
 

 
Delårsrapport 

1 januari – 30 september 2019 Q3 

Stark tillväxt ger resultat
Sammanfattning av tredje kvartalet 

• Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick 

till 12 731 Mkr (12 050), en ökning med  

5,7 procent. 

• Rörelseresultatet uppgick till 715 Mkr (620), en 

ökning med 15,4 procent. Rörelsemarginalen 

uppgick till 5,6 procent (5,1). Den nya 

redovisningsstandarden för leasing (IFRS 16) 

påverkade rörelseresultatet positivt med  

43 Mkr och rörelsemarginalen positivt med 

0,3 procentenheter.  

• Periodens resultat uppgick till 536 Mkr (482) 

och resultat per aktie före utspädning till  

2,50 kr (2,24).  

• Butikskedjan Östenssons är franchisetagare 

inom Hemköp från och med den 1 september 

2019.  

• Som ett steg i utvecklingen av Axfoods nya 

högautomatiserade logistikcenter i Bålsta 

har, i enlighet med tidigare kommunicerad 

avsiktsförklaring, ett långsiktigt hyresavtal 

med fastighetsägaren NREP Logicenters 

tecknats.  

 

Sammanfattning av januari-september 

• Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick 

till 37 700 Mkr (35 715), en ökning med  

5,6 procent. 

• Rörelseresultatet uppgick till 1 801 Mkr  

(1 599), en ökning med 12,6 procent. 

Rörelsemarginalen uppgick till 4,8 procent 

(4,5). Den nya redovisningsstandarden för 

leasing (IFRS 16) påverkade rörelseresultatet 

positivt med 129 Mkr och rörelsemarginalen 

positivt med 0,3 procentenheter.  

• Periodens resultat uppgick till 1 319 Mkr (1 249) 

och resultat per aktie före utspädning till 

6,19 kr (5,87).  

Väsentliga händelser efter balansdagen 

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter 

balansdagen. 

 

Nyckeltal        

Mkr 

Kv 3 

2019 

Kv 3 

2018 Förändr. 

9 mån 

2019 

9 mån 

2018 Förändr. 

Helår 

2018 

Nettoomsättning  12 731  12 050  5,7% 37 700  35 715  5,6% 48 085 

Rörelseresultat  715  620  15,4% 1 801  1 599  12,6% 2 025 

Rörelsemarginal, % 5,6 5,1 0,5 4,8 4,5 0,3 4,2 

Periodens resultat 536  482 11,1% 1 319  1 249 5,6% 1 577 

Resultat per aktie före utspädning, 

kronor 
2,50 2,24 11,6% 6,19 5,87 5,5% 7,41 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten per aktie, kronor 
3,10 3,54 -12,4% 11,72 8,99 30,4% 12,89 

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %1) 30,6 42,5 -11,9 30,6 42,5 -11,9 40,4 

Räntabilitet på eget kapital, %1) 42,1 38,7 3,4 42,1 38,7 3,4 36,2 

Eget kapital per aktie, kronor – – – 17,64 19,06 -7,4% 20,54 

Soliditet, % – – – 23,6 36,7 -13,1 37,0 

1) Rullande 12 månader        

 

Från och med 2019 redovisas leasing i enlighet med ny standard, IFRS 16. Jämförelsetalen är 

inte omräknade.  

 
För ytterligare information vänligen kontakta: 

Elisabet Johansson, tf Head of IR, telefon 072-236 06 43. 

 

Denna information är sådan information som Axfood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 24 oktober 2019 kl 7:00.  

 

Inbjudan till presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 

Axfood presenterar delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 i en telefonkonferens kl 9:00 idag.  

Rapporten kommer att presenteras av vd och koncernchef Klas Balkow och ekonomi- och finansdirektör  

Anders Lexmon. För att följa telefonkonferensen se www.axfood.se eller ring in:  

Sverige: +46 8 566 427 04, Storbritannien: +44 333 300 92 71, USA: +1 833 526 83 96 

5,7% 
Axfood-koncernens 

nettoomsättningstillväxt under  

tredje kvartalet 2019. 

 

6,7% 
Axfood-gruppens 

butiksomsättningstillväxt under  

tredje kvartalet 2019. 

 

http://www.axfood.se/
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Satsningar som skapar 
tillväxt och resultat 
Våra satsningar på att utveckla erbjudandet, modernisera butiker, expandera e-

handeln samt öka digitalisering och automatisering i vårt arbetssätt ger resultat. 

Axfood fortsätter att växa betydligt snabbare än marknaden och kan leverera det 

högsta rörelseresultatet för tredje kvartalet någonsin. Willys fortsätter att 

utmärka sig med en enastående tillväxt samtidigt som koncernens investeringar i 

att utveckla kundmötet, ett hållbart sortiment och framtidens logistiklösningar 

framskrider enligt plan.

Med en butiksförsäljningstillväxt om 6,7 

procent och en e-handelstillväxt på hela  

38 procent konstaterar jag att vi även detta 

kvartal växer mer än marknaden i båda 

kanalerna. Willys fortsätter att utmärka sig 

med en fantastiskt fin utveckling där 

utrullningen av e-handelserbjudandet till fler 

orter och butiker har bidragit till att göra 

Willys allt mer relevant för fler kunder. Vidare 

ser vi en positiv tillväxt för Hemköps 

butiksförsäljning inklusive franchise, nu med 

draghjälp från tillskottet av Östenssons nio 

butiker från och med 1 september. Även 

Axfood Snabbgross, som hade ett väldigt 

starkt tredje kvartal förra året, visar god 

tillväxt för kvartalet. 

 

Axfoods starkaste tredje kvartal någonsin 

Tredje kvartalets rörelseresultat överstiger 

förra årets starka utfall även utan effekten av 

IFRS 16. Förbättringen förklaras framför allt 

av den goda försäljningstillväxten i alla våra 

kedjor men även av att förra årets tredje 

kvartal tyngdes av ökade logistikkostnader 

till följd av sommarens torka. 

Den positiva utvecklingen i de 

handlarägda Hemköpsbutikerna visar att 

Hemköps koncept och varumärke svarar upp 

mot kundernas behov och förväntningar men 

vi har fortsatt mer att göra i våra egenägda 

butiker. Vi fortsätter att satsa med att förnya 

butikerna och ytterligare stärka varumärket. 

Vidare har kvartalet präglats av fortsatt 

konsolidering av våra matkoncepts 

hemleveranser till konsument i Stockholm. 

För Dagab har det krävt betydande internt 

fokus och resurser, men också gett oss 

värdefulla insikter inför övergången till en 

ökad automatiseringsgrad avseende vår  

e-handelslogistik till konsument.  

 

Nya arbetssätt ger bättre effekt 

Vår förändringsresa mot ett mer datadrivet 

arbetssätt och ökad automatisering, som 

pågått under en tid nu, börjar ge konkret 

utväxling. Ett exempel är de aktiviteter som vi 

genomfört för att öka andelen relevanta och 

personliga kundupplevelser för över fyra 

miljoner medlemmar i våra kundklubbar. Det 

driver försäljning till en låg kontaktkostnad.  

Vi kommer framöver att intensifiera våra 

satsningar och investera i systemstöd för att 

öka såväl intern effektivitet som upplevd 

kvalitet och effekt i kundmötet - oavsett när, 

var och hur kunden väljer att handla.  

 

Fler unga konsumenter snackar om Willys 

Oavsett om det handlar om prismedvetenhet, 

krav på hög kvalitet, omtanke om miljön, 

djuromsorg eller efterfrågan på 

svenskproducerade livsmedel är det hela 

Axfood-familjens gemensamma ledstjärna 

att svara upp mot våra kunders förväntningar. 

Att omsätta kunders förväntningar till ett 

relevant erbjudande är också något som två 

av våra nyare och i år jubilerande 

familjemedlemmar visat utmärkt goda prov 

på. 10-årsfirande Urban Deli, med den 

uttalade visionen om att göra matlivet 

enklare, godare och lyckligare, ligger i absolut 

framkant med att snabbt utveckla 

högkvalitativa och färdiga måltidslösningar.  

De bidrar också till hela gruppens utbud för 

den allt större kundgrupp som gör medvetna 

val med avseende på hälsa och hållbarhet. 

Eurocash som fyller 20 år, har med sina 

attraktiva priser prickat helt rätt inom den 

växande gränshandeln.  

En ny undersökning visar att Willys som 

varumärke har ökat snabbast i kategorin 

”word-of-mouth” i kundgruppen 18-34 åringar. 

Det ser jag som ännu ett tydligt kvitto på vår 

förmåga att omsätta insikt till upplevt 

kundvärde. 

 

Framtidens logistik 

Arbetet med det nya högautomatiserade 

logistikcentret i Bålsta framskrider enligt 

plan. Avtal med fastighetsägaren NREP är 

tecknat, bygglov är beviljat och 

schaktningsarbeten har påbörjats. Vi är nu i 

slutförhandlingar med Witron om avtal 

avseende automatiseringslösningen. Vi ser 

fram emot att ge mer information om denna 

spännande och största framtidssatsning så 

snart alla avtal och detaljer är på plats. 

 

 

Klas Balkow 

Vd och koncernchef Axfood AB

 

 

”Med en butiks-

omsättningstillväxt om 

6,7 procent, på en 

marknad som växer 

med 3,5 procent, 

stärker vi vår position 

ytterligare och tar 

marknadsandelar.” 
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Den svenska 
dagligvarumarknaden 
Dagligvarubranschen är överlag mindre konjunkturkänslig än andra delar av handeln. Branschen 

påverkas främst av befolkningstillväxt och inflation, men även av övergripande trender som 

digitalisering, förändringar i demografin, branschglidning, hälsa och hållbarhet samt prisvärdhet. 

