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Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 

• Intäkterna under det fjärde kvartalet uppgick till 19 895 (16 999) tkr  

och motsvarar en tillväxt på 17%. 

 

• Bruttovinsten växte med 23% och uppgick till 8 346 (6 787) tkr  

vilket motsvarar en bruttomarginal på 42% (40%). 

 

• Justerat EBITDA uppgick till -221 (-654) tkr och motsvarar en justerad 

EBITDA marginal på -1,1% (-3,8%).1 

 

• Effekterna av den centraliserade lagerverksamheten tog full effekt under kvartalet 

och har resulterat i en kraftig kostnadseffektivisering för bolaget. 

 

• Antalet besökare till hemsidan växte med 27% och uppgick till 717 000 besökare, 

varav 78% kom från mobila enheter.  

                                                           
1 Under det fjärde kvartalet har bolaget redovisat kostnader av engångskaraktärer om ca 83 (280) tkr i form av legala kostnader. 

Denna information är sådan information som Sleepo AB 

är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning.  

 

Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, 

för offentliggörande den 31 juli 2019. Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport 4 

för perioden 2019-03-01 – 2019-05-31 och rapport för hela räkenskapsåret perioden 

2018-06-01 – 2019-05-31. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp 

för föregående år om inget annat anges. 

 

 

Ökad tillväxt med 

förbättrad lönsamhet 
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Personlig shopping av ett 

sortiment som är brett men 

samtidigt noga utvalt. 
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Det fjärde kvartalet var framgångsrikt med många 

faktorer att glädjas åt. Tillväxten tog fart under 

kvartalet med intäkter som ökade med 17% och 

uppgick till 19 895 (16 999) tkr. Tillväxten har även 

hållit i sig efter perioden utgång med intäkter för juni 

månad som växte med 22% och uppgick till ca. 7 700 

tkr. Bruttovinsten under kvartalet växte kraftigt med 

23% och uppgick till 8 346 (6 787) tkr, vilket motsvarar 

en bruttomarginal på 42% (40%).  

 

Justerat EBITDA förbättrades och uppgick till 

-221 (-654) tkr vilket motsvarar en justerad EBITDA 

marginal om -1,1% (-3,8%). Under kvartalet ökade 

besökstrafiken med 27% och uppgick till ca. 717 000 

besökare, en ökning med ca. 155 000 besökare. 

 

Eget sortiment 

Under kvartalet har bolaget med nya krafter fortsatt på 

sin strategi att öka andelen försäljning av eget 

sortiment för att bidra till ökad lönsamhet i 

verksamheten.  

 

Bolaget har under kvartalet i rask takt adderat eget 

sortiment i flertalet produktkategorier och har 

marknadsfört det egna sortimentet effektivt i bolagets 

sociala marknadskanaler för att skapa efterfråga hos 

konsumenten och driva försäljning. 

 

Under kvartalet ökade försäljningen av det egna 

sortimentet med 187% jämfört med samma period 

under föregående år vilket bidrog till en markant 

förstärkning i bolagets bruttovinst och bruttomarginal. 

Detta är ett starkt kvitto på att bolagets nya strategi 

fungerar och att verksamheten är på rätt väg. 

 

Centraliserat lager 

Under det fjärde kvartalet bidrog den nu centraliserade 

lagerverksamheten tillsammans med förbättrade villkor 

för lager och distribution till en avsevärd 

kostnadseffektivisering för bolagets logistik. Bolaget 

har nu en skalbar och kostnadseffektiv logistiklösning 

för hanteringen och distributionen av både större och 

mindre gods för direktleverans till hem och distribution 

till utlämningsställen. 

 

Vid sidan av lagerverksamheten arbetar bolaget 

fortsatt flitigt med sitt varuflöde via så kallad Dropship, 

där sålda produkter skickas direkt från 

produktleverantör till kund, vilket möjliggör att bolaget 

kan tillhandahålla ett betydligt större sortiment utan 

att själva lagerhålla produkterna vilket minskar 

kapitalbindning i lager. 

 

Med en positiv tillväxtutveckling, en logistik som är 

kostnadseffektiviserad och en ny sortimentsstrategi 

som visar goda resultat, ser jag och mina dedikerade 

kollegor fram emot kommande perioder. 

 

Philip Nickolsten, VD 

Stockholm i juli 2019 

 
 

Ett starkt kvartal med ökad tillväxt och 

en markant resultatförbättring 

VD:S KOMMENTAR 
 

 

 

 

 

  

”Det fjärde kvartalet var framgångsrikt med många 

faktorer att glädjas åt.” 

