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Andra kvartalet 2021  
• Nettoomsättningen steg 12% till 334,4 (298,5) 

MSEK  

• EBITA förbättrades till -16,7 (-22,7) MSEK 

• EBITA R12 uppgick till 87,2 (87,3) MSEK 

• Resultat efter skatt uppgick till -25,8 (-32,1) MSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -1,9 (-4,0) SEK 1) 

Perioden januari-juni 2021 
• Nettoomsättningen steg 7% till 796,3 (742,5) 

MSEK 

• EBITA förbättrades till -19,0 (-21,9) MSEK  

• Resultat efter skatt uppgick till -41,0 (-45,4) MSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -3,8 (-5,7) SEK 1) 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 
• Bokusgruppen noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market den 4 juni 

• Butik återhämtade sig och hade en positiv försäljningstillväxt om 13%  

• Onlinekanaler uppvisade fortsatt stark tillväxt om 11% 

• Akademibokhandelns övriga sortiment lanserades online 

11% 
NETTOOMSÄTTNINGSTILLVÄXT  

ONLINEKANALER 2) 

12% 
NETTOOMSÄTTNINGSTILLVÄXT 

TOTALT  

4,8% 
EBITA-MARGINAL (R12)  

 

Nyckeltal, översikt  

 
1) Resultat per aktie före och efter utspädning. 

2) Tidigare benämnt digitala kanaler.  

 
För definitioner se sid. 24. 

MSEK

2021

April-Juni

2020

April-Juni

2021 

Jan-Juni

2020 

Jan-Juni

12 rullande 

månader Helår 2020

Nettoomsättning 334,4 298,5 796,3 742,5 1 828,7 1 774,9

Nettoomsättningstillväxt, % 12,0% -9,0% 7,2% -4,9% 4,2% -1,0%

EBITDA 13,2 11,3 41,1 46,9 215,6 221,5

EBITA -16,7 -22,7 -19,0 -21,9 87,2 84,3

EBIT -27,2 -32,8 -39,9 -41,7 45,0 43,2

Resultat efter skatt -25,8 -32,1 -41,0 -45,4 8,7 4,3

Resultat per aktie, kr 1) -1,90 -4,01 -3,80 -5,68 0,93 0,54

Operationellt kassaflöde -44,3 23,8 -96,1 -23,8 116,2 188,5

Andel försäljning onlinekanaler 2) 47,8% 48,4% 51,4% 43,9% 46,9% 43,6%

 

  

Delårsrapport januari-juni 2021 

 

Hög tillväxt och förbättrat resultat  
i andra kvartalet 
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Om Bokusgruppen 
 

SVERIGES LEDANDE BOKHANDELSAKTÖR  

Bokusgruppen AB (publ) är Sveriges marknadsledande bokhandelsaktör som med  
starka och kompletterande varumärken når en mycket stor andel av Sveriges befolkning.  

Förutom böcker i alla kanaler och format erbjuds ett stort och inspirerande övrigt sortiment.  
Med visionen ”Läsglädje för alla, varje dag” ska Bokusgruppen möta kundernas  

varierande behov och vara förstahandsvalet för så många som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 E-handel med över 

10 miljoner fysiska och 

digitala boktitlar, smidig 

kundupplevelse och 

låga priser. 

 Abonnemangstjänst för  

ljud- och e-böcker med  

över 50 000 boktitlar. 

 Butiksnät om ca 100 butiker 

och en växande e-handel. 

Sortiment inom böcker,  

spel, lek, skapande och 

presentinslagning. 

 

Tillhör segment  

Bokus Online 

Tillhör segment  

Bokus Online 

Tillhör segment 

Akademibokhandeln Butik och  

Akademibokhandeln Online 

 

 

Hög varumärkes-

kännedom:  

• 94% för 

Akademibokhandeln   

• 80% för Bokus  

 

 

• Omsättning ca 1,8 

miljarder  

• 44% av försäljningen  

i onlinekanaler och 

56% i butik  

• Ca 410 anställda 

 

 

• 44 miljoner besök  

online  

• 17 miljoner  

besök i butik  

(snitt 2016-2020)   

 

 

 

• 2,1 miljoner 

medlemmar i 

Akademibokhandelns 

Vänner  

• 0,5 miljoner 

registrerade kunder 

på Bokus  

 Siffrorna ovan avser år 2020 om inget annat anges. 
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VD HAR ORDET 

Hög tillväxt och förbättrat  
resultat i andra kvartalet 

Den totala försäljningstillväxten i kvartalet var 12 
procent och EBITA ökade med 27 procent jämfört 
med samma kvartal förra året. Försäljningen i 
butik ökade med 13 procent. Under kvartalet har 
Akademibokhandeln sett ökade kundströmmar i 
butik och framgångsrikt lanserat sitt övriga 
sortiment online. Tillväxten i onlinekanalerna var 
fortsatt hög och försäljningen ökade med 11 
procent.  

Den 4 juni i år noterades Bokusgruppen på Nasdaq First 

North Premier Growth Market. Vi har nu bästa möjliga 

förutsättningar att ytterligare öka tillväxttakten i våra 

onlinekanaler och stärka vår position på marknaden.  

Andra kvartalet uppvisade en positiv total försäljnings-

utveckling om 12 procent och en fortsatt tillväxt i våra 

onlinekanaler om 11 procent jämfört med samma period 

förra året. Butikerna återhämtade sig under kvartalet och 

hade en ökad försäljning om 13 procent. Det är mycket 

glädjande att kunderna värdesatte att besöka våra butiker 

trots att flertalet butiksrestriktioner kvarstod under 

kvartalet. Ökningen i butik gav positiv påverkan på 

bruttomarginalen som ökade med 1,3 procentenheter.  

EBITA förbättrades med 27 procent, trots att vi i 2021 

resultatfört betydligt lägre pandemirelaterade stöd. Andra 

kvartalet uppvisar normalt sett ett negativt resultat till 

följd av de säsongsvariationer som påverkar 

Bokusgruppens försäljning. 

Kassaflödets förändring beror på sedvanlig 

säsongsvariation och förändrad finansieringsstruktur i 

samband med notering. Avvikelsen mot föregående år 

förklaras främst av förra årets pandemirelaterade stöd. 

