (-)2 138 573 -30 477 17 049 138 573
Soliditet, % 35,3% 47,0% 41,6% 35,3%
Investeringar 98 447 1 101 52 492 149 838
Medelantal anställda, st 142 126 156 129
Antal aktier per balansdag, st 9 694 351 9 392 351 9 694 351 9 694 351
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st 9 694 351 9 392 351 9 415 518 9 489 984
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 10 014 351 9 770 351 9 485 518 9 825 995
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,74 0,03 0,12 -0,65
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,74 0,03 0,12 -0,65

2. Beräkning nettoskuld: Räntebärande skulder (189,2) minus likvida medel (50,7)

1. Avser egen försäljning plus det fulla varuvärdet vid kommissionbaserad försäljning, där egen försäljning är rörelsens intäkter minus provisioner vid 
kommissionsbaserad försäljning.

Sportamore AB (publ) | Delårsrapport
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de 
antagits av EU som presenterats i koncernens årsredovisning 
för 2018 med undantag för nya och omarbetade standarder 
och tolkningar som trädde i kraft den 1 januari 2019. 
Koncernens funktionella valuta är svenska kronor som även 
utgör rapporteringsvalutan för koncernen. 

Denna rapport har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering och Årsredovisningslagen och RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner. I rapporten 
tillämpas ESMA:s riktlinjer avseende alternativa nyckeltal.

Koncernen tillämpar samma redovisnings- och 
värderingsprinciper och beräkningsmetoder i denna 
delårsrapport såsom de beskrivs i årsredovisningen för 2018.

Dotterbolaget Sportamore Incentive AB:s verksamhet är 
vilande. 

Moderbolaget
Moderbolaget Sportamore AB (Publ) upprättar finansiella 
rapporter enligt Årsredovisningslagen och lagen om 
värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelser 
i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Alla leasingkontrakt 
redovisas operationellt i moderbolaget.

Nya standarder, ändringar och tolkningar som tillämpats av 
koncernen per 1 januari 2019

IFRS 16 Leasingavtal
I januari 2016 publicerade IASB den nya standarden IFRS 
16 Leasingavtal som godkändes av EU i november 2017 och 
ska tillämpas från och med räkenskapsåret 2019. IFRS 16 
Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och 
SIC-27 ersätter IAS 17 Leasingavtal. 

Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till 
leasingavtal, med undantag för korta avtal eller avtal med 
underliggande tillgångar med låga värden, redovisas i 
balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att 
leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en 
specifik tidsperiod och samtidigt en skyldigt att betala för denna 
rättighet. Detta kommer att medföra att Sportamore kommer att 
redovisa ett fåtal operationella leasingavtal i balansräkningen 
från januari 2019 utöver redan existerande avtal. 

Övergångsmetod och effekter
Sportamore har valt att använda den förenklade metoden, 
begränsad retroaktivitet, vilket betyder att ingen omräkning 
av räkenskapsår 2018 sker för att skapa ett jämförande år. 
Omräkning sker från 1 januari 2019. 

De leasingavtal som klassificerades som finansiella leasingavtal 
enligt IAS 17 Leasingavtal, är omklassificerade i enlighet med 
IFRS 16 till det belopp de var redovisade till omedelbart dagen 
före tillämpningen av den nya standaren, och har därmed 
inte haft någon effekt på Sportamores ingående balans samt 
finansiella ställning och resultat.  Sportamore slutförde under 
2018 en fullständig översyn av koncernens samtliga leasingavtal. 
Sportamores leasingportfölj består av ca 10-15 avtal som 
avser kontor och lager, bilar och kontorsutrustning. Översynen 
visade att Sportamore kan tillämpa både lättnadsregeln om 
korttidsleasing och leasingavtal med tillgångar av mindre 
värde och Sportamore har valt att tillämpa dessa från och med 
övergångsdagen. Nuvarande hyresavtal för kontoret i Bromma 
löper ut i november 2019 och har därmed en leasingperiod 
vid inledningsdatumet kortare än 12 månader. Bedömning har 
gjorts att de förlängningsoptioner som finns i hyresavtalet inte 
kommer att nyttjas och därmed kan undantaget för korttidslease 
användas. Dessa leasingavtal kommer även fortsättningsvis, 
tills annan överenskommelse med hyresvärden är gjord, att 
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Det mest väsentliga leasingkontraktet som påverkas av IFRS16 
avser koncernens hyresavtal för lagerlokalen i Kjula. Effekten 
avseende leasingskulden per den 1 januari 2019 uppgår till 
95,7 MSEK där en motsvarande nyttjanderättstillgång har 
redovisats. Den marginella låneräntan har beräknats till två 
procent.