Philip Nickolsten, VD 

. 
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I KORTA DRAG 
 

 

 

  

  2019-03-01 2018-03-01 2018-06-01 2017-06-01 

  2019-05-31 2018-05-31 2019-05-31 2018-05-31 

  Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 

      

Rörelsens intäkter, tkr  19 895 16 999 81 367 75 826 

Tillväxt i intäkter, %  17,0 9,0 7,3 29,0 

Bruttomarginal, %  42,0 39,9 40,4 39,7 

EBITDA justerat, tkr  -221 -654 -3 128 -2 163 

EBITDA, tkr  -304 -934 -3 871 -2 443 

EBITDA justerat, %  -1,1 -3,8 -3,8 -2,9 

EBITDA, %  -1,5 -5,5 -4,8 -3,2 

Balansomslutning, tkr  21 615 16 555 21 615 16 555 

Soliditet, %  36,7 8,7 36,7 8,7 

Antal anställda, st  14 12 14 11 

Besökare, tusental  717 562 3 138 2 611 

Följare Instagram, tusental  55 39 55 39 
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Försäljning och resultat  

Rörelsens intäkter uppgick under det fjärde kvartalet 

till 19 895 (16 999) tkr med en bruttovinst om 8 346 

(6 787) tkr och ett resultat före skatt om -760 (-1 301) 

tkr. 

 

För helåret uppgick intäkterna till 81 367 (75 826) tkr 

med en bruttovinst om 32 844 (30 119) tkr. Resultat 

före skatt uppgick till -5 615 (3 606) tkr. 

  

Likviditet och finansiering  

Den 31 maj 2019 uppgick bolagets kassa och bank till 

2 288 (520) tkr, varav 506 (506) tkr bestod av låsta 

medel i form av garantier. Bolaget har en checkkredit 

om 3 000 tkr som på bokslutsdagen har nyttjats till 0 

(313) tkr. 

 

Investeringar  

Sleepos totala investeringar under det fjärde kvartalet 

uppgick till 580 (374) tkr. Investeringar under 

räkenskapsåret uppgår till 2 576 (1 468) tkr. Vid 

periodens slut har bolaget anläggningstillgångar på 

7 850 (5 255) tkr och där 53 (66) tkr utgörs av 

materiella anläggningstillgångar, 5 245 (3 688) tkr 

utgörs av immateriella anläggningstillgångar och 

2 552 (1 500) tkr av finansiella anläggningstillgångar. 

 

De immateriella anläggningstillgångarna består till 

störst del av utvecklingskostnader för IT-plattformen 

och de finansiella tillgångarna till störst del består av 

uppskjuten skattefordran. 

 

Avskrivningar  

Avskrivningar för det fjärde kvartalet belastar 

resultatet med 428 (301) tkr där störst del av 

avskrivningarna om 416 (299) tkr avser 

utvecklingskostnader. 

 

Avskrivningar under räkenskapsåret belastar resultatet 

med 1 565 (1 079) tkr där störst del av avskrivningarna 

om 1 525 (1 042) tkr avser utvecklingskostnader. 

 

Eget kapital  

Den 31 maj 2019 uppgick bolagets eget kapital till  

7 926 (1 443) tkr varav 1 367 (761) tkr avser 

aktiekapital. 

Aktie och aktieägare  

Per den 31 maj 2019 uppgick antalet aktier till 

12 426 885 fördelat på 204 aktieägare. Samtliga aktier 

har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. 

 

Teckningsoptioner 

Personaloptioner och teckningsoptioner för anställda 

och styrelseledamöter som beslutades under 

årsstämman i oktober 2018 har registrerats hos 

Bolagsverket under kvartalet. 

 

Totala antalet utestående optioner på balansdagen är 

270 000 till antalet och motsvarar samma antal aktier. 

Om samtliga optioner utnyttjas för teckning av aktier 

ökar antalet aktier med totalt 270 000, från 12 426 885 

st. aktier till 12 696 885 st. aktier. Om samtliga i 

Bolaget utestående teckningsoptioner utnyttjas blir 

utspädningseffekten maximalt cirka 2,2 procent. 

  

Redovisningsprinciper  

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är 

oförändrat mot föregående år. 

 

Revisors utlåtande  

Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning 

av bolagets revisor. 

 

Nästa rapport  

Kvartalsrapport 1: 31 oktober 2019 

 

Årsstämma 

Årsstämman kommer att hållas den 10 oktober 2019 i 

Stockholm. Årsredovisningen kommer att hållas 

tillgänglig på bolagets samt Spotlight Stock Markets 

hemsida senast den 26 september 2019. 