Under kvartalet fortsatte vi också att investera och satsa 

framåtlutat på vår digitala utveckling genom utökad 

funktionalitet i Bokus Play, förbättring av omni-

kanalerbjudandet för Akademibokhandeln och fler 

leveransalternativ för Bokus.  

En milstolpe som nåddes under kvartalet var att 

Akademibokhandelns övriga sortiment, exempelvis spel, 

pussel och anteckning, lanserades online. Efter ett positivt 

mottagande från kunderna accelererar vi nu satsningen 

under kommande kvartal. 

Sammanfattningsvis är jag nöjd med kvartalets utfall. Vi 

hade en starkare försäljning, fler kunder i våra butiker och 

en positiv tillväxt online. Bokusgruppens totalerbjudande 

av kanaler, format och sortiment står sig med andra ord 

väldigt starkt. Tittar vi framåt kvarstår osäkerhet kring nya 

virusvarianters påverkan på samhället, men om 

restriktionerna fortsätter att lättas enligt myndigheternas 

plan ser jag med tillförsikt på resten av året.  

Det är med glädje Bokusgruppen nu publicerar sin första 

delårsrapport som noterat bolag. Med en stabil grund, 

starka varumärken och uppskattade kunderbjudanden står 

vi väl rustade att leverera på vår strategiska plan för att 

skapa värde för våra aktieägare. Ett nytt kapitel har 

startat! 

Maria Edsman, VD 
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Översikt: Finansiell utveckling 
koncernen 
Kvartalet 

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 334,4 (298,5) MSEK, en stark 

ökning med 12 procent. Ökningen förklaras av stabil försäljningstillväxt i 

både butik (13 procent) och onlinekanaler (11 procent). Försäljningen i 

onlinekanalerna stod i kvartalet för 48 procent av Bokusgruppens totala 

försäljning vilket är på samma nivå som motsvarande kvartal föregående år. 

R12 är andelen 47 procent jämfört med 37 procent föregående 

tolvmånadersperiod. 

Försäljningen av fysiska böcker ökade med 12 procent jämfört med 

motsvarande kvartal föregående år och det viktiga övriga sortimentet ökade 

med 14 procent. 

Segmentet Akademibokhandeln Butik påverkades fortsatt av restriktioner 

kopplade till pandemin, men kunder har ändå börjat söka sig tillbaka till 

butikerna i takt med att smittspridning har minskat och vaccinationsandelen 

ökat. Detta ledde till en stor försäljningsökning mot föregående år, som var 

starkt påverkat av pandemin. Det visar att butik fortsatt står sig starkt hos 

kunderna när val av inköpsställe inte begränsas av yttre faktorer. 

Onlinekanalerna visade inte lika hög försäljningsökning som föregående 

kvartal, kopplat till viss återgång till butik. Dock är tillväxten fortsatt god. 

Under kvartalet har det viktiga övriga sortimentet börjats säljas på 

Akademibokhandeln Online vilket mottagits väl av kunderna.  

Försäljningen av digitala böcker (styckvis och i abonnemang) ökade med 7 

procent. Abonnemangsförsäljning visade fortsatt hög tillväxt.  

För utvecklingen i respektive segment, se sid 7.  

Resultat 

EBITA uppgick till -16,7 (-22,7) MSEK. Förbättringen beror på en ökning i det 

marginalstarka segmentet butik samt förbättrade marginaler i 

onlinekanalerna. EBITA i andra kvartalet är normalt sett bolagets svagaste 

kvartal på grund av säsongsvariationer i försäljningen. Det tredje och fjärde 

kvartalet uppvisar starkare resultat, främst på grund av julförsäljning i 

december samt höstterminens skol- och kursstarter. Se mer under Övrig 

information.  

Justerat för statliga stöd samt för kostnader hänförligt till bolagets 

notering i juni ökade underliggande EBITA med hela 18,5 MSEK, vilket 

motsvarar en ökning med 52 procent.  

Bruttomarginalen uppgick till 37,7 procent, en ökning från 36,4 procent 

föregående år vilket uppnåtts genom förbättrade marginaler i 

onlinekanalerna samt fördelaktig kanalmix. 

Personalkostnaderna uppgick till 71,0 (56,8) MSEK. Ökningen förklaras 

främst av föregående års erhållna stöd. 

Under kvartalet uppgick statliga stöd relaterade till pandemin till 2,4 (13,1) 

MSEK. Se not 6. 

Koncernens avskrivningar minskade med 4,0 MSEK hänförligt till lägre 

avskrivningar för nyttjanderätter. 

 

NETTOOMSÄTTNINGS-

TILLVÄXT BUTIK 

13% 

EBITA exkl. 

jämförelsestörande 

poster 

+52% 
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Perioden 

Nettoomsättning 

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 796,3 (742,5) MSEK, en stark 

ökning med 7 procent. Ökningen förklaras av stabil försäljningstillväxt i 

onlinekanalerna med 26 procent och en återhämtning i butik från mars och 

framåt. För perioden som helhet tappar butik 7 procent.  

Försäljningen i onlinekanalerna stod för 51 procent av Bokusgruppens 

totala försäljning jämfört med 44 procent motsvarande period föregående 

år.  

Början av perioden jämför sig mot månader 2020 som inte var påverkade 

av pandemin och den viktiga bokreaperioden i slutet av februari och början 

av mars innevarande år påverkades negativt. Från andra halvan av mars och 

resten av perioden har dock försäljningstillväxten i butik varit stark. 

Onlinekanalerna fortsatte växa starkt även om slutet av perioden har 

uppvisat minskande tillväxt i takt med att kunder i högre grad väljer att 

handla i butik. 

Försäljningen av digitala böcker (styckvis och i abonnemang) ökade med 

24 procent mot föregående år. 

För utvecklingen i respektive segment, se sid 7.  

Resultat 

EBITA uppgick till -19,0 (-21,9) MSEK. Förbättringen förklaras av förbättrad 

marginal i onlinekanalerna som motverkar en förändrad kanalmix. I tillägg 

har besparingar gjorts vad gäller bemanning i butiksorganisationen. 

Exklusive stöd och kostnader relaterade till noteringen var 

resultatförbättringen 36 procent. 