Andelen av hushållens utgifter som går till livsmedel har sedan millennieskiftet legat på en 

nivå kring 12 procent. Samtidigt har marknaden för färdiglagad mat växt kraftigt och hushållens 

andel som konsumeras på kafé eller restaurang har ökat med 1,5 procentenheter. Dagens 

livsmedelskonsumenter är i allt högre utsträckning medvetna om matens påverkan på miljö, 

klimat och hälsa. Det skapar en större efterfrågan på ekologiska och förädlade varor.  

Den totala försäljningstillväxten i Sveriges Dagligvaruhandels (SvDH) dagligvaruindex 

uppgick under tredje kvartalet 2019 till 3,5 procent, inklusive e-handelns tillväxt om 29,6 procent. 

För perioden januari-september i år uppgick prisutvecklingen på livsmedel enligt SCB preliminärt 

till 2,8 procent. 

Tillväxt inom Axfood-gruppens butiksomsättning1) jämfört med Dagligvaruindex 

 
1) Willys och Hemköp (egenägt och franchise) 

 

 

 

Tillväxt inom Axfood-gruppens e-handelsomsättning1) jämfört med Dagligvaruindex 

 
1)  Axfood började redovisa e-handelsomsättning från och med första kvartalet 2019. 
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Nettoomsättning 

Tredje kvartalet 

Axfood-koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet ökade med 5,7 procent och uppgick till 

12 731 Mkr (12 050). Omsättningstillväxten förklaras framför allt av Willys starka tillväxt och 

fortsatt god tillväxt för Dagab och Axfood Snabbgross. 

Axfood-gruppens butiksomsättning (i egna butiker och Hemköp franchise) uppgick till  

10 689 Mkr (10 020), en ökning om 6,7 procent. För jämförbara butiker var tillväxten 5,4 procent. 

Ökningen förklaras av tillväxt för samtliga butikskedjor där Willys växer mer än marknaden och 

Hemköp växer i linje med marknaden. En lägre tillväxt i Hemköps egenägda butiker delvis 

förklarad av konverteringar kompenseras av Hemköp franchise starka utveckling, bland annat 

driven av tillskottet av Östenssons nio butiker från 1 september. 

E-handeln till konsument ökade under tredje kvartalet med 38 procent och uppgick till  

304 Mkr (221), vilket förklaras av god tillväxt i jämförbara enheter samt av Willys utrullning till 

nya orter och fler butiker.  

Andelen egna märkesvaror av Axfood-gruppens totala butiksomsättning uppgick under 

tredje kvartalet till 30,2 procent (29,4). 

Januari-september 

Axfood-koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 37 700 Mkr (35 715), en ökning 

med 5,6 procent. Axfood-gruppens butiksomsättning (i egna butiker och Hemköp franchise) 

ökade med 5,9 procent, jämförbara butiker ökade med 5,2 procent. E-handeln till konsument 

ökade under perioden med 36 procent och uppgick till 960 Mkr (704).  

Nettoomsättning per segment 

Mkr 

Kv 3 

2019 

Kv 3 

2018 Förändr. 

9 mån 

2019 

9 mån 

2018 Förändr. 

Helår 

 2018 

Willys 7 259  6 702  8,3% 21 541  20 033  7,5% 27 066 

Hemköp 1 514  1 520  -0,4% 4 726  4 735  -0,2% 6 403 

Axfood Snabbgross 944  906  4,2% 2 598  2 446  6,2% 3 241 

Dagab 11 152  10 491  6,3% 33 238  31 391  5,9% 42 456 

Koncerngemensamt 230  204  12,7% 691  620  11,5% 830 

Internomsättning mellan segment som elimineras          

Dagab -8 152  -7 582  7,5% -24 448  -22 926  6,6% -31 130 

Axfood Snabbgross -1  -1  -39,2% -2  -4  -39,1% −5 

Koncerngemensamt -215  -191  12,8% -644  -579  11,2% -775 

Nettoomsättning, totalt 12 731  12 050  5,7% 37 700  35 715  5,6% 48 085 

Butiksomsättning (inklusive e-handel) 

Mkr 

Kv 3 

2019 

Kv 3 

2018 Förändr. 

Förändr. 

jämförbara 

butiker 

9 mån 

2019 

9 mån 

2018 Förändr. 

Förändr. 

jämförbara 

butiker 

Willys 7 259  6 702  8,3% 7,0% 21 541 20 033  7,5% 6,6% 

Hemköp egenägd 1 479  1 487  -0,5% 0,7% 4 621  4 634  -0,3% 1,1% 

Hemköp franchise 1 951  1 831  6,6% 3,2% 5 823  5 523  5,4% 3,6% 

Hemköp totalt 3 430  3 317  3,4% 2,1% 10 443  10 157  2,8% 2,5% 

Axfood-gruppens butiksomsättning  10 689  10 020  6,7% 5,4% 31 985 30 189  5,9% 5,2% 

Axfood Snabbgross 944  906  4,2% 4,2% 2 598  2 446  6,2% 6,5% 

Förändring i butiksstruktur  

Antal butiker 

31 dec  

2018 

Nyetab- 

leringar/ 

förvärv 

Försälj

ning/ 

nedläg

gning 

31 mar 

2019 

 

 

Nyetab- 

leringar/ 

förvärv 

Försälj

ning/ 

nedläg

gning 

30 jun  

2019 

 

 

Nyetab- 

leringar/ 

förvärv 

Försälj

ning/ 

nedläg

gning 

30 sep 

2019 

30 sep  

2018 

Willys1) 208 1 − 209 3 − 212 1 − 213 208 

Hemköp 70 − -2 68 2 -2 68 − − 68 70 

Axfood Snabbgross 24 − − 24 − − 24 − − 24 24 

Totalt egenägda 302 1 -2 301 5 -2 304 1 − 305 302 

Hemköp franchise 117 3 − 120 1 − 121 9 -2 128 117 

Axfood-gruppen totalt 419 4 -2 421 6 -2 425 10 -2 433 419 

1) varav Willys Hemma 49 1 − 50 − − 50 − − 50 49 

 varav Eurocash 8 − − 8 − − 8 − − 8 8 

 

5,4% 
Axfood-gruppens jämförbara 

butiksomsättningstillväxt under 

tredje kvartalet 2019. 

 

38% 
Ökning av Axfood-koncernens  

e-handelsomsättning till konsument 

under tredje kvartalet 2019. 
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Rörelseresultat 
Tredje kvartalet 

Rörelseresultatet för tredje kvartalet förbättrades och uppgick till 715 Mkr (620), vilket motsvarar 

en rörelsemarginal om 5,6 procent (5,1). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 43 Mkr 

och rörelsemarginalen positivt med 0,3 procentenheter.  

Det förbättrade resultatet förklaras av att samtliga segment bidrar med stärkta 

rörelseresultat för kvartalet. Detta har kompenserat för ökade koncerngemensamma kostnader 

som avser de digitala framtidssatsningar som görs centralt för fortsatt lönsam tillväxt. Dagabs 

resultat påverkades förra året av kraftigt ökade logistikkostnader till följd av torkan. I år belastas 

resultatet av kostnader hänförliga till den pågående implementeringen av en koncerngemensam 

e-handelslogistik i Stockholm. 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 686 Mkr (618). IFRS 16 påverkade finansnettot 

negativt med 27 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 536 Mkr (482). 

Januari-september 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 801 Mkr (1 599), vilket motsvarar en rörelsemarginal 

om 4,8 procent (4,5). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 129 Mkr och 

rörelsemarginalen positivt med 0,3 procentenheter.  

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 713 Mkr (1 594). IFRS 16 påverkade 

finansnettot negativt med 84 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 1 319 Mkr (1 249).  

Rörelseresultat per segment 

Mkr 

Kv 3 

2019 

Kv 3 

2018 Förändr. 

9 mån 

2019 

9 mån 

2018 Förändr. 

Helår 

 2018 

Willys 455  385  18,2% 1 117  933  19,7% 1 197 

Hemköp 67  54  24,0% 178  189  -5,7% 227 

Axfood Snabbgross 58  45  29,5% 133  96  37,7% 121 

Dagab  182  170  7,2% 526  516  2,1% 685 

Koncerngemensamt -48  -34  38,5% -154  -135  13,8% −206 

Periodens rörelseresultat 715  620  15,4% 1 801  1 599  12,6% 2 025 

Finansnetto -29  -2   -88  -5   −9 

Periodens resultat efter finansiella 

poster 
686  618   1 713  1 594   2 016 

 

Rörelsemarginal per segment 

% 

Kv 3 

2019 

Kv 3 

2018 

Förändr. 

%-enh 

9 mån 

2019 

9 mån 

2018 

Förändr. 

%-enh 

Helår 

2018 

Axfood 5,6 5,1 0,5 4,8 4,5 0,3 4,2 

Willys 6,3 5,7 0,6 5,2 4,7 0,5 4,4 

Hemköp 4,4 3,6 0,8 3,8 4,0 -0,2 3,5 

Axfood Snabbgross 6,2 5,0 1,2 5,1 3,9 1,2 3,7 

Dagab  1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 1,6 
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Utveckling per 
rörelsesegment 

Willys 

Tredje kvartalet 

Willys visar fortsatt stark utveckling och nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med  

8,3 procent till 7 259 Mkr (6 702) jämfört med föregående år. Den starka försäljnings-

utvecklingen förklaras främst av en stark utveckling i jämförbara butiker som ökade med  

7,0 procent tack vare fler kunder, högre snittköp och en ökad e-handel samt nyetablering och 

öppning av moderniserade butiker bidrog till den positiva försäljningsutvecklingen. Samtliga 

koncept Willys, Willys Hemma och Eurocash bidrog till den positiva utvecklingen.  