 

För frågor, kontakta: 

Philip Nickolsten, VD 

E-post: philip@sleepo.se 

Telefon: 070-543 53 60 

 

Sleepo AB (publ) 

Markvardsgatan 9, 113 53 Stockholm  

Telefon: 08-20 87 70 

E-post: info@sleepo.se 

Hemsida: www.sleepo.se 

 

FINANSIELL INFORMATION 
 

 

  

mailto:philip@sleepo.se
mailto:info@sleepo.se
http://www.sleepo.se/
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Q1 
FINANSIELLA TABELLER 

Finansiella tabeller 

Q4 2018/19 
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RESULTATRÄKNING 
 

(tkr)  2019-03-01 2018-03-01 2018-06-01 2017-06-01 

  2019-05-31 2018-05-31 2019-05-31 2018-05-31 

  Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 

      

Nettoomsättning  19 583 16 672 79 988 74 733 

Aktiverat arbete för egen räkning  222 185 896 589 

Övriga rörelseintäkter  91 142 484 504 

Summa rörelsens intäkter  19 895 16 999 81 367 75 826 

      

      

Handelsvaror  -11 549 -10 212 -48 523 -45 707 

Övriga externa kostnader  -6 4292 -5 826 -28 1003 -25 563 

Personalkostnader  -2 221 -1 894 -8 615 -6 999 

Summa rörelsens kostnader  -20 199 -17 933 -85 238 -78 269 

      

Resultat före avskrivningar (EBITDA)  -304 -934 -3 871 -2 443 

      

Avskrivningar/nedskrivningar  -428 -301 -1 565 -1 079 

      

Rörelseresultat (EBIT)  -732 -1 234 -5 437 -3 522 

      

Resultat från finansiella investeringar  -29 -67 -178 -84 

      

Resultat efter finansiella poster  -760 -1 301 -5 615 -3 606 

      

Skattefordran  0 1 000 0 1 000 

      

Årets resultat  -760 -301 -5 615 -2 606 

      

Resultat per aktie  -0,06 -0,04 -0,45 -0,38 

      

Antal aktier, st  12 426 885 6 922 300 12 426 885 6 922 300 

 

 

  

                                                           
2 Under det fjärde kvartalet har bolaget redovisat kostnader av engångskaraktärer om ca 83 (280) tkr i form av legala utgifter och 

varumärkesskydd. 
3 Under helåret har bolaget redovisat kostnader om 743 (280) tkr av engångskaraktär som till störst del består utav legala utgifter i samband med 

emission och incitamentsprogram. 
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BALANSRÄKNING 
 

TILLGÅNGAR (tkr)    2019-05-31 2018-05-31 

      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar    5 245 4 221 

Materiella anläggningstillgångar    53 65 

Finansiella anläggningstillgångar    2 552 2 500 

Summa anläggningstillgångar    7 850 6 785 

      

Omsättningstillgångar      

Varulager    7 917 6 866 

Varor på väg    880 0 

Kortfristiga fordringar    2 680 2 383 

Kassa och bank    2 288 520 

Summa omsättningstillgångar    13 765 9 769 

      

Summa tillgångar    21 615 16 555 

      

      

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr)    2019-05-31 2018-05-31 

      

Bundet eget kapital      

Aktiekapital    1 367 761 

Fond för utvecklingsutgifter    4 765 3 367 

      

Fritt eget kapital      

Överkursfond    11 394 2 888 

Balanserad vinst eller förlust    -3 986 -2 968 

Årets resultat    -5 615 -2 606 

Summa eget kapital    7 926 1 443 

      

Långfristiga skulder      

Skulder till kreditinstitut    0 313 

Övriga skulder    0 0 

      

Kortfristiga skulder      

Övriga korta skulder    13 689 14 799 

Summa skulder    13 689 15 112 

      

Summa eget kapital och skulder    21 615 16 555 
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KASSAFLÖDESANALYS 
 

(tkr)   2019-05-31 2018-05-31 

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat   -5 615 -2 606 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   1 599 1 079 

Justering för uppskjuten skatt   0 -1 000 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital    -4 016 -2 527 

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Förändringar av varulager och varor på väg   -1 931 -2 418 

Förändringar av rörelsefordringar   -297 215 

Förändringar av rörelseskulder   -1 345 3 419 

Förändringar av övriga rörelseskulder   235 22 

Förändring i rörelsekapitalet   -3 337 1 238 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -7 353 -1 289 

     

Investeringsaktiviteter     

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -2 553 -2 300 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -26 0 

Lämnade dispositioner   -52 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -2 630 -2 300 

     

Finansieringsverksamheten     

Emission   11 967 2 958 

Inbetalda Optionslikvider   97 0 

Långfristiga skulder   -313 313 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   11 751 3 271 

     

Årets kassaflöde   1 768 -318 

     

Likvida medel vid årets början   520 838 

Årets kassaflöde   1 768 -318 

Likvida medel vid årets slut   2 288 520 
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