Bruttomarginalen uppgick till 34,7 procent jämfört med 36,0 procent 

motsvarande period föregående år. Första kvartalet hade en negativ effekt 

av kraftig kanalförskjutning mot onlinekanalerna, som har en lägre marginal 

än butik. Det andra kvartalet har kompenserat genom en ökning i butik och 

därmed också en fördelaktig kanalmix avseende bruttomarginaler. 

Onlinekanalerna uppvisar dock bra marginalökning i hela perioden som 

resultat av medvetet fokus på marginaloptimering. 
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Kassaflöde och finansiell 
ställning 
Kassaflöde och investeringar 
Kassaflödet i andra kvartalet har påverkats av sedvanliga säsongsvariationer. 

Det operationella kassaflödet i kvartalet uppgick till -44,3 (23,8) MSEK, 

skillnaden förklaras främst av föregående års statliga pandemiåtgärder 

avseende skatteinbetalningar och stöd. Vidare har vi ökat investeringarna i 

digital affärsutveckling, såsom investeringar i den digitala plattformen, nytt 

kassasystem och Bokus Play. 

Det totala kassaflödet i kvartalet uppgick till -103,4 (4,6) MSEK, 

förändringen förklaras av ovan nämnda pandemirelaterade stöd samt den 

förändrade finansieringsstrukturen i samband med att bolaget noterades. 

Inför börsnoteringen amorterades kvarvarande skuld om 154,8 MSEK till 

Volati AB (publ). Amorteringen har finansierats genom likvida medel och 

genom nyttjande av checkkredit som i kvartalets slut uppgick till 116,4 

MSEK. 

För första halvåret uppgick det operationella kassaflödet till -96,1 (-23,8) 

MSEK, skillnaden förklaras främst av ovan nämnda pandemirelaterade stöd. 

Det totala kassaflödet för perioden uppgick till -164,9 (-169,8) MSEK. 

Föregående år i perioden genomfördes en amortering av lån till vid den 

tidpunkten moderbolaget Volati AB (publ) om 115,0 MSEK. 

Finansiering 
Under kvartalet har Bokusgruppen ingått avtal med Nordea om en 

checkräkningskredit om 200,0 MSEK som löper med en marknadsmässig 

ränta till sedvanliga finansiella förpliktelser. 

I samband med att Bokusgruppen erhöll checkkrediten reglerades 

Bokusgruppens skuld till Volati AB (publ) om 319,8 MSEK, dels genom en 

kvittningsemission om 165,0 MSEK, dels genom amortering om 154,8 MSEK, 

vilket finansierades av den egna kassan och delutnyttjande av ovan nämnda 

checkkredit. Per 30 juni 2021 var checkräkningskrediten utnyttjad med 

116,4 MSEK. 

Soliditeten vid utgången av kvartalet uppgick till 45 (31) procent, 

förbättringen förklaras av den ovannämnda kvittningsemissionen. Net 

debt/justerad EBITDA R12 exklusive IFRS16 uppgick till 1,4x att jämföra med 

1,6x per 31 december 2020. 
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Segment 
Bokus Online 

Bokus.com är en e-handel med över 10 miljoner fysiska och 
digitala boktitlar. Bokus Play är en abonnemangstjänst för ljud- 
och e-böcker med över 50 000 boktitlar.  

 

Nettoomsättningen för Bokus Online uppgick i kvartalet till 146,2 (131,3) 

MSEK, en ökning med 11 procent jämfört med samma kvartal förra året. 

Under perioden uppgick nettoomsättningen till 365,4 (302,2) MSEK, vilket 

motsvarade en ökning på 21 procent mot föregående år. Andra kvartalet 

hade mer utmanande jämförelsesiffror än första kvartalet, då ökningen i 

onlinekanalerna som effekt av pandemirestriktionerna började under 

senvåren 2020. 

Under perioden har Bokus leveranserbjudande utökats med fler 

leveransalternativ, såsom hemleverans och leverans till paketskåp, vilket är i 

linje med kundefterfrågan. 

Den starkt positiva trenden för Bokus Online har hållit i sig över en längre 

tid både vad gäller försäljning och antalet aktiva kunder. 

Försäljningen av digitala format (abonnemang och styckvis försäljning) 

ökade under perioden med 24 procent mot föregående år, vilket också är en 

positiv trend vi sett under en längre tid. 

EBITA ökade flerfaldigt med 4,1 MSEK i kvartalet och 12,1 MSEK i 

perioden. Den ökade lönsamheten är ett resultat av kraftigt ökade volymer i 

kombination med stärkta bruttomarginaler. Det senare är ett resultat av ett 

långsiktigt arbete med prisoptimering och leverantörsförhandlingar.  

  

2021 2020 2021 2020 R12 2020

Nettoomsättning - MSEK 146,2 131,3 365,4 302,2 772,8 709,6

EBITA - MSEK 4,9 0,8 19,2 7,1 46,0 33,8

Aktiva kunder (tusen) - antal - R12 960 923

NPS 53

April-Juni HelårJanuari-juni
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Akademibokhandeln Online 

Akademibokhandeln.se är en växande e-handel med över 
10 miljoner fysiska boktitlar. Segmentet bildar tillsammans med 
Akademibokhandeln Butik ett konkurrenskraftigt 
omnikanalerbjudande.  

 

Nettoomsättningen för Akademibokhandeln Online uppgick till 43,9 MSEK i 

perioden, en ökning med 85 procent, jämfört med motsvarande period 

föregående år. I kvartalet mattades tillväxten av i takt med att kunder sökte 

sig tillbaka till butik när pandemieffekter började avta. Nettoomsättningen 

blev 13,8 MSEK, en ökning med 6 procent jämfört med höga nivåer samma 

kvartal föregående år. 

Under slutet av kvartalet lanserades delar av det viktiga övriga 

sortimentet på Akademibokhandeln Online. Än så länge är omsättningen på 

låga nivåer men intresset från kunderna stort. Efter sommaren kommer ett 

bredare sortiment att lanseras. 

Andelen online av total omsättning Akademibokhandeln (butik och online) 

var 8,0 procent R12. Under perioden var den hela 10,2 procent, men i 

kvartalet 7,3 procent när butik började återhämta sig. 

EBITA uppgick till 1,0 MSEK i kvartalet och 4,8 MSEK i perioden, vilket är 

en markant förbättring mot föregående år. Förbättringen beror på den stora 

omsättningstillväxten samt förbättrade bruttomarginaler på grund av 

gynnsam produktmix. 