Willys öppnade en butik under kvartalet och hade vid kvartalets utgång 213 (208) butiker, 

varav 205 var Willys-butiker och åtta Eurocash. Under tredje kvartalet erbjöd ytterligare fem 

Willys-butiker e-handel jämfört med andra kvartalet. Willys erbjöd vid slutet av tredje kvartalet 

e-handel i 75 butiker (47) på 38 orter (27). Under 2019 planeras fortsatt utrullning av e-handel till 

ytterligare fem butiker.   

Rörelseresultatet för tredje kvartalet förbättrades och uppgick till 455 Mkr (385), vilket 

motsvarade en rörelsemarginal om 6,3 procent (5,7). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt 

med 25 Mkr och rörelsemarginalen positivt med 0,3 procentenheter. Resultatförbättringen 

förklaras av den starka utvecklingen i jämförbar försäljning samt en fortsatt stabil 

bruttomarginal och kostnadsnivå.  

Januari-september 

Willys nettoomsättning för perioden uppgick till 21 541 Mkr (20 033), en ökning med 7,5 procent 

jämfört med föregående år. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 6,6 procent. 

Rörelseresultatet uppgick till 1 117 Mkr (933) och rörelsemarginalen till 5,2 procent (4,7). IFRS 16 

påverkade rörelseresultat positivt med 76 Mkr och rörelsemarginalen positivt med 0,4 

procentenheter. 

 

Mkr 

Kv 3 

2019 

Kv 3 

2018 Förändr. 

9 mån 

2019 

9 mån 

2018 Förändr. 

Helår 

 2018 

Nettoomsättning 7 259 6 702 8,3% 21 541  20 033 7,5% 27 066 

Omsättningsförändring i 

jämförbara butiker, % 
7,0  3,6 3,4 6,6 3,9 2,7 4,3 

Rörelseresultat 455  385 18,2% 1 117  933 19,7% 1 197 

Rörelsemarginal, % 6,3 5,7 0,6 5,2  4,7 0,5 4,4 

Egenägda butiker, antal - - - 213 208 5 208 

Medelantalet anställda under 

perioden 
- - - 5 647 5 383 264 5 337 

Andel egna varor, % - - - 32,0 31,1 0,9 30,8 

  

Willys är landets ledande lågpriskedja 

med ett brett sortiment och stort 

utbud i egenägda butiker och  

e-handel. Med Sveriges billigaste 

matkasse ska Willys leda och 

utveckla lågprissegmentet inom 

dagligvaruhandeln. I Willys ingår även 

gränshandelskedjan Eurocash. 

Nettoomsättning, Mdr  

och rörelsemarginal, %1) 

 
1) 2017 är pro forma till följd av omorganisation 

genomförd 2018. 
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Hemköp 

Tredje kvartalet 

Hemköps egenägda nettoomsättning (inklusive franchiseavgifter) för tredje kvartalet uppgick till 

1 514 Mkr (1 520).  

Butiksomsättningstillväxten inklusive Hemköp franchise och e-handel uppgick till 3,4 

procent. Jämfört med tredje kvartalet föregående år är det två färre egenägda butiker och netto 

11 fler franchisebutiker tack vare att Östenssons nio butiker ingår sedan 1 september. Hemköp 

erbjöd vid slutet av tredje kvartalet e-handel i 18 butiker (18) på 8 orter (8). Under 2019 fokuserar 

Hemköp på att utveckla e-handeln på redan befintliga orter. 

Omsättningen i egenägda Hemköpsbutiker uppgick till 1 479 Mkr (1 487). I jämförbara 

egenägda butiker ökade försäljningen med 0,7 procent. Franchisebutikernas omsättning ökade 

med 6,6 procent och uppgick till 1 951 Mkr (1 831). Den jämförbara försäljningen ökade med 3,2 

procent.  

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 67 Mkr (54), vilket motsvarade en rörelse-

marginal om 4,4 procent (3,6). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 10 Mkr och 

rörelsemarginalen positivt med 0,6 procentenheter. Resultatet har påverkats positivt av att 

bruttomarginalen stärkts främst till följd av minskad kampanjintensitet där förra årets tredje 

kvartal innehöll kampanjaktiviteter kopplade till bland annat Hemköps 60 års-jubileum. 

Rekrytering av ny VD för Hemköp har inletts. Nuvarande VD Thomas Gäreskog fortsätter i 

rollen till dess att en ersättare har tillträtt.  

 

Januari-september 

Nettoomsättningen i egenägda butiker för perioden uppgick till 4 621 Mkr (4 634), en minskning 

med 0,3 procent. Omsättningen i jämförbara egenägda butiker ökade med 1,1 procent. 

Franchisebutikernas omsättning uppgick till 5 823 Mkr (5 523), en ökning med 5,4 procent, där 

omsättningen i jämförbara butiker ökade med 3,6 procent. 

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 178 Mkr (189), vilket motsvarar en rörelsemarginal 

om 3,8 procent (4,0). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 30 Mkr och 

rörelsemarginalen positivt med 0,6 procentenheter. 

 

Mkr 

Kv 3 

2019 

Kv 3 

2018 Förändr. 

9 mån 

2019 

9 mån 

2018 Förändr. 

Helår 

2018 

Nettoomsättning 1 514 1 520 -0,4% 4 726  4 735 -0,2% 6 403 

Omsättningsförändring i 

jämförbara egenägda butiker, % 
0,7  0,7 0 1,1 0,7 0,4 1,1 

Rörelseresultat 67  54 24,0% 178  189 -5,7% 227 

Rörelsemarginal, % 4,4  3,6 0,8 3,8  4,0 -0,2 3,5 

Egenägda butiker, antal - - - 68 70 -2 70 

Medelantalet anställda under 

perioden 
- - - 1 754 1 796 -42 1 798 

Andel egna varor, % - - - 25,5 25,2 0,3 25,1 

 

  

Hemköp erbjuder ett prisvärt och 

brett sortiment med ett stort utbud 

av färskvaror. Hemköps egenägda 

butiker, franchisebutiker och  

e-handel ska på ett enkelt och 

omsorgsfullt sätt inspirera till bra 

måltider. I Hemköp ingår även 

Tempo, ett närbutiksformat med 

handlarägda butiker. 

Nettoomsättning, Mdr  

och rörelsemarginal, % 1) 

 
1) 2017 är pro forma till följd av 

omorganisation genomförd 2018. 
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Axfood Snabbgross 

Tredje kvartalet 

För tredje kvartalet uppgick Axfood Snabbgross nettoomsättning till 944 Mkr (906), vilket 

motsvarade en tillväxt om 4,2 procent jämfört med föregående år. Axfood Snabbgross visar god 

tillväxt och växer i linje med marknaden. Axfood Snabbgross hade vid slutet av kvartalet 24 

butiker (24). 

Rörelseresultatet för tredje kvartalet förbättrades och uppgick till 58 Mkr (45) och 

rörelsemarginalen ökade till 6,2 procent (5,0). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med  

2 Mkr och rörelsemarginalen positivt med 0,2 procentenheter. Det förbättrade resultatet 

förklaras av en god tillväxt, stabila rörelsekostnader samt en lägre kampanjintensitet jämfört 

med motsvarande kvartal föregående år.  

Januari-september 

Nettoomsättningen i Axfood Snabbgross uppgick för perioden till 2 598 Mkr (2 446), en ökning 

med 6,2 procent. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 133 Mkr (96) och rörelsemarginalen 

uppgick till 5,1 procent (3,9). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 5 Mkr och 

rörelsemarginalen positivt med 0,2 procentenheter. 

 

Mkr 

Kv 3 

2019 

Kv 3 

2018 Förändr. 

9 mån 

2019 

9 mån  

2018 Förändr. 

Helår 

2018 

Nettoomsättning 944  906 4,2% 2 598  2 446 6,2% 3 241 

Rörelseresultat 58  45 29,5% 133  96 37,7% 121 

Rörelsemarginal, % 6,2  5,0 1,2 5,1  3,9 1,2 3,7 

Antal butiker - - - 24 24 0 24 

Medelantalet anställda under 

perioden 
- - - 456 407 49 401 

Dagab 

Tredje kvartalet 

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 11 152 Mkr (10 491), en ökning med  

6,3 procent. Tillväxten påverkades av bra försäljning till främst Willys, Hemköp franchise och 

Axfood Snabbgross.  

Rörelseresultatet uppgick till 182 Mkr (170), vilket innebar en rörelsemarginal på 1,6 procent 

(1,6). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 5 Mkr och rörelsemarginalen marginellt. 

Det högre resultatet förklaras bland annat av att Dagab förra året belastades av högre 

logistikkostnader orsakade av förra sommarens torka. Samtidigt har implementeringen av 

konsumentplocklagret som hanterar koncernens e-handelslogistik för hemleveranser i 

Stockholm medfört högre kostnader i år. Satsningen kommer över tid att leda till en förbättrad 

effektivitet i hanteringen av koncernens stadigt växande e-handelsvolymer. Kvartalets 

rörelseresultat belastas också av kostnader för fortsatt utveckling av Apohem och Urban Deli. 

Januari-september 

Dagabs nettoomsättning för perioden uppgick till 33 238 Mkr (31 391), en ökning med 5,9 procent. 

Rörelseresultatet uppgick till 526 Mkr (516), vilket motsvarar en rörelsemarginal på  

1,6 procent (1,6). IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 16 Mkr och rörelsemarginalen 

marginellt.  