Nedan presenteras en förklaring till skillnaden mellan de 
operationella leasingåtaganden som redovisats enligt IAS 17 
per 31 december 2018 och leasingskulder som redovisas 
enligt IFRS 16 vid första tillämpningsdagen den 1 januari 2019.

Sportamore som leasegivare
Sportamore hyr ut ungefär 25 procent av lagerlokalen i 
andra hand. Vid övergång till IFRS 16 har Sportamore 
omprövat om det, enligt IAS 17, operationella leasingavtal för 
andrahandsuthyrningen ska klassificeras som fortsättningsvis 
ett operationellt leasingavtal eller ett finansiellt enligt IFRS 16. 
Sportamore har gjort bedömningen att det fortsättningsvis ska 
hanteras som ett operationellt leasingavtal då uthyrning avser 
endast en del av den totala leasingperioden för koncernens 
nyttjanderättstillgång för lagerlokal i Kjula.

(MSEK) Belopp
Operationella leasing avtal enligt not 32 i årsredovisningen 
2018

87,3

Diskonterat enligt koncernens marginella låneränta på 2% -9,6
Tillägg för finansiella leasing skulder per 2018-12-31 97,7
Avdrag för korttidsleasar som kostnadsförs linjärt -2,5
Tillägg för ändrad bedömning av leasingperiod 17,9
Redovisad leasing skuld per 2019-01-01 190,8

Sportamore AB (publ) | Delårsrapport
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IFRIC 23 Redovisning av osäkerhet i inkomstskatter
IFRIC 23 Redovisning av osäkerheter i inkomstskatter, tillämpas 
av Sportamore från och med 1 januari 2019. Tolkningsuttalandet 
behandlar hur osäkerhet avseende belopp för inkomstskatt 
skall redovisas, till exempel hur en skattefordran skall redovisas 
då beloppet är överklagat och en diskussion förs med en 
skatteinstans. IFRIC 23 har ingen effekt på Sportamores 
finansiella rapporter, de ingående balanserna per 1 januari 2019 
har därmed inte justerats.

Sportamore AB (publ) | Delårsrapport
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Not 2 Segmentsredovisning
Koncernens verksamhet är uppdelad i segmenten Sverige, Norge, Finland och Danmark. Till följd av koncernens stora investeringar 
i en automationsanläggning samt implementering av IFRS 16 har avskrivningar ökat väsentligt och segmenten bevakas på EBIT-
nivå. Lagerverksamhet och varukostnader finns primärt i segmentet Sverige, vilka belastar segmentets bruttomarginal och EBIT i en 
väsentligt högre grad än de andra segmenten. 

Intäkternas fördelning
Koncernens intäkter från avtal med kunder avser handelsvaror. Intäkterna delas in i kategorier uppdelat på geografisk marknad och 
sammanhänger med koncernens segmentsredovisning. Intäktsredovisning sker när produkterna levereras till kund.

(KSEK)
2019

Jan-mar
2018

Jan-mar
2018

Jan-dec
Rullande 

12 mån
Sverige
Rörelsens intäkter externa kunder 138 117 126 091 552 413 564 438
Tillväxt rörelsens intäkter, % 9,5% 15,9% 18,3% 16,6%
EBIT -13 689 -2 636 -11 834 -22 886
Investeringar 98 447 1 101 52 492 149 838
Avskrivningar 6 089 2 012 9 625 13 701

  
Norge
Rörelsens intäkter externa kunder 33 877 29 257 147 663 152 284
Tillväxt rörelsens intäkter, % 15,8% 10,1% 35,9% 36,8%
EBIT 973 1 073 1 175 1 075

  
Finland
Rörelsens intäkter externa kunder 46 584 42 238 188 239 192 585
Tillväxt rörelsens intäkter, % 10,3% 43,1% 33,6% 25,4%
EBIT 2 670 2 336 12 366 12 700