 

  

2021 2020 2021 2020 R12 2020

Nettoomsättning - MSEK 13,8 13,1 43,9 23,8 84,8 64,7

EBITA - MSEK 1,0 0,4 4,8 0,2 10,6 6,0

Andel försäljning online - % 7,3% 7,8% 10,2% 5,4% 8,0% 6,1%

April-Juni HelårJanuari-juni
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Akademibokhandeln Butik 

Akademibokhandeln består av ca 100 butiker över hela landet, 
71 centralägda butiker och 27 franchisebutiker. Här finns ett 
brett sortiment inom böcker, skapande, spel, lek, planering 
samt presentinslagning och kort. Segmentet bildar i 
kombination med Akademibokhandeln Online ett 
konkurrenskraftigt omnikanalerbjudande.  

 

Översyn har gjorts över några av nyckeltalen i Akademibokhandeln Butik. 

Övrigt sortiment innebär all försäljning till konsument som inte avser 

böcker. Nyckeltalet Lokalkostnader i butik i procent av Akademibokhandelns 

omsättning kommer fortsättningsvis att redovisas för de senaste 12 

månaderna och helår. 

Omsättningen i butik uppgick till 174,4 (154,1) MSEK för kvartalet, vilket 

var en stark tillväxt på 13 procent. Tillväxten i perioden var fortfarande 

negativ med 7 procent, då första kvartalet var mer påverkat av pandemin 

och jämfördes mot en början av 2020 utan pandemipåverkan. 

Under första kvartalet stängdes fyra butiker, men i andra kvartalet var 

antalet butiker oförändrat. Stängningarna i första kvartalet var en del av en 

långsiktig omstrukturering av butiksnätet och inte en direkt följd av 

pandemin. På samtliga orter där stängningar genomförts finns andra butiker 

i närområdet. Ett nytt, tillfälligt butikskoncept lanserades under kvartalet 

och testning av fler koncept och lokaliseringar planeras framöver för att 

anpassa butiksutbudet efter kundbeteende och behov efter pandemin.  

Antalet kunder R12 är något lägre än för helåret 2020, vilket förklaras av 

restriktioner för butik som påverkat de senaste tolv månaderna. 

Den positiva utveckling för butik i andra kvartalet har också haft en positiv 

effekt på det övriga sortimentet som primärt säljs där. Nettoomsättningen 

ökade med 14 procent och andelen EMV ökade med 1,2 procentenheter. 

EBITA uppgick till -18,3 MSEK i kvartalet, vilket var en förbättring med 3,3 

MSEK jämfört med föregående år. Kvartalet uppvisar vanligtvis ett negativt 

resultat på grund av säsongsvariationer. Förbättringen förklaras av en 

gradvis förbättring av butiksomsättningen i takt med att 

pandemirestriktioner börjar lätta. De allra flesta butikerna uppvisar ett 

positivt driftsbidrag trots pandemipåverkan. 

Centrala funktioner 

Består av moderbolaget och koncernledning. EBITA för centrala funktioner 

uppgick i kvartalet till -4,3 (-2,4) MSEK. Skillnaden förklaras av kostnader 

relaterade till noteringen. För perioden uppgick EBITA till -6,2 (-4,9) MSEK. 

Se vidare not 5. 

2021 2020 2021 2020 R12 2020

Nettoomsättning - MSEK 174,4 154,1 387,0 416,6 971,0 1 000,6

EBITA - MSEK -18,3 -21,6 -36,9 -24,3 39,5 52,1

Egenägda butiker - antal 71 75 71 75 71 75

Andel butiker som uppvisar positivt 

driftsbidrag R12 - % 91,5% 91,9%

Tillväxt övrigt sortiment 14,1% -20,0% -2,2% -8,8% -6,9% -9,1%

Andel egna märkesvaror (EMV) av 

övrigt sortiment - % 16,9% 15,7% 17,4% 16,8% 17,8% 17,6%

Lokalkostnader i butik i % av 

Akademibokhandelns oms. R12 - % 15,9% 15,1%

Aktiva kunder (tusen) - antal - R12 1 245 1 298

NPS 62

April-Juni HelårJanuari-Juni
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Övrig information 
Säsongsvariationer 
Bokusgruppens försäljning påverkas av säsongsvariationer, främst på grund 

av julförsäljning i december samt höstterminens skol- och kursstarter. 

Bokusgruppens resultat och kassaflöde visar därmed generellt ett kraftigt 

uppsving under fjärde kvartalet varje räkenskapsår. 

Det är segment Akademibokhandeln Butik som uppvisar de största 

säsongsvariationerna. Det påverkar omsättningen men även EBITA som är 

låg eller negativ under de första tre kvartalen för att under sista kvartalet 

leverera majoriteten av årets resultat.  

 

 
 

Organisation och medarbetare 
För det andra kvartalet uppgick medeltalet anställda till 388 (416) (exklusive 

permitteringstimmar). Av dessa var 286 (319) anställda i butik och 

resterande anställda inom HR, Ekonomi/Finans, Försäljning, Inköp & 

Sortiment, Logistik, Marknad & Kommunikation samt IT.  

Hållbarhet 
Bokusgruppen antog under föregående år uppdaterade 

hållbarhetsstrategier inklusive hållbarhetsområden och övergripande mål. 

Under andra kvartalet 2021 fortskred arbetet med att integrera strategierna 

i verksamheten. Hållbarhetsarbetet leds av Bokusgruppens 

hållbarhetsansvarige tillsammans med en hållbarhetsledningsgrupp och 

bedrivs i tvärfunktionella team kopplade till respektive hållbarhetsområde. 

Läs mer i Bokusgruppens hållbarhetsrapport för 2020 som finns tillgänglig på 

bokusgruppen.com. 

Aktien och ägare 
Den 4 juni noterades Bokusgruppen AB (publ) på Nasdaq First North Premier 

Growth Market. Styrelse och ledande befattningshavare äger cirka 7,8 

procent i Bokusgruppen. För mer information vänligen se 

https://www.bokusgruppen.com/investerare/aktien-och-agare/.  