I mars skrevs en avsiktsförklaring med Witron avseende automationen av det 

högautomatiserade logistikcentret för leverans till butik och e-handelskunder som planeras tas i 

drift 2023. Syftet är att förstärka kunderbjudandet samt förbättra leveranskvalitet och service 

genom moderna och effektivare lagerprocesser. Samtidigt skrevs en avsiktsförklaring med 

fastighetsägaren NREP Logicenters om att logistikcentret ska ligga i Bålsta utanför Stockholm. I 

juli tecknades ett långsiktigt hyresavtal med NREP Logicenters, i enlighet med 

avsiktsförklaringen. För mer information se sid 9. 

 

Mkr 

Kv 3 

2019 

Kv 3 

2018 Förändr. 

9 mån 

2019 

9 mån 

2018 Förändr. 

Helår 

2018 

Nettoomsättning  11 152  10 491 6,3% 33 238  31 391 5,9% 42 456 

Rörelseresultat 182  170 7,2% 526  516 2,1% 685 

Rörelsemarginal, % 1,6  1,6 0,0 1,6  1,6 0,0 1,6 

Medelantalet anställda under 

perioden 
- - - 2 803 2 224 579 2 301 

Servicegrad, % - - - 96,7 95,8 0,9 96,1 

 

Axfood Snabbgross är en av 

Sveriges ledande 

restauranggrossister med en 

kundbas inom restaurang, 

snabbmat och kafé. I butiker och e-

handel erbjuds personlig service, 

tillgänglighet och kvalitet. 

Nettoomsättning, Mdr  

och rörelsemarginal, % 1)  

 
1) 2017 är pro forma till följd av 

omorganisation genomförd 2018. Då 

jämförelsetalen för 2015 och 2016 inte är 

omräknade redovisas de inte. 

Dagab hanterar sortiment, inköp 

och logistik för hela Axfoodfamiljen 

samt övriga företagskunder. I 

segmentet Dagab ingår även 

nätbutiken Mat.se, 

matkassebolaget Middagsfrid, 

nätapoteket Apohem och Urban 

Deli, restaurang med saluhall och 

egen matproduktion. 

Nettoomsättning, Mdr  

och rörelsemarginal, %1)  

 
1) Det finns inga jämförelsetal för 2015 på 

grund av förvärvet av lagerverksamheten 

av frukt & grönt 2017 och en 

omorganisation 2015. 2016 och 2017 är pro 

forma. 2016 avser förvärvet av 

lagerverksamheten för frukt & grönt. 2017 

är pro forma till följd av omorganisation 

genomförd 2018. 
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Investeringar 
Under perioden januari-september uppgick de totala investeringarna i immateriella och 

materiella anläggningstillgångar till 688 Mkr (599), där − Mkr (5) var hänförligt till förvärv av 

verksamheter. 381 Mkr (300) avsåg investeringar i anläggningstillgångar inom detaljhandeln, 92 

Mkr (127) anläggningstillgångar inom partihandeln samt 203 Mkr (161) avsåg IT. 

Investeringar i nyttjanderättstillgångar (huvudsakligen lokaler) uppgick under perioden 

januari-september till 372 Mkr, varav 263 Mkr avsåg nyanskaffningar och 109 Mkr avsåg 

omvärderingar av leasingavtal, främst förlängningar av befintliga hyresavtal avseende lokaler. 

Av totala investeringar i leasing var 303 Mkr hänförligt till detaljhandeln, 58 Mkr hänförligt till 

partihandeln samt 11 Mkr avsåg koncerngemensamt.  

Investeringen i det högautomatiserade logistikcentret i Bålsta 

I mars tecknade Axfood en avsiktsförklaring med tyska automationsleverantören Witron om att 

använda bolagets teknologi för det högautomatiserade logistikcentret som planeras vara i full 

drift 2023. Samtidigt tecknades en avsiktsförklaring med logistikfastighetsutvecklaren NREP 

Logicenters om att förlägga logistikcentret till Bålsta nordväst om Stockholm. Logistikcentret, 

som kommer att vara drygt 100 000 kvadratmeter stort och vara miljöcertifierat, blir ett av de 

största och modernaste i Europa för distribution av livsmedel till såväl butik som e-handel. Det 

innebär att stora delar av Axfoods logistikverksamhet för Stockholm, Mälardalen och norrut, som 

idag står för cirka 60 procent av volymen, samordnas. Enheten kommer att ersätta de nuvarande 

lagren i Jordbro, Borlänge, Årsta, Örebro, Skellefteå och Sätra. Dessutom skapas utrymme för att 

öka kapaciteten med minst 40 procent jämfört med dagens volym i de befintliga sex lagren. 

Investeringen ger Axfood flexibilitet i att möta framtidens behov och fastlagda expansionsplaner 

med högre servicegrad, bättre leveranskvalitet och ett utökat sortiment. 

I mars bedömdes investeringsbehovet för automationslösningen att ligga i det övre spannet 

av 400-600 Mkr årligen under perioden 2019-2022. Avtalet avseende automationslösningen 

kommer att tecknas i euro. I motsats till den samlade bedömningen i mars har den svenska 

kronan försvagats gentemot euron vilket kommer att påverka investeringens storlek. 

Axfoods bedömning är fortsatt att kostnadsgraden för logistikverksamheten, inklusive nytt 

hyresavtal och ökade avskrivningar, kommer att vara i nivå med nuvarande kostnadsgrad vid full 

drift. Därefter beräknas kostnadsgraden sjunka i takt med Axfoods tillväxt. 

I juli tecknade Axfood i enlighet med tidigare tecknad avsiktsförklaring ett långsiktigt 

hyresavtal med NREP Logicenters. Den 3 september beviljades bygglov och schaktningsarbeten 

på marken i Bålsta har inletts.  

Axfood är för närvarande i slutförhandling med Witron. Mer information kommer att lämnas 

när alla avtal och detaljer är på plats. 

 

 

Finansiell ställning  
och kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 2 454 Mkr (1 884). Betald 

skatt uppgick till −365 Mkr (−345). Nettoinvesteringarna har påverkat kassaflödet med −597 Mkr 

(−662). Nettoinvesteringarna är lägre jämfört med föregående år eftersom aktuell period 

innehåller en positiv effekt om 99 Mkr från avyttringen av den post som tidigare klassificerats 

som tillgångar som innehas för försäljning. Utdelning till aktieägarna har påverkat kassaflödet 

med −1 488 Mkr (−1 485) och amortering av leasingskulden med −1 075 Mkr (−). Kassaflödet från 

finansieringsverksamheten har minskat vid införandet av nya leasingstandarden då 

amorteringsdelen numera redovisas som utbetalning inom finansieringsverksamheten. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten har därmed ökat.  

Koncernens likvida medel uppgick till 829 Mkr jämfört med 1 571 Mkr i december 2018. 

Räntebärande skulder och avsättningar uppgick till 5 911 Mkr jämfört med 524 Mkr i december 

2018. Räntebärande nettoskuld var vid periodens utgång 5 082 Mkr jämfört med en nettofordran 

om 1 047 Mkr i december 2018. Förändringarna beror till största delen på tillämpningen av den 

nya redovisningsstandarden avseende leasing (IFRS 16). Exklusive effekten från IFRS 16 uppgick 

räntebärande nettofordran till 404 Mkr vid periodens utgång.  

Soliditeten uppgick till 23,6 procent jämfört med 37,0 procent per december 2018. Den lägre 

soliditeten är främst hänförlig till effekter vid övergången till IFRS 16. 

 

Investeringar 

avskrivningar, Mkr 

 

Soliditet, % 
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Härledning av totala investeringar och nettoinvesteringar i kassaflödet 

Mkr 9 mån 2019 9 mån 2018 

Totala investeringar −1 059 −599 

Investeringar i finansiell leasing − 43 

Investeringar i leasing 372 − 

Avyttring av materiella/immateriella tillgångar 3 12 

Anskaffning finansiella tillgångar −26 −11 

Förvärv verksamheter, övriga poster − −5 

Avyttrade verksamheter 14 2 

Avyttring/förvärv av tillgångar som innehas för försäljning 99 −104 

Kassaflöde från investeringsverksamheten −597 −662 

 

Moderbolaget 
Moderbolagets nettoomsättning och övriga rörelseintäkter under perioden januari-september 

uppgick till 199 Mkr (188). Efter försäljnings- och administrationskostnader om 288 Mkr (271) och 

ett finansnetto på 25 Mkr (21) uppgick resultatet efter finansiella poster till −64 Mkr (−62). 

Investeringarna uppgick under året till 12 Mkr (6). 

Moderbolagets räntebärande nettolånefordran var vid periodens slut 270 Mkr jämfört med 

246 Mkr per december 2018. Moderbolaget har inga väsentliga transaktioner med närstående, 

utöver transaktioner med dotterbolag. 

 

Hållbar utveckling 
 

Livsmedel står för en stor del av världens klimatutsläpp. För att begränsa påverkan behöver 

alla i värdekedjan bidra, från odlare till konsument. Axfood bidrar bland annat genom att lyfta 

fram hållbara varor med lägre miljöpåverkan, bättre djurvälfärd och/eller sociala förhållanden. 

Axfoods nuvarande hållbarhetsprogram är utformat med utgångspunkt i en väsentlighetsanalys 

som genomfördes 2015. Programmet innehåller Axfood-koncernens riktning, ambitioner och mål 

inom hela hållbarhetsområdet; ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Under hösten 2019 

genomförs en ny väsentlighetsanalys varmed även hållbarhetsprogrammet och dess delar 

kommer att uppdateras inför 2020. 