  
Danmark
Rörelsens intäkter externa kunder 15 139 12 059 59 018 62 099
Tillväxt rörelsens intäkter, % 25,5% 40,1% 39,3% 35,6%
EBIT 274 549 1 295 1 020

  
Totalt segment
Rörelsens intäkter externa kunder 233 717 209 644 947 332 971 405
Tillväxt rörelsens intäkter, % 11,5% 20,8% 24,9% 22,2%
EBIT -9 771 1 322 3 002 -8 091
Investeringar 98 447 1 101 52 492 149 838
Avskrivningar 6 089 2 012 9 625 13 701

Sportamore AB (publ) | Delårsrapport
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Not 3 Transaktioner med närstående
Såsom närstående betraktas ledamöterna i moderbolagets 
styrelse, koncernens ledande befattningshavare samt nära 
familjemedlemmar till dessa personer. Även bolag som ägs 
av ledande befattningshavare eller nära familjemedlemmar 
inkluderas. Under rapportperioden har inga transaktioner med 
närstående skett.

Not 4 Teckningsoptionsprogram 
Totala antalet utestående teckningsoptioner på balansdagen 
är 370 000 till antalet och motsvarar samma antal aktier. Om 
samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier ökar 
antalet aktier med totalt 370 000 stycken, från 9 694 351 stycken 
aktier till 10 064 351 stycken aktier och utspädningseffekten 
blir maximalt cirka 3,68 procent. Beskrivningen av villkoren 
för tidigare utställda teckningsoptionsprogram finns i 
årsredovisningen för 2018 som finns tillgänglig på Sportamores 
hemsida.

Not 5 Uppskjuten skatt
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att underskotten 
kan nyttjas mot överskott vid framtida beskattning. Koncernen 
har, efter Riksdagens beslutade framtida succesiva sänkning 
av 2018 års skattesatser, omvärderat den uppskjutna 
skattefordran i balansräkningen med de nya skattesatserna. 

Not 6 Eventualförpliktelse  
Koncernen har ett åtagande gentemot leverantör 
(se även beskrivning under ”Pågående investering i 
automationsanläggning”) hänförligt till den utökade 
byggnation av lagrets automationsanläggning. Byggnation 
har utförts löpande under 2018 och fortsätter under 2019. 
Belopp på eventualförpliktelsen uppskattas till 5 MSEK. När 
automationsanläggning driftsätts och aktiveras omvandlas 
eventualförpliktelse till en leasingskuld.  

Not 7 Ställda säkerheter
Ställda säkerheter består av spärrade bankmedel om 9,6 
(9,6) MSEK avseende hyresdeposition. Pantförskrivna 
företagsinteckningar finns om 13,5 MSEK varav Skatteetaten 
Norge innehar 5,2 MSEK. 

Not 8 Avstämning total försäljning mot 
rörelsens intäkter

(MSEK)
2019

Jan-mar
2018

Jan-mar
2018

Jan-dec
Rullande 

12 mån
Rörelsens intäkter 233,7 209,6 947,3 971,4
Avgår: Erhållen provision vid kommissionsbaserad 
försäljning -1,3 -0,1 -2,9 -4,0

Egen försäljning 232,4 209,5 944,4 967,4
Tillkommer: Det fulla varuvärdet vid kommissionbaserad 
försäljning 5,2 0,4 8,4 13,3

Total försäljning 237,7 209,9 952,9 980,7

Sportamore AB (publ) | Delårsrapport
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Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets rapport över totalresultat

(KSEK)
2019

Jan-mar
2018

Jan-mar
2018

Jan-dec
Rullande 

12 mån
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 224 525 201 915 922 449 945 059
Övriga rörelseintäkter 9 192 7 730 24 883 26 346

233 717 209 644 947 332 971 405
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -148 368 -133 081 -603 574 -618 861
Övriga externa kostnader -67 315 -51 045 -242 381 -258 651
Personalkostnader -25 991 -22 649 -94 039 -97 380
Övriga rörelsekostnader -1 037 -1 405 -2 288 -1 920
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-902 -544 -2 488 -2 847

-243 612 -208 724 -944 770 -979 658

Rörelseresultat -9 895 920 2 562 -8 253
Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 3 11 11
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -4 -8 -6