I perioden tecknades 550 585 teckningsoptioner av ledande 

befattningshavare i Bokusgruppen. Bokusgruppens VD Maria Edsman har 

tecknat sig för 117 647 teckningsoptioner, och övriga ledande 

befattningshavare i Bokusgruppen har tecknat sig för sammanlagt 432 938 

teckningsoptioner. Det innebär, om samtliga utfärdade teckningsoptioner 

utnyttjas för teckning av aktier, en utspädningseffekt om 3,3 procent i 

Bokusgruppen. Teckningskursen för teckningsoptionerna i serie 2021/2024 

baseras, enligt årsstämmans beslut, på den genomsnittliga volymvägda 

betalkursen för Bokusgruppens aktier på Nasdaq First North Premier Growth 

Market under perioden 7-11 juni 2021. Denna genomsnittliga volymvägda 

betalkurs uppgick till 42,90 kronor. Teckningskursen för teckningsoptionerna 

uppgår således till 1,30 kr per teckningsoption, och den framtida 

lösenkursen för aktie baserat på teckningsoption uppgår till 55,80 kronor 

per aktie. Teckningskursen är satt till marknadspris och beräknad enligt 

Black & Scholes värderingsmodell.   

MSEK

2021

Jan-Mars

2021

April-Juni

2020

Jan-Mars

2020

April-Juni

2020

Juli-Sep

2020

Okt-Dec

Nettoomsättning 461,9 334,4 444,0 298,5 426,8 605,6

Bruttomarginal % 32,5% 37,7% 35,6% 36,4% 36,8% 40,3%

EBITA -2,4 -16,7 0,8 -22,7 28,8 77,4

Operationellt kassaflöde -51,9 -44,3 -47,7 23,8 22,9 189,4

https://www.bokusgruppen.com/investerare/aktien-och-agare/
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forts. Övrig information 
Finansiella mål 
Bokusgruppen har tre finansiella mål på medellång sikt, 3-5 år, enligt nedan. 

Utfallet R12 är mycket positivt för onlinekanaler som har fått en skjuts av 

pandemin. På motsvarande sätt är utfallet för fysiska butiker och EBITA-

marginal under negativ pandemipåverkan. 

 

 

Utdelningspolicy 

Bokusgruppen eftersträvar att lämna en långsiktigt stabil och successivt 

stigande aktieutdelning och samtidigt att ha en långsiktigt effektiv 

kapitalstruktur. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger behovet av 

investeringar i lönsam expansion och stipulerade mål för Bolagets 

kapitalstruktur är uppfyllda kan överskottet distribueras till aktieägarna. 

Händelser efter periodens utgång 
Inga väsentliga händelser har inträffat sedan periodens utgång.   

Utsikter 
Bokusgruppen bedömer att myndigheternas fortsatta planerade lättnader i 

restriktioner och vaccinationer ger goda utsikter att under hösten bedriva 

verksamheten i ett normalläge. Samtidigt kvarstår viss osäkerhet kring 

pandemin på grund av nya virusvarianter som skulle kunna innebära 

återinförande av restriktioner senare under året. Under första kvartalet 

flyttades stora försäljningsvolymer till onlinekanalerna och under andra 

kvartalet sågs en viss återgång till butik. Bokusgruppen har därmed visat att 

bolaget klarar av att hantera pandemin väl genom att finnas i alla kanaler 

och följa kunden dit den helst vill handla vid varje givet tillfälle. 

Översiktlig granskning 
Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av 

bolagets revisor. 

 

Målsättning på 

medellång sikt (3-5 år)

Utfall 

R12

Nettoomsättningstillväxt i onlinekanaler Genomsnitt 10% årlig tillväxt 33,3%

Nettoomsättningstillväxt i fysiska butiker

Tillväxt i linje med ekonomin i 

allmänhet -12,6%

EBITA EBITA-marginal om ca. 6% 4,8%
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Styrelsens försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för perioden januari-juni 2021 ger en rättvisande 

översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Bokusgruppen AB (publ), org.nr 559025-8637 

 

Stockholm den 16 juli 2021 

 

Mårten Andersson 

Styrelseordförande 

 Mattias Björk 

Styrelseledamot 

   

Cecilia Marlow 

Styrelseledamot 

 Anna Wallenberg 

Styrelseledamot 

 

Kontaktpersoner 
Maria Edsman, VD 

tel: 076-888 26 10 

e-post: maria.edsman@bokusgruppen.com   

Jane Jangenfeldt, CFO 

tel: 070-604 90 38 

e-post: jane.jangenfeldt@bokusgruppen.com  

 

Finansiell kalender 

• Delårsrapport januari-september 2021: 26 oktober 2021  

 

  

mailto:maria.edsman@bokusgruppen.com
mailto:jane.jangenfeldt@bokusgruppen.com
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Finansiella rapporter 
Koncernens rapport över totalresultat  

 
 

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

Resultat per aktie, räknat på periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 

 
 

  

Not

2021

April-Juni

2020

April-Juni

2021

Jan-Juni

2020

Jan-Juni

12 mån 

rullande

2020

Jan-Dec

Nettoomsättning 5 334,4 298,5 796,3 742,5 1 828,7 1 774,9

Summa intäkter 334,4 298,5 796,3 742,5 1 828,7 1 774,9

Handelsvaror -208,4 -189,8 -520,1 -475,5 -1 151,2 -1 106,6

Övriga externa kostnader -41,6 -40,0 -90,1 -84,8 -180,4 -175,1

Personalkostnader 10 -71,0 -56,8 -144,7 -134,0 -282,3 -271,6

Övriga rörelsekostnader -0,2 -0,6 -0,4 -1,3 0,8 -0,1

EBITDA 13,2 11,3 41,1 46,9 215,6 221,5

Avskrivningar hänförliga till nyttjanderätter 6 -27,2 -31,2 -54,7 -63,2 -117,2 -125,9

Avskrivningar hänförliga till materiella 

anläggningstillgångar -2,7 -2,8 -5,4 -5,6 -11,1 -11,4

EBITA -16,7 -22,7 -19,0 -21,9 87,2 84,3

Avskrivningar hänförliga till immateriella tillgångar -4,6 -4,1 -9,0 -8,0 -18,5 -17,4