Under 2019 introducerades målet om att andelen hållbarhetscertifierade varor ska uppgå till 

minst 25 procent 2025. Under tredje kvartalet 2019 uppgick Axfoods andel av 

hållbarhetscertifierade varor i förhållande till total försäljning till 19,4 procent. Ett annat 

övergripande koncernmål är att halvera matsvinnet fram till 2025. Utfallet för det målet följs tills 

vidare upp på helårsbasis för att alla aspekter ska kunna beräknas.  

Flera undersökningar visar att försäljningen av ekologiska livsmedel bromsar in. Ett exempel 

är ”Svenskt ekoindex” som tas fram av Ekologiska Lantbrukarna. De rapporterade tidigare i år att 

trenden från slutet av 2018 med vikande försäljning av ekologiska livsmedel fortsatt även under 

första kvartalet 2019. Axfood ser en viss förskjutning från eko till vego och svenskproducerat, 

vilket främst kan förklaras av den allmänna trenden i marknaden men även till del kan tillskrivas 

att genomförda kampanjer varit inriktade på att lyfta fram vego-erbjudandet. Enligt SCB:s 

rapport avseende livsmedelsförsäljning 2018 som publicerades den 3 oktober står det dock klart 

att Hemköps andel av ekologisk försäljning på 9,3 procent under 2018 låg väl över 

marknadssnittet på 7,9 procent medan Willys låg lite under.  

Den lägre tillväxttakten för vegetariska proteinersättare förklaras främst av att 

jämförelsetalen är mycket starka.  

Att andelen KRAV-märkt kött minskar bedöms bero på samma övergripande trend som för 

ekologiska matvaror. Av KRAVs hållbarhetrapport för 2018 framgår att försäljningen av KRAV-

märkta livsmedel minskade med totalt fem procent.  

Som en konsekvens av att Axfood under 2018 tog ett strategiskt beslut om att sluta använda 

drivmedel med inblandning av HVO och andra inslag från oljepalm har koldioxidutsläpp/per ton 

ökat.  
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Nyckeltal, koncernen 

 

Kv 3 

2019 

Kv 3 

2018 

9 mån 

2019 

9 mån 

2018 2018 

Andel hållbarhetscertifierade varor av total försäljning, % 19,4 e.t 19,8 e.t 20,0 

Andel ekologisk försäljning av total livsmedelsomsättning, %      

 Axfood  6,0 6,4 6,3 6,6 6,6 

 Willys  5,3  5,7 5,6 5,9 5,9 

 Hemköp 8,6 9,1 9.0 9,4 9,3 

Tillväxt av vegetariska proteinersättare1), %        

 Axfood  14 18 15 24 22 

 Willys   18 22 18 27 25 

 Hemköp  4 11 9 18 16 

Andel KRAV-kött av total köttomsättning, %      

 Axfood  3,2 4,0 3,5 4,0 3,9 

 Willys  2,3 2,5 2,3 2,6 2,5 

 Hemköp  7,4 9,9 8,1 9,3 9,0 

Brännbart avfall2) (ton), andel av nettoomsättningen (Mkr), %      

 Willys 32 35 32 35 35 

 Hemköp e.t. e.t. e.t e.t. e.t. 

 Axfood Snabbgross 16 17 16 17 24 

Antal produktindrag egna varor från butik 5 10 18 27 32 

Antal produktindrag övriga varumärken från butik 19 26 34 58 78 

Antal sociala revisioner3) 21 26 65 77 95 

Elförbrukning, kWh/m2 (butik och lager)4) 314,6 322,4 314,16 322,4 322,2 

Elförbrukningens (kWh) andel av nettoomsättningen (kr), %5) 0,54 0,59 0,54 0,59 0,57 

CO2, kg/ton gods6) 17,3 14,1 17,3 14,1 16,6 

Frisknärvaro, % 94,3 95,3 95,1 94,5 94,4 

1) Jämfört med samma period föregående år. 

2) Rullande 12 månader redovisas med ett kvartals fördröjning. 

3) Både i egen regi och genom organisationen Amfori BSCI. 

4) Rullande 12 månader. Avser egenägda butiker och lager inom gemensamt elavtal. 

5) Inflationsjusterad nettoomsättning. 

6) Rullande 12 månader. Avser total mängd för transporter från lager till butik med egna lastbilar. 

 

Urval av hållbarhetsnyheter från Axfood*  
• Axfood-koncernen totala matsvinnsandel ligger på cirka 1,5 procent. Målet är att 

halvera matsvinnet till 2025 (basår 2015). En undersökning som Kantar-Sifo gjort på 

uppdrag av Axfood visar att en majoritet av svenskarna (56%) anger att de aktivt 

försökt att minska sitt matsvinn under det senaste halvåret. Miljöskäl och etiska skäl 

anges som de främsta orsakerna att försöka minska sitt matsvinn.   

• Frukt och grönsaker står för den största delen av svinnet i matbutiker. Willys test av 

svinnsmarta fyndlådor har under tre månader räddat 30 ton frukt och grönsaker från 

soptunnan. Nu har de svinnsmarta fyndlådorna som innehåller 2 kg blandade frukter 

eller grönsaker – perfekta för soppa, smoothies eller att ätas som de är – lanserats i 

samtliga Willys-butiker över hela landet. Efter en lyckad genomförd pilot med 

svinngoda en-kilos påsar med frukt och grönsaker kommer Hemköp och Tempo i höst 

att lansera flera åtgärder för att minska matsvinnet i butik och inspirera kunderna att 

minska sitt matsvinn. 

• Axfood har antagit en plaststrategi som bland annat innebär att alla 

plastförpackningar till egna varor ska kunna materialåtervinnas 2022 och att endast 

förnyelsebar och återvunnen plast används efter 2030. Dessutom ska fler 

engångsartiklar av plast i sortimentet fasas ut och farliga ämnen tas bort från 

plastmaterialen. Om fem år ska Axfoods totala användande av plast ha minskats med 

minst 25 procent.   

• Första temat i Hemköps nya kommunikationskoncept är ”Eko-kom-igång” där Hemköp 

tillsammans med tongivande profiler kommer att bjuda på recept, tips, och kunskap. 

Först ut var stjärnkocken Niklas Ekstedt som brinner för eko och tillsammans med 

Hemköp vill sprida glädjen med bra ekologiska råvaror. 

 

*Kommunicerade under tredje kvartalet 2019. För mer information se axfood.se 

56% 
av svenskarna anger att de 

aktivt försökt minska sitt 

matsvinn 

 

 
 

30ton 
Willys fyndlådor som innehåller  

2 kg blandande frukter och 

grönsaker för endast 20 kronor 

har under tre månader räddat  

30 ton frukt och grönt från 

soptunnan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.axfood.se/
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Övrig information 

Långsiktiga mål och investeringar 2019 
• Axfoods långsiktiga finansiella mål:  

o Växa mer än marknaden 

o Långsiktigt ska rörelsemarginalen uppgå till minst 4 procent 

o Soliditet om minst 20 procent vid årets utgång 

• Axfoods utdelningspolicy har som mål att utdelningen till aktieägare ska vara minst 50 

procent av resultatet efter skatt. 

• Investeringarna inom Axfood förväntas 2019 uppgå till 1 500–1 600 Mkr exklusive förvärv 

och nyttjanderättstillgångar. 

Valberedning  
Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen inför Axfoods årsstämma den 18 

mars 2020, kan göra detta via e-post till valberedning@axfood.se senast den 31 december 

2019.  

Årsstämma  
Årsstämma kommer att hållas kl 17: 00 den 18 mars 2020 på Oscarsteatern i Stockholm.  

Samtliga stämmohandlingar inklusive Års- och hållbarhetsredovisning kommer att finnas 

tillgängliga på bolagets hemsida senast två veckor innan stämman. Handlingarna kommer även 

att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor och kan även sändas per post till de aktieägare 

som så begär och uppger sin postadress.  

 

 

 

Stockholm den 24 oktober 2019 

 

Klas Balkow 

Koncernchef och verkställande direktör 

 

 

 

 

Kommande rapporter samt årsstämma 2020 
• Bokslutskommunikén för 2019 presenteras den 6 februari 2020, kl 7:00 

• Års- och hållbarhetsredovisning för 2019 publiceras i februari 2020 

• Årsstämma 2020 äger rum den 18 mars 2020 

• Delårsrapport för första kvartalet 2020 presenteras den 22 april 2020, kl 07:00 

• Delårsrapport för andra kvartalet 2020 presenteras den 15 juli 2020, kl 07:00 

• Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 presenteras den 22 oktober 2020, kl 07:00 

 

Urval av pressmeddelanden från Axfood under 

tredje kvartalet 
2019-08-06 Avtal tecknats om ny Willys-butik i Söderhamn, byggstart 2020 

2019-08-14 Axfood Snabbgross kommer att öppna i Jönköping första kvartalet 2020 

2019-08-27 Hemköp öppnar ny butik i Backa norr om Göteborg 

2019-08-28 Rekrytering av ny vd för Hemköp har inletts 

2019-09-17 Valberedning inför Axfoods årsstämma 2020 utsedd 
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Revisors 
granskningsrapport  
Till styrelsen för Axfood AB (publ) 

Org nr 556542-0824 

 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Axfood AB (publ) för perioden 1 

januari till 30 september 2019. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. 

Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga 

granskning. 