1 -2 3 5

Resultat efter finansiella poster -9 894 919 2 564 -8 248

Inkomstskatt 1 436 -336 -2 342 -571

Periodens resultat -8 458 583 222 -8 818

(KSEK)
2019

Jan-mar
2018

Jan-mar
2018

Jan-dec
Rullande 

12 mån
Periodens resultat -8 458 583 222 -8 818
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska 
verksamheter 221 265 290 246

Övrigt totalresultat -8 237 848 512 -8 573
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Moderbolagets rapport över finansiell ställning i sammandrag

Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

(KSEK)
2019

Jan-mar
2018

Jan-mar
2018

Jan-dec
Immateriella anläggningstillgångar 7 418 4 818 6 371
Materiella anläggningstillgångar 5 366 5 122 5 426
Finansiella anläggningstillgångar 35 644 35 890 34 209
Varulager 307 644 237 524 280 018
Kortfristiga fordringar 53 196 53 391 63 013
Kassa och bank 50 613 79 701 80 614
Summa tillgångar 459 881 416 445 469 650

Eget kapital 224 101 217 481 232 309
Kortfristiga skulder 235 780 198 964 237 341
Summa eget kapital och skulder 459 881 416 445 469 650

(KSEK)
2019

Jan-mar
2018

Jan-mar
2018

Jan-dec
Belopp vid periodens början 232 309 216 633 216 633
Summa totalresultat för perioden -8 237 848 512
Nyemission, netto - - 13 421
Premie teckningsoptioner 1 785 - -
Aktierelaterade ersättningar 318 - 1 271
Omräkningsdifferens -2 075 - 472
Belopp vid periodens utgång 224 101 217 481 232 309
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Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom VD Johan Rydings försorg, för offentliggörande den 30 
april 2019 kl. 08.00 CET.

Underskrifter och revisors granskning

Denna rapport har ej granskats av koncernens revisorer.

Jan Friedman    Birgitta Stymne Göransson    Mariette Kristenson
Ordförande    Styrelseledamot     Styrelseledamot

Emil Ahlberg     Mikael Schiller     Thomas Ekman
Styrelseledamot    Styrelseledamot     Styrelseledamot
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2019-05-20 (kl 16.00-17.00): Årsstämma 2019 på Sportamores huvudkontor, Gustavslundvägen 151E, Alvik

2019-07-19 (kl 08.00): Delårsrapport januari-juni 2019

2019-10-22 (kl 08.00): Delårsrapport januari-september 2019

2020-02-21 (kl 08.00): Bokslutskommuniké januari-december 2019

Finansiell kalender

Årsredovisning och delårsrapporter finns tillgängliga på hemsidan; www.sportamore.se/ir.

Finansiella rapporter

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Ryding, VD 
Telefon: +46 705 56 22 26 

Sportamore AB (publ)          
Gustavslundsvägen 151E 
SE-167 51 Bromma

Säte: Stockholm
Org.nr: 556788-8614
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Alternativt nyckeltal

Andel besök mobila enheter

Antal besök

Antal order

Aktiva kunder

Attraktiv investering

Bruttomarginal

EBITDA

EBITDA-marginal, %

 
 

Definition

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

Samtliga besök på koncernens 
webbplatser under perioden, 
oavsett om besökaren är ny eller
återkommande, dvs ej unika
besökare.

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

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

En investering där den förväntade 
avkastningen överstiger det 
riskjusterade avkastningskravet.

Bruttoresultat i procent av rörelsens
intäkter i perioden. 

Rörelseresultat före av- och
nedskrivningar, räntor och skatt.

EBITDA i förhållande till 
rörelsens intäkter. 

Syfte

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

Måttet visar samtliga besök på
koncernens siter vilket är ett
relevant mått över koncernens
varumärkeskännedom. 

Måttet visar orderingång och är ett
relevant mått på ordertillväxt för
koncernen. 

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

Måttet visar när en investering är 
förmånlig för koncernen.

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

Visar på koncernens rörelseresultat
före av- och nedskrivningar, räntor
och skatt. Ett användbart mått för
att visa det resultat som genereras
i den löpande verksamheten. 

Visar i procent koncernens EBITDA
i förhållande till rörelsens intäkter för 
att på enkelt sätt ge läsaren en bild 
över resultat genererat från löpande
verksamhet. 