Avskrivningar hänförliga till förvärvsrelaterade 

immateriella tillgångar -5,9 -5,9 -11,8 -11,8 -23,6 -23,6

EBIT -27,2 -32,8 -39,9 -41,7 45,0 43,2

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader  -5,2 -6,6 -11,6 -14,5 -25,4 -28,3

Finansiella poster – netto -5,2 -6,6 -11,6 -14,4 -25,4 -28,3

Resultat efter finansiella poster -32,4 -39,3 -51,5 -56,2 19,6 14,9

Inkomstskatt 6,6 7,3 10,4 10,7 -10,9 -10,6

Periodens resultat -25,8 -32,1 -41,0 -45,4 8,7 4,3

Övrigt totalresultat: 

Övrigt totalresultat för perioden

Summa totalresultat för perioden -25,8 -32,1 -41,0 -45,4 8,7 4,3

Belopp i MSEK

Räkenskapsperiod

Not

2021

April-Juni

2020

April-Juni

2021

Jan-Juni

2020

Jan-Juni

12 mån 

rullande

2020

Jan-Dec

Vägt genomsnittligt antal aktier – före och efter 

utspädning 13 553 583 8 000 000 10 792 133 8 000 000 9 384 592 8 000 000

Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr 8 -1,90 -4,01 -3,80 -5,68 0,93 0,54
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Koncernens balansräkning  

 

forts. Koncernens balansräkning 

 
  

Belopp i MSEK Not 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Goodwill 410,1 410,1 410,1

Varumärken 240,1 240,1 240,1

Kundrelationer 94,7 114,3 104,5

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 69,1 61,2 61,8

Summa immateriella anläggningstillgångar och goodwill 814,0 825,8 816,5

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och installationer 23,2 27,9 25,4

Summa materiella anläggningstillgångar 23,2 27,9 25,4

Nyttjanderätter 249,5 241,0 273,8

Uppskjuten skattefordran 2,2 22,8 2,8

Summa anläggningstillgångar 1 088,9 1 117,5 1 118,5

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 148,3 155,6 193,5

Kundfordringar 16,7 15,5 22,4

Övriga fordringar 14,6 13,1 23,2

Aktuell skattefordran 3,2 - -

Fordringar på koncernföretag 7 - - 22,1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 37,1 19,1 18,4

Likvida medel 2,2 2,4 2,5

Summa omsättningstillgångar 222,1 205,7 282,1

SUMMA TILLGÅNGAR 1 311,0 1 323,2 1 400,7

Belopp i MSEK Not 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Aktiekapital 0,6 0,1 0,1

Övrigt tillskjutet kapital 252,8 70,1 87,5

Balanserat resultat inklusive periodens resultat 336,9 340,3 390,0

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 590,3 410,4 477,5

SKULDER

Långfristiga skulder

Leasingskuld 133,2 139,7 151,7

Uppskjuten skatteskuld 93,0 90,9 92,1

Summa långfristiga skulder 226,1 230,6 243,8

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 7 - 278,5 149,9

Checkräkningskredit 11 116,4 - -

Leasingskuld 112,3 94,9 104,7

Aktuell skatteskuld - 7,2 12,1

Leverantörsskulder 136,0 130,8 240,2

Förskott från kunder 1,0 1,0 1,0

Övriga kortfristiga skulder 41,2 80,9 57,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 87,6 88,9 113,7

Summa kortfristiga skulder 494,6 682,2 679,4

Summa skulder 720,7 912,8 923,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 311,0 1 323,2 1 400,7
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag 

 

 

  

Belopp i MSEK Not Aktiekapital

Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserade 

resultat inklusive 

periodens resultat

Summa 

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2020 0,1 70,1 390,6 460,7

Periodens resultat tillika totalresultat -45,4 -45,4

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Utdelning -4,9 -4,9

Utgående balans per 30 juni 2020 0,1 70,1 340,3 410,4

Ingående balans per 1 januari 2020 0,1 70,1 390,6 460,7

Periodens resultat tillika totalresultat 4,3 4,3

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Koncernbidrag 17,4 17,4

Utdelning -4,9 -4,9

Utgående balans per 31 december 2020 0,1 87,5 390,0 477,5

Ingående balans per 1 januari 2021 0,1 87,5 390,0 477,5

Periodens resultat tillika totalresultat -41,0 -41,0

Fondemission 9 0,4 -0,4 -

Nyemission 9 0,1 164,9 165,0

Teckningsoptioner 9 0,5 0,5

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Utdelning -11,7 -11,7

Utgående balans per 30 juni 2021 0,6 252,8 336,9 590,3

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 

 

Belopp I MSEK Not

2021

April-Juni

2020

April-Juni

2021

Jan-Juni

2020

Jan-Juni

12 mån 

rullande

2020

Jan-Dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten

EBIT -27,2 -32,8 -39,9 -41,7 45,0 43,2

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

– Avskrivningar 40,4 44,0 81,0 88,7 170,6 178,3

– Övriga ej kassaflödespåverkande poster - - 0,0 0,1 0,0 0,1

Erhållen ränta 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0

Betald ränta -3,5 -2,8 -6,4 -5,8 -12,7 -12,1

Betald skatt -0,8 - -3,5 -0,1 -3,5 -0,1

8,9 8,4 31,3 41,2 199,5 209,4

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager -1,5 -3,2 45,3 42,5 7,4 4,6

Ökning/minskning av rörelsefordringar 5,5 1,3 -4,4 16,6 -18,1 2,9

Ökning/minskning av rörelseskulder -46,2 23,5 -146,8 -111,1 -35,8 -0,1

Summa förändring av rörelsekapital -42,2 21,6 -105,9 -52,0 -46,5 7,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten -33,3 30,0 -74,6 -10,8 153,0 216,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Investeringar i immateriella tillgångar -10,0 -5,3 -18,3 -9,7 -30,4 -21,8

Investeringar i materiella tillgångar -1,0 -0,9 -3,2 -3,3 -6,5 -6,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11,0 -6,2 -21,5 -13,0 -36,8 -28,3

Operationellt kassaflöde -44,3 23,8 -96,1 -23,8 116,2 188,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Upptagna lån - - - - 40,0 40,0