 

Den översiktliga granskningens inriktning och 

omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review 

Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets 

valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer 

som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning 

och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan 

inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en 

revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 

översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir 

medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision 

utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den 

säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger 

oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i 

enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med 

årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 24 oktober 2019 

Deloitte AB 

 

Hans Warén 

Auktoriserad revisor 
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Finansiella rapporter, 
koncernen 

Rapport över resultat och övrigt totalresultat  

i sammandrag, koncernen 

Mkr 

Kv 3 

2019 

Kv 3 

2018 

9 mån 

2019 

9 mån 

2018 R12 

Helår 

2018 

Nettoomsättning 12 731  12 050  37 700  35 715  50 071  48 085 

Kostnad såld vara -10 665  -10 206  -31 721  -30 300  -42 325  −40 904 

Bruttoresultat 2 066  1 844  5 980  5 415  7 745  7 181 

         

Försäljnings− och administrationskostnader m.m. -1 352  -1 224  -4 179  -3 816  -5 519  −5 156 

Rörelseresultat 715  620  1 801  1 599  2 226  2 025 

         

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1  1  4  5  4  5 

Räntekostnader och liknande resultatposter -29  -3  -92  -10  -95  −14 

Resultat efter finansiella poster 686  618  1 713  1 594  2 135  2 016 

         

Skatt -150  -136  -394  -345  -488  −439 

Periodens resultat 536  482  1 319  1 249  1 647  1 577 

         

Övrigt totalresultat         

Poster som inte kan omföras till periodens resultat         

Omvärdering av förmånsbestämda 

pensionsplaner 
-12  -2  -35  -6  -50  −21 

Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras 

till periodens resultat 
2  1  7  0  10  3 

Poster som kan omföras till periodens resultat          

Omräkningsdifferenser vid omräkning av 

utländska verksamheter 
0  0  0  0  0  0 

Förändring av verkligt värde terminskontrakt 0  -6  -1  -1  1  1 

Skatt hänförlig till poster som har omförts eller 

kan omföras till periodens resultat 
0  1  0  0  1  0 

Övrigt totalresultat för perioden -9  -6  -28  -7  -39  −17 

Summa totalresultat för perioden 527  476  1 291  1 242  1 608  1 560 

         

I rörelseresultatet ingår avskrivningar med 536  186  1 603  567  1 796 760 

         

Resultat per aktie före utspädning, kronor 2,50  2,24  6,19  5,87  − 7,41 

Resultat per aktie efter utspädning, kronor 2,49  2,24  6,18  5,86  − 7,40 

         

Periodens resultat hänförligt till         

Moderbolagets ägare 524  470  1 296  1 230  1 619  1 553 

Innehav utan bestämmande inflytande 12  12  23  19  28  24 

         

Summa totalresultat för perioden hänförligt till         

Moderbolagets ägare 515  464 1 268  1 223 1 580  1 536 

Innehav utan bestämmande inflytande 12  12  23  19  28  24 
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Rapport över finansiell ställning i sammandrag, 

koncernen 

Mkr 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

Tillgångar     

Goodwill 2 767  2 674  2 767 

Övriga immateriella tillgångar 711  694  682 

Materiella anläggningstillgångar 2 163  2 067  2 202 

Nyttjanderättstillgångar 5 212  − − 

Finansiella tillgångar1) 24  64  27 

Uppskjutna skattefordringar 243  130  141 

Summa anläggningstillgångar 11 119  5 629  5 819 

     
Varulager 2 442  2 284  2 340 

Kundfordringar 1 033  1 064  1 102 

Övriga omsättningstillgångar 1 157  1 292  1 308 

Kassa och bank 829  1 083  1 571 

Tillgångar som innehas för försäljning − 104  104 

Summa omsättningstillgångar 5 461  5 827  6 425 

     
Summa tillgångar 16 580  11 456  12 244 

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 3 693  3 992  4 304 

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 222  214  224 

Summa eget kapital 3 914  4 206  4 528 

     
Långfristiga leasingskulder 4 043  − − 

Övriga långfristiga räntebärande skulder 425  477  472 

Uppskjutna skatteskulder 838  778  832 

Övriga räntefria långfristiga skulder 57  34  50 

Summa långfristiga skulder 5 363  1 289  1 354 

     
Kortfristiga leasingskulder 1 443  − − 

Övriga kortfristiga räntebärande skulder −  49 52 

Leverantörsskulder 3 683  3 671  3 836 

Övriga kortfristiga räntefria skulder 2 177  2 241  2 474 

Summa kortfristiga skulder 7 303  5 961  6 362 

     
Summa eget kapital och skulder 16 580  11 456  12 244 

     
1) varav räntebärande tillgångar − 24  − 

Rapport över kassaflöden i sammandrag, koncernen 

Mkr 

Kv 3 

2019 

Kv 3 

2018 

9 mån 

2019 

9 mån 

2018 

Helår 

2018 

Löpande verksamheten      

Rörelseresultat 715 619 1 801 1 599 2 025 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 538 182 1 611 554 758 

Betald ränta -30 -3 -92 -10 −17 

Erhållen ränta 1 0 4 4 5 

Betald skatt -119 -100 -365 -345 −434 

Förändringar i rörelsekapital -456 44 -505 82 365 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 649 742 2 454 1 884 2 702 

Investeringsverksamheten      

Förvärv av verksamheter -2 -3 -2 -10 −45 

Förvärv av immateriella tillgångar -62 -30 -138 -99 −129 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -126 -135 -547 -452 −711 

Övriga förändringar i investeringsverksamheten -9 -4 90 -101 −107 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -199 -172 −597 -662 −992 

Finansieringsverksamheten      

Amortering av skuld -359 − -1 075 0 − 

Återköp egna aktier − − -36 -30 −30 

Lämnad utdelning − − −1 488 -1 485 −1 485 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -359 − −2 599 -1 515 −1 515 

      
Periodens kassaflöde 91 570 -742 -293 195 
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Rapport över förändring i eget kapital i 

sammandrag, koncernen 

Mkr 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

Belopp vid årets ingång 4 528  4 478 4 478 

Ändrad redovisningsprincip  -394  -5 −5 

Justerat eget kapital vid årets ingång 4 134  4 473 4 473 

Summa totalresultat för perioden  1 291  1 242 1 560 

Förändring innehav utan bestämmande inflytande 0  − 0 

Återköp egna aktier -36  -30 −30 

Aktierelaterade ersättningar 15  6 10 

Omräkningsreserver avyttrade bolag -2  − − 

Utdelning till aktieägare -1 488  -1 485 −1 485 

Belopp vid periodens utgång 3 914  4 206 4 528 

 

Nyckeltal och annan information, koncernen 

 2019-09-30 2018-09-30 Helår 2018 

Rörelsemarginal, %  4,8 4,5 4,2 

Marginal efter finansiella poster, % 4,5 4,5 4,2 

Soliditet, % 23,6 36,7 37,0 

Nettoskuld (+)/nettofordran (-), Mkr 5 082  -581  −1 047 

Nettoskuld (+)/nettofordran (-) exklusive IFRS 16 -404  -581  −1 047 

Nettoskuldsättningsgrad (+)/nettofordransgrad (-), ggr 1,3  -0,1  −0,2 

Nettoskuldsättningsgrad (+)/nettofordransgrad (-) 

 exklusive IFRS 16, ggr 
-0,1  0,1  −0,2 

Sysselsatt kapital, Mkr 9 825  4 732  5 052 

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 30,6 42,5 40,4 

Räntabilitet på eget kapital, % 42,1 38,7 36,2 

Medelantal anställda under året 11 049 10 179  10 215 

Totala investeringar, Mkr 1 060 599  1 021 

Totala investeringar exklusive IFRS 16 689 599  1 021 

Antal utestående aktier vid periodens slut 209 298 712  209 494 712  209 494 712 

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning 209 407 539  209 585 859  209 563 072 

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning 209 881 188  209 866 619  209 867 642 

Nyckeltal per aktie     

Resultat per aktie före utspädning, kronor 6,19  5,87  7,41 

Resultat per aktie efter utspädning, kronor 6,18  5,86  7,40 

Ordinarie utdelning per aktie, kronor  - - 7,00 

Eget kapital per aktie, kronor 17,64 19,06  20,54 

Kassaflöde per aktie, kronor -3,54  -1,40  0,93 

 

Kvartalsöversikt 

Mkr 

Kv 4  

2017 

Kv 1 

2018 

Kv 2 

2018 

Kv 3 

2018 

Kv 4 

2018 

Kv 1 

2019 

Kv 2 

2019 

Kv 3 

2019 

Nettoomsättning  11 826 11 444 12 221 12 050 12 370 11 931 13 038  12 731  

Rörelseresultat 398 435 545 620 425 485 601  715  

Rörelsemarginal, % 3,4 3,8 4,5 5,1 3,4 4,1 4,6 5,6 

Resultat per aktie före utspädning, kronor 1,46 1,61 2,01 2,24 1,54 1,68 2,01  2,50  

Eget kapital per aktie, kronor  20,35 14,95 16,83 19,06 20,54 13,37 15,15  17,64  

Räntabilitet på eget kapital, % 34,9 47,3 43,8 38,7 36,2 52,8 46,8 42,1 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten per aktie, kronor  
3,97 3,06 2,39 3,54 3,90 3,44 5,18 3,10 

Totala investeringar exklusive IFRS 16 310 189 232 178 422 245 252  192  

Nettoskuld (+)/nettofordran (-) −871 122 −6 −581 −1 047 6 047 5 449  5 082  

Aktiekurs, kronor  158,10 142,75 172,30 166,40 151,70 173,00 183,75  209,10  
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Finansiella rapporter, 
moderbolaget 

Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget 

Mkr 

Kv 3 

2019 

Kv 3 

2018 

9 mån 

2019 

9 mån 

2018 

Helår 

2018 

Nettoomsättning 1  1  3  2  3 

Övriga rörelseintäkter 64  57  196  186  248 

Försäljnings−/administrationskostnader m m -94  -87  -288  -271  −376 

Rörelseresultat -29  -30  -89  -83  −125 

Finansnetto 1  1  25  21  21 

Resultat efter finansiella poster -28  -29  -64  -62  −104 

Bokslutsdispositioner, netto −  −  −  −  1 681 

Resultat före skatt -28  -29  -64  -62  1 577 

Skatt 5  6  19  12  −353 

Periodens resultat -23  -23  -46  -50  1 224 

I rörelseresultatet ingår avskrivningar med 1  3  2  8  11 

 

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat för perioden. 