Definitioner av nyckeltal
Detta är nyckeltal som Sportamore använder från tid till annan.
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EBIT (Rörelseresultat)

EBIT-marginal, %

Egen försäljning

Eget kapital per aktie

Fritt kassaflöde

Försäljningstillväxt

Genomsnittligt antal order 
per aktiv kund

Genomsnittligt
ordervärde

Kassaflöde från den löpande
verksamheten per aktie

Marknadsföringskostnader

Medelantal anställda

Resultat före räntor och skatt.

EBIT i förhållande till 
rörelsens intäkter.

Rörelsens intäkter minus provisioner 
vid kommissionsbaserad 
försäljning.

Eget kapital i relation till antalet
aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten minus kassaflöde 
från investeringsverksamheten.

Utveckling av total försäljning 
i förhållande till samma period 
föregående år i procent.

Det totala antalet order under de
senaste 365 dagarna räknat från
periodens sista dag dividerat med
antalet aktiva kunder.

Total försäljning dividerat
med antal order.

Kassaflödet från den löpande
verksamheten i förhållande till vägt
genomsnittligt antal aktier före
utspädning under perioden.

Direkt och indirekta kostnader för
marknadsföring, exkluderat
personalkostnader, dividerat med
rörelsens intäkter i perioden.

Antalet anställda i koncernen
omräknat till heltidstjänster, dvs.
antal heltider som utfört arbete
under året eller perioden.

Visar på koncernens rörelseresultat
före räntor och skatt. Ett
användbart mått för att visa det
resultat som genereras i den
löpande verksamheten.

Visar i procent koncernens EBIT i
förhållande till rörelsens intäkter för 
att på enkelt sätt ge läsaren en bild 
över resultat genererat från löpande
verksamhet.

Mäter rörelsens intäkter utan 
den provision som erhålls vid 
kommissionsbaserad försäljning.

Måttet visar eget kapital per aktie
på balansdagen.

Visar de likvida medel som 
finns kvar efter koncernens 
in- och utbetalningar för den 
löpande verksamheten samt efter 
koncernens gjorda investeringar.

Måttet är av stor vikt för att följa 
utvecklingen i total försäljning 
mellan perioder.

Måttet är av stor vikt för att följa
förändringar kopplade till aktiva
kunders orderläggning mellan olika
perioder. 

Måttet är av stor vikt för att följa
förändringar på genomsnittliga
ordervärden mellan olika perioder.

Ett mått som ger en god bild av
bidrag per aktie från den löpande
verksamheten i kassaflödet.

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

Relevant mått i ehandelsbranschen.
Måttet visar hur många 
heltidstjänster som utfört arbete 
under året eller perioden.
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Nettoskuld/nettokassa

Rörelseresultat (EBIT)

Soliditet

Tillväxt rörelsens intäkter

Total försäljning

Övriga Norden

IFRS-nyckeltal

Resultat per aktie 
före utspädning 

Resultat per aktie 
efter utspädning

Räntebärande skulder minskat
med likvida medel. Nettoskuld är ett
positivt tal. Nettokassa är ett
negativt tal.

Se definition EBIT.

Eget kapital i procent av
balansomslutningen.

Utveckling av rörelsens intäkter 
i förhållande till samma period 
föregående år.

Avser egen försäljning plus det fulla 
varuvärdet vid kommissionbaserad 
försäljning, exklusive moms och 
returer.

Summering av segmenten Norge,
Finland och Danmark.

Definition

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

Resultat per aktie efter utspädning
är beräknat genom att justera
genomsnittligt antal aktier till att
omfatta all potentiell utspädning av
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.

Måttet visar om koncernens har
större kassa än skulder och
förmågan att kunna återbetala
räntebärande leasingskulder.

Se definition EBIT.

Ett traditionellt mått för att visa
finansiell risk, betalningsförmåga
på lång sikt.

Måttet är av stor vikt för att följa
försäljningstillväxt drivet av volym-, 
pris- och produktmixändringar
mellan olika perioder.

Måttet visar rörelsens intäkter som 
om de produkter som säljs via 
kommissionsbaserad försäljning 
hade ägts av Sportamore.

Används för att få en god bild över
segmenten utanför Sverige.
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För mer information besök www.sportamore.se

Följ oss

https://www.instagram.com/sportamore/
https://www.linkedin.com/company/sportamore?originalSubdomain=se
https://www.facebook.com/sportamore
https://www.youtube.com/channel/UCPQFTe0O0l9pyqNEh68ik-w