Amortering av räntebärande skulder -154,8 - -154,8 -115,0 -204,8 -165,0

Nyttjad checkräkningskredit 116,4 - 116,4 - 116,4 -

Likvid från teckningsoptioner 0,5 - 0,5 - 0,5 -

Erhållet koncernbidrag 22,1 15,6 22,1 15,6 22,1 15,6

Utbetalningar som avser amorteringar av leasingskulder -31,6 -29,9 -41,3 -41,7 -117,4 -117,8

Lämnad utdelning -11,7 -4,9 -11,7 -4,9 -11,7 -4,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -59,1 -19,2 -68,8 -146,0 -154,9 -232,1

Minskning/ökning av likvida medel -103,4 4,6 -164,9 -169,8 -38,7 -43,6

Likvida medel vid periodens början 105,6 36,3 167,2 247,2 40,9 210,9

Likvida medel vid periodens slut 2,2 40,9 2,3 77,4 2,2 167,2

Räkenskapsperiod 
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Moderbolagets resultaträkning  

 

 

  

Belopp i MSEK

2021

April-Juni

2020

April-Juni

2021

Jan-Juni

2020

Jan-Juni

12 mån 

rullande

2020

Jan-Dec

Nettoomsättning 2,3 0,4 2,3 0,4 1,9 -

Summa intäkter 2,3 0,4 2,3 0,4 1,9 -

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -2,8 -0,9 -2,9 -0,9 -2,5 -0,5

Personalkostnader -2,3 - -2,4 - -2,4 -

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -3,0 - -6,0 - -16,0 -10,0

-8,1 -0,9 -11,3 -0,9 -20,9 -10,5

EBIT -5,8 -0,5 -9,0 -0,5 -19,0 -10,5

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - 55,0 55,0

Övriga ränteintäkter och  liknande resultatposter 2,7 - 7,1 - 13,0 5,9

Räntekostnader och  liknande resultatposter -3,6 -8,7 -8,8 -8,7 -21,8 -21,7

Summa finansiella kostnader -0,9 -8,7 -1,7 -8,7 46,2 39,2

Resultat efter finansiella poster -6,7 -9,2 -10,7 -9,2 27,2 28,7

Bokslutsdispositioner - - - - 10,5 10,5

Resultat före skatt -6,7 -9,2 -10,7 -9,2 37,7 39,2

Inkomstskatt 1,3 2,0 2,2 2,0 0,2 -

Periodens resultat -5,4 -7,2 -8,5 -7,2 37,9 39,2

Räkenskapsperiod
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Moderbolagets balansräkning 

 

forts. Moderbolagets balansräkning 

 

 
 

Belopp i MSEK Not 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 44,0 60,0 50,0

Summa immateriella anläggningstillgångar 44,0 60,0 50,0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 8 553,7 383,7 433,7

Summa finansiella anläggningstillgångar 553,7 383,7 433,7

Summa anläggningstillgångar 597,7 443,7 483,7

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 375,2 120,0 510,2

Aktuell skattefordran 2,3 2,0 -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2,1 - -

Övriga fordringar 0,5 0,1 -

Summa kortfristiga fordringar 380,1 122,1 510,2

Summa omsättningstillgångar 380,1 122,1 510,2

SUMMA TILLGÅNGAR 977,8 565,8 993,8

Belopp i MSEK Not 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 0,6 0,1 0,1

Summa bundet eget kapital 0,6 0,1 0,1

Fritt eget kapital

Överkursfond 165,4 - -

Balanserat resultat 277,8 250,8 250,8

Periodens resultat -8,5 -7,2 39,2

Summa fritt eget kapital 434,7 243,6 290,0

Summa eget kapital 435,3 243,7 290,0

Obeskattade reserver 8,0 - 8,0

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 180,0 180,0 180,0

Summa långfristiga skulder 180,0 180,0 180,0

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 116,4 - -

Leverantörsskulder 0,4 - -

Skulder till koncernföretag 234,5 142,1 515,8

Övriga kortfristiga skulder 0,4 - -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2,8 - -

Summa kortfristiga skulder 354,5 142,1 515,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 977,8 565,8 993,8



DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2021 
 

BOKUSGRUPPEN AB (PUBL) 

19 (26) 
 

Noter till koncernredovisningen 
NOT 1 Allmän information 

Bokusgruppen AB (publ) (”Bokusgruppen”), org nr 559025-8637 är ett moderbolag registrerat i Sverige och med säte i 

Stockholm med adress Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm, Sverige. Koncernen driver genom bolagen 

Akademibokhandeln Holding AB, Bokhandelsgruppen i Sverige AB och Bokus AB Sveriges ledande bokhandelsaktör.  

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i miljontals kronor (MSEK). Uppgift inom parantes avser 

jämförelseåret. 

NOT 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.  

Moderbolagets delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings-

rekommendation RFR 2.  

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med de som beskrivs i Bokusgruppen AB (publ) koncernens 

årsredovisning för 2020. 

NOT 3 Risker och osäkerhetsfaktorer 

En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under 

not 3 i årsredovisningen för 2020. Några ytterligare väsentliga risker bedöms inte ha tillkommit under perioden. 

NOT 4 Finansiella instrument 

Koncernens finansiella instrument består av kundfordringar, upplupna intäkter, likvida medel, leverantörsskulder och 

räntebärande skulder. Finansiella tillgångar och skulder har korta löptider. Härav bedöms de verkliga värden på samtliga 

finansiella instrument approximativt motsvara bokfört värde. 

NOT 5 Segmentsrapportering 

Koncernledningen som är den högste verkställande beslutsfattaren har fastställt rörelsesegmenten baserat på den 

information som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat. Koncernledningen bedömer 

rörelsesegmentens resultat främst baserat på EBITA. 

Koncernledningen bedömer verksamheten för Bokus Online, Akademibokhandeln Online och Akademibokhandeln Butik 

åtskilt. Intäkterna kommer från försäljning av böcker, e-böcker, ljudböcker, spel, pussel, lek och kreativt skapande. 

• Segmentet Bokus Online består av fysiska böcker, e-böcker, digital abonnemangstjänst av böcker och övriga intäkter. 

• Segmentet Akademibokhandeln Online består av fysiska böcker och övrigt sortiment. 

• Segmentet Akademibokhandeln Butik består fysiska böcker, övrigt sortiment (såsom spel, pussel, lek och kreativt 

skapande) och övriga intäkter. 