 

Balansräkning i sammandrag, moderbolaget 

Mkr 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

Tillgångar    

Materiella anläggningstillgångar 15  7  5 

Andelar i koncernföretag 3 394  3 384  3 386 

Övriga finansiella anläggningstillgångar 0  7  − 

Uppskjutna skattefordringar 8  8  8 

Summa anläggningstillgångar 3 416  3 406  3 399 

     

Fordringar hos koncernföretag1) 903  1 029  2 854 

Övriga omsättningstillgångar 295  255  12 

Kassa och bank 602  474  848 

Summa omsättningstillgångar 1 800  1 758  3 714 

     

Summa tillgångar 5 216  5 164  7 113 

     

Eget kapital och skulder     

Bundet eget kapital 287  287  287 

Fritt eget kapital 997  1 255  2 531 

Summa eget kapital 1 285  1 542  2 818 

     

Obeskattade reserver 2 639  2 400  2 639 

     

Långfristiga räntebärande skulder 21  31  24 

Räntefria långfristiga skulder 3  2  2 

Summa långfristiga skulder 23  33  26 

     

Leverantörsskulder 10  11  19 

Skulder till koncernföretag 2) 1 200  1 117  1 512 

Övriga kortfristiga räntefria skulder 58  61  99 

Summa kortfristiga skulder 1 268  1 189  1 630 

     

Summa eget kapital och skulder 5 216  5 164  7 113 

     
1) varav räntebärande fordringar 890  1 017  920 

2) varav räntebärande skulder 1 200  1 117  1 498 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Axfood tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de har godkänts av 

Europeiska Unionen. Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 

Delårsrapportering och tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Upplysningar i enlighet 

med IAS 34 Delårsrapportering presenteras såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. 

För moderbolaget är delårsrapporten upprättad enligt Rådet för finansiell rapporterings rekom-

mendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer och årsredovisningslagens 9 kap., 

Delårsrapport. 

För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör styrelsen och bolags-

ledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt 

lämnad information i övrigt. Bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter 

och ses över regelbundet. 

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i 

den senaste årsredovisningen, förutom vad som anges nedan. 

Samtliga belopp i delårsrapporten är, om inte annat anges, avrundade till närmaste miljontal 

vilket innebär att tabeller och beräkningar inte alltid summerar. I texter och tabeller redovisas 

siffror mellan 0 och 0,5 med 0. 

 

Nya redovisningsprinciper 2019 och framåt 
I den mån förväntade effekter på de finansiella rapporterna av tillämpningen av nya  

eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden inte beskrivs nedan, har Axfood gjort 

bedömningen att de inte kommer att ha någon väsentlig effekt på koncernens finansiella 

rapporter. 

Koncernen har från och med 1 januari 2019 börjat tillämpa IFRS 16 Leasingavtal. IFRS 16 

introducerar en enhetlig leasingredovisningsmodell för leasetagare. En leasetagare redovisar en 

nyttjanderättstillgång som representerar en rätt att använda den underliggande tillgången och 

en leasingskuld som representerar en skyldighet att betala leasingavgifter. Det finns undantag 

för korttidsleasingavtal och leasing av tillgångar av lågt värde. IFRS 16 ersätter tidigare standard 

IAS 17 Leasingavtal. 

Under 2018 blev en projektgrupp tillsatt för att arbeta med förberedelser inför införandet av 

den nya standarden tillsammans med externa redovisningsspecialister. Projektet har innefattat 

insamling och genomgång av koncernens leasingavtal, uppdatering av system, samt workshops 

och utbildningar för medarbetare som berörs av IFRS 16.  

Koncernen har valt att tillämpa den modifierade retroaktiva metoden. Det innebär att den 

ackumulerade effekten av att IFRS 16 införs redovisas i balanserat resultat i öppningsbalansen 

per 1 januari 2019 utan omräkning av jämförelsesiffror. Nyttjanderättstillgångarna hänförliga till 

tidigare operationella leasingavtal redovisas till avskrivet värde från avtalsstart med tillägg för 

förskottsbetalningar redovisade i balansräkningen per 31 december 2018. 

Leasingavtal av lågt värde inkluderas inte i leasingskulden utan fortsätter att redovisas med 

linjär kostnadsföring över leasingperioden. Förekomsten av leasingavtal med en leasingperiod 

om maximalt 12 månader, så kallade korttidsleasingavtal, bedöms inte vara väsentlig i 

koncernen.  

Leasingperioden är den icke uppsägningsbara avtalsperioden där hänsyn tas till möjligheten 

till förlängning eller uppsägning av avtalet och hur rimligt säkert det är att den möjligheten 

kommer att utnyttjas. Om det inte är rimligt säkert att en förlängning eller uppsägning kommer 

att ske inkluderas inte förlängningen i beräkningen av leasingskulden. 
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Avstämning åtaganden operationell leasing (Mkr)  

Åtaganden för operationell leasing den 31 december 2018 6 318 

Diskontering med tillämpning av koncernens marginella låneränta −370 

Skulder för finansiella leasingavtal den 31 december 2018 51 

Avtal avseende korttidsleasing som kostnadsförs −2 

Avtal avseende leasing av tillgångar till lågt värde som kostnadsförs −4 

Justering avseende förlängningsoptioner eller uppsägningsklausuler 219 

Leasingskuld den 1 januari 2019 6 212 

 

Effekter på balansräkningen 1 januari 2019 (Mkr)  

Materiella anläggningstillgångar −115 

Nyttjanderättstillgångar 5 897 

Uppskjuten skattefordran 103 

Förutbetald kostnad −199 

Eget kapital 394 

Långfristiga leasingskulder  −4 662 

Kortfristiga leasingskulder  −1 437  

Upplupen kostnad 19 

 

Axfoodkoncernens nyttjanderättstillgångar utgörs nästan uteslutande av lokaler.  

Not 2 Rörelsesegment 
Rörelsesegmenten har fastställts baserat på den information som behandlas av koncern-

ledningen och som används för att utvärdera resultatet samt allokera resurser till segmenten. 

Koncernledningen följer upp omsättning och rörelseresultat per affärsområde. Dessa utgör 

koncernens rörelsesegment. Rörelsesegmenten som har identifierats är Willys, Hemköp, Dagab 

och Axfood Snabbgross. För information avseende Axfoods rörelsesegment hänvisas till sidorna 

6-8 i delårsrapporten. För en mer utförlig beskrivning av segmenten hänvisas till 2018 års 

årsredovisning. 

Redovisningen av leasingavtal är allokerad till det rörelsesegment som nyttjar 

nyttjanderättstillgången. Resultateffekten vid vidareuthyrning till franchisebutiker redovisas i 

det segment butiken tillhör.  

Axfood har inga väsentliga transaktioner med närstående utöver transaktioner med 

dotterbolag. 

Not 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Axfood-koncernen och moderbolaget utsätts genom sin verksamhet för både operativa och 

strategiska risker samt finansiella risker. Som operativa och strategiska risker kan bland annat 

nämnas verksamhets- och ansvarsrisker och som finansiella risker kan nämnas likviditets-, 

ränte- och valutarisk. Axfood arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. En 

av de viktigaste verksamhetsriskerna som Axfood har identifierat i sitt säkerhetsarbete är en 

totalskada, såsom brand i centrallagren i Stockholm, Göteborg eller Örebro. Det läggs stor vikt 

vid förebyggande arbete och organisationen för detta är väl utvecklad liksom planeringen för en 

kontinuitet i driften vid oförutsedda händelser. 

För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till 

årsredovisningen för 2018. 
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Not 4 Säsongseffekter 
Axfoods försäljning påverkas delvis av säsongsmässiga variationer. Försäljningen i det kvartal 

där påsken infaller ökar, vilket antingen är det första eller andra kvartalet. Inför midsommar i 

andra kvartalet ökar försäljningen liksom inför storhelgerna under fjärde kvartalet. 

Not 5 Förvärvade verksamheter 
Det har inte skett några väsentliga förvärv under året. 

Not 6 Upplysningar om finansiella tillgångar och 

skulder 
Det har inte skett några väsentliga förändringar av finansiella tillgångar och skulder avseende 

värdering till verkligt värde sedan årsredovisningen 2018. Verkliga värden överensstämmer i allt 

väsentligt med bokförda värden. 

Not 7 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Koncernen, Mkr 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

Ställda säkerheter − 6 6 

Eventualförpliktelser 22 21 21 

Moderbolaget, Mkr 2019-09-30 2018-09-30 2018−12−31 

Ställda säkerheter − 0 − 

Eventualförpliktelser 309 287 309 

 

Not 8 Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 
Årsstämman beslutade att anta ett tredje långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, LTIP 

2019, som i allt väsentligt överensstämmer med tidigare program vad gäller principer och 

omfattning. För mer information av de två tidigare incitamentsprogrammen, LTIP 2017 och LTIP 

2018, hänvisas till 2018 års årsredovisning. 

För att säkra bolagets åtagande gällande villkorade matchnings- och prestationsaktier enligt 

LTIP 2019 har Axfood under andra kvartalet 2019 återköpt 196 000 aktier för totalt 36 Mkr till en 

genomsnittlig kurs om 186,00 kr per aktie. Innehavet av egna aktier uppgår därmed till 572 000 

och säkerställer leverans av aktier till LTIP 2017, LTIP 2018 och LTIP 2019.  