• Segmentet Centrala funktioner består av moderbolaget och koncernledning. 

Intäkter 

De intäkter från externa parter som rapporteras till VD värderas på samma sätt som i koncernens rapport över 

totalresultat.  

Uppdelning av intäkter från externa kunder har förtydligats. Det som tidigare har redovisats under övriga produkter och 

tjänster rapporteras från och med denna rapport som övrigt sortiment (spel, pussel, kreativt skapande och övriga 

konsumentintäkter såsom Låna och Läs) och övriga intäkter (fraktintäkter, marknadsföringsbidrag, franchiseintäkter samt 

hyresintäkter). Detta för att bättre och tydligare kunna påvisa utvecklingen av det viktiga övriga sortimentet. 

 

 
 

1) För kvartalet april-juni och perioden januari-juni 2021 är intäkter för segmentet Bokus Online nettoredovisat avseende eliminering av koncernintern 
försäljning, till skillnad mot i årsredovisningen där särredovisning på egen rad i tabellen tillämpades om 39 MSEK. 

2021

April-Juni

2020

April-Juni

2021

Jan-Juni

2020

Jan-Juni

12 mån 

rullande

2020

Jan-Dec 

Bokus Online 1) 146,2 131,3 365,4 302,2 772,8 709,6

Akademibokhandeln Online 13,8 13,1 43,9 23,8 84,8 64,7

Akademibokhandeln Butik 174,4 154,1 387,0 416,6 971,0 1 000,6

Centrala funktioner - - - - - -

Summa intäkter 334,4 298,5 796,3 742,5 1 828,7 1 774,9
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forts. NOT 5 Segmentsrapportering  

Den tidigare särredovisade IFRS-16-effekten har från och med denna delårsrapport lyfts in i Akademibokhandeln Butik i och 

med att effekten är hänförlig till hyresavtal för butiker. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Intäkterna redovisas i all väsentlighet vid en tidpunkt och all försäljning sker inom Sverige. 

EBITA

2021

April-Juni

2020

April-Juni

2021

Jan-Juni

2020

Jan-Juni

12 mån 

rullande

2020

Jan-Dec 

Bokus Online 4,9 0,8 19,2 7,1 46,0 33,8

Akademibokhandeln Online 1,0 0,4 4,8 0,2 10,6 6,0

Akademibokhandeln Butik -18,3 -21,6 -36,9 -24,3 39,5 52,1

Centrala funktioner -4,3 -2,4 -6,2 -4,9 -8,9 -7,7

Summa EBITA -16,7 -22,7 -19,0 -21,9 87,2 84,3

Avskrivningar hänförliga till immateriella tillgångar -10,5 -10,0 -20,8 -19,8 -42,1 -41,1

EBIT -27,2 -32,8 -39,9 -41,7 45,0 43,2

Finansiella poster – netto -5,2 -6,6 -11,6 -14,4 -25,4 -28,3

Resultat före skatt -32,4 -39,3 -51,5 -56,2 19,6 14,9

Uppdelning av intäkter från externa kunder                     

April-Juni 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bokus Online

Akademibok-

handeln Online

Akademibok-

handeln Butik

Centrala 

funktioner Summa

Fysiska böcker 131,9 13,1 109,3 - 254,3

Digitala böcker 9,3 - - - 9,3

Övrigt sortiment - 0,1 57,8 - 57,8

Övriga intäkter 5,0 0,6 7,3 - 13,0

Summa 146,2 13,8 174,4 - 334,4

April-Juni 2020 Bokus Online

Akademibok-

handeln Online

Akademibok-

handeln Butik

Centrala 

funktioner Summa

Fysiska böcker 118,3 12,5 95,9 - 226,6

Digitala böcker 8,7 - - - 8,7

Övrigt sortiment - - 50,6 - 50,6

Övriga intäkter 4,3 0,6 7,6 - 12,5

Summa 131,3 13,1 154,1 - 298,5

Jan-Juni 2021 Bokus Online

Akademibok-

handeln Online

Akademibok-

handeln Butik

Centrala 

funktioner Summa

Fysiska böcker 334,4 42,3 238,1 - 614,7

Digitala böcker 20,4 - - - 20,4

Övrigt sortiment - 0,1 127,8 - 127,9

Övriga intäkter 10,6 1,6 21,1 - 33,3

Summa 365,4 43,9 387,0 - 796,3

Jan-Juni 2020 Bokus Online

Akademibok-

handeln Online

Akademibok-

handeln Butik

Centrala 

funktioner Summa

Fysiska böcker 276,5 22,9 261,5 - 560,8

Digitala böcker 16,5 - - - 16,5

Övrigt sortiment - - 130,7 - 130,7

Övriga intäkter 9,2 0,9 24,4 - 34,6

Summa 302,2 23,8 416,6 - 742,5

12 mån rullande Bokus Online

Akademibok-

handeln Online

Akademibok-

handeln Butik

Centrala 

funktioner Summa

Fysiska böcker 709,3 81,5 573,9 - 1 364,7

Digitala böcker 42,0 - - - 42,0

Övrigt sortiment - 0,1 355,7 - 355,8

Övriga intäkter 21,5 3,2 41,4 - 66,1

Summa 772,8 84,8 971,0 - 1 828,7

Helår 2020 Bokus Online

Akademibok-

handeln Online

Akademibok-

handeln Butik

Centrala 

funktioner Summa

Fysiska böcker 651,4 62,1 597,3 - 1 310,8

Digitala böcker 38,1 - - - 38,1

Övrigt sortiment - - 358,6 - 358,6

Övriga intäkter 20,1 2,6 44,7 - 67,4

Summa 709,6 64,7 1 000,6 - 1 774,9
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NOT 6 Statliga stöd 

Statliga stöd har under 2020 erhållits i form av stöd för korttidsarbete, nedsättning av sociala avgifter, ersättning för 

sjuklönekostnader och hyresrabatter (inklusive den del hyresvärden står för). 

 
 

Det finns inga ouppfyllda villkor eller eventualförpliktelser som är knutna till dessa bidrag. Koncernen har inte erhållit några 

andra former av statliga stöd. 

NOT 7 Transaktioner med närstående 

I samband med att Bokusgruppen erhöll checkkredit om 200,0 MSEK reglerades Bokusgruppens skuld till Volati AB (publ) 