 

Not 9 Händelser efter balansdagen 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 
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Nyckeltal 
Axfood-koncernen använder sig av vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte 

definieras enligt IFRS. Axfood anser att nyckeltalen är relevanta för användarna av 

de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma Axfoods prestation. 

Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte 

alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått 

ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Definition 

av nyckeltalen framgår nedan. 

Operativa nyckeltalsdefinitioner och ordlista 
Axfood-gruppen: Egenägda butiker och Hemköp franchise. 

 

Medelantalet anställda under året: Totalt antal arbetade timmar dividerat med en årsarbetstid om 

1 920 timmar. 

 

Servicegrad: Andel levererade varor i förhållande till andelen beställda varor. 

 

LTIP: Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (Long-term Incentive Program, LTIP). 

Finansiella nyckeltalsdefinitioner 
Axfood-gruppens butiksomsättning: Omsättningen i 

Hemköps- och Willysbutiker inklusive Hemköp franchise. 

 

Aktiekurs: Kurs vid stängning.  

 

Butiksomsättningtillväxt: Procentuell förändring av 

Axfood-gruppens butiksomsättning mellan två perioder. 

 

Eget kapital per aktie: Andel av eget kapital hänförligt till 

moderbolagets ägare dividerat med antal aktier före 

utspädning. 

 

Försäljning av egna varor: Försäljning av egna varor, 

exklusive kött och frukt & grönt, i procent av butiks-

omsättningen inklusive Hemköp franchisebutiker. Andelen 

av egna varor baseras på statistiska data från extern 

leverantör. Data från ett urval av Axfoods butiker räknas 

statistiskt upp till en total siffra baserat på årsomsättning 

i butik. I urvalet är egenägda och franchisebutikers 

omsättning viktat efter verklig historisk försäljning. 

 

Kassaflöde per aktie: Periodens kassaflöde dividerat med 

vägt genomsnittligt antal utestående aktier före 

utspädning. 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie: 

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten 

dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier. 

 

Koncerngemensamt: Omfattar stödfunktioner på 

huvudkontoret såsom koncernledning, ekonomi, 

kommunikation, affärsutveckling, HR och IT. 

 

Marginal efter finansiella poster: Resultat efter finansiella 

poster i procent av periodens nettoomsättning. 

 

Nettoinvesteringar i kassaflödet: Totala investeringar 

exklusive investeringar avseende leasing minskat med 

avyttringar. 

 

Nettoomsättningstillväxt: Procentuell 

nettoomsättningsökning mellan två perioder. 

 

Nettoskuld/nettofordran: Räntebärande lång- och 

kortfristiga fordringar och skulder inklusive kassa och 

bank samt räntebärande del av finansiella tillgångar. 

 

Nettoskuldsättningsgrad/Nettofordransgrad: 

Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida 

medel och räntebärande fordringar dividerat med eget 

kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. 

 

Omsättning egenägd detaljhandel: Omsättningen i 

Hemköps- och Willys-butiker som ägs av Axfood. 

 

Omsättning jämförbara butiker: Omsättning i de butiker 

som fanns och genererade omsättning i 

jämförelseperioden uppdelat på egenägda och franchise. 

 

Pro forma: Pro forma är en metod för att rapportera 

förändrade historiska siffor som beskriver den 

ekonomiska effekten efter en förändring för att kunna 

jämföra med aktuella siffor. 

 

Resultat per aktie: Andel av periodens nettoresultat 

hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med vägt 

genomsnittligt antal utestående aktier. 

 

Räntabilitet på eget kapital: Andel av periodens 

nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare i procent 

av andelen av genomsnittligt eget kapital hänförligt till 

moderbolagets ägare. Genomsnittligt eget kapital 

beräknas som eget kapital vid periodens slut plus eget 

kapital motsvarande period föregående år dividerat med 

två. 

 

Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter 

finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av 

genomsnittligt sysselsatt kapital. 

 

Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella poster plus 

finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. 

 

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av periodens 

nettoomsättning. 

 

Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med 

eget kapital inklusive innehav utan bestämmande 

inflytande. 

 

Soliditet: Eget kapital inklusive innehav utan 

bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen. 

 

Sysselsatt kapital: Balansomslutningen minskad med icke 

räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar. 

Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt 

kapital vid periodens slut plus sysselsatt kapital vid 

motsvarande period föregående år dividerat med två. 

 

Totala investeringar: Investeringar i immateriella och 

materiella anläggningstillgångar, samt 

nyttjanderättstillgångar.  
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Om Axfood 
Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. I Axfood ingår kedjorna Willys 

och Hemköp, liksom Tempo och Handlar’n. Grossistförsäljning sker genom Axfood 

Snabbgross och Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och 

logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Mat.se, Middagsfrid och Urban Deli samt 

delägda Apohem och Eurocash. Tillsammans nås fler än 4 miljoner kunder varje 

vecka. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på Nasdaq Stockholm och 

huvudägare är Axel Johnson AB. 

Vision 

Axfood ska vara ledande inom bra och hållbar mat. 

 

Mission 

Axfood möjliggör en bättre vardag där alla kan dela glädjen för prisvärd, bra och hållbar mat. 

 

Affärsidé 

Axfoods affärsidé är en familj av framgångsrika och särskiljande matkoncept som vilar på tydlig samverkan. 

 
Affärsmodell 

Axfoods affärsmodell bygger på tre processer, där varje 

detalj är betydelsefull för bolagets framgång. Det börjar 

med val av leverantörer i Axfoods gemensamma 

sortiments- och inköpsfunktion för alla koncernens 

koncept. En effektiv logistik skapar sedan förutsättningar 

för god och lönsam tillväxt tillsammans med bland annat 

hållbara transporter och effektiv energianvändning. En 

tydlig hållbarhetsprofil, bra kundbemötande och 

butikslayout är viktiga inslag för att skapa en attraktiv 

butiksupplevelse. 

Långsiktiga finansiella mål och investeringar 2019 

• Axfoods långsiktiga finansiella mål:  

 Växa mer än marknaden 

 Långsiktigt ska rörelsemarginalen uppgå till  

minst 4 procent 

 Soliditet om minst 20 procent vid årets utgång 

• Axfoods utdelningspolicy har som mål att utdelningen 

till aktieägare ska vara minst 50 procent av resultatet 

efter skatt. 

• Investeringarna inom Axfood förväntas 2019 uppgå till 

1 500–1 600 Mkr exklusive förvärv och 

nyttjanderättstillgångar. 

Strategi 

Axfoods strategi bygger på sex strategiska områden; 

kunderbjudande, kundmöte, expansion, varans väg, 

arbetssätt och medarbetare. Axfood ska erbjuda ett 

prisvärt och brett sortiment med bra och hållbar mat som 

är en mix av egna och kända varumärken. Med en hållbar 

och effektiv varuförsörjning ska kunderna mötas där de 

befinner sig under dygnets alla tillfällen, vilket innebär 

både i fysisk butik och via e-handel.  

Genom nya säljkanaler och med nya innovativa tjänster 

och segment ska vi tillgodose kundernas behov. Vid sidan 

av dessa områden är det viktigt att attrahera och utveckla 

branschens bästa medarbetare för att också få en 

kundorienterad och förändringskraftig organisation där 

effektivitet och kostnadskontroll är i fokus. För Axfood är 

det en självklarhet att hållbarhet och 

samhällsengagemang löper som en röd tråd genom hela 

Axfoods verksamhet. 

Investment case – värdedrivande faktorer 

Faktorer som Axfood anser viktiga vid investering i 

Axfood: 

• Dagligvaruhandeln, som drivs av befolkningsökning och 

inflation, är relativt okänslig för konjunktursvängningar. 

Axfoods strategi möter även drivkrafter i form av 

digitalisering, lågpris och bekvämlighet. 

• Axfood har en solid balansräkning och affärsmodellen 

skapar ett stabilt kassaflöde. Under de senaste fem 

åren var utdelningen 88 procent av resultatet efter 

skatt.  

• Med ett renodlat matfokus och särskiljande koncept 

har Axfoods familj av starka varumärken med sina 

starka positioner inom respektive segment. Den 

gemensamma verksamheten inom inköp och logistik 

skapar skalfördelar och kostnadseffektivitet. 

• Axfood verkar som en positiv kraft i samhället och har 

tydliga mål för hållbarhetsarbetet. Axfoods egna varor 

går gärna i bräschen vad gäller hållbarhet och hälsa. 

 

Våra segment 

• Willys är landets ledande lågpriskedja med ett brett 

sortiment och stort utbud i egenägda butiker och  

e-handel. Med Sveriges billigaste matkasse ska Willys 

leda och utveckla lågprissegmentet inom 

dagligvaruhandeln. I Willys ingår även 

gränshandelskedjan Eurocash. 

• Hemköp erbjuder ett prisvärt och brett sortiment med 

ett stort utbud av färskvaror. Hemköps egenägda 

butiker, franchisebutiker och e-handel ska på ett enkelt 

och omsorgsfullt sätt inspirera till bra måltider. I 

Hemköp ingår även Tempo, ett närbutiksformat med 

handlarägda butiker. 

• Axfood Snabbgross är en av Sveriges ledande 

restauranggrossister med en kundbas inom restaurang, 

snabbmat och kafé. I butiker och e-handel erbjuds 

personlig service, tillgänglighet och kvalitet. 

• Dagab hanterar sortiment, inköp och logistik för hela 

Axfoodfamiljen samt övriga företagskunder. I Dagab 

ingår nätbutiken Mat.se, matkassebolaget Middagsfrid, 

nätapoteket Apohem och Urban Deli, restaurang med 

saluhall och egen matproduktion. 

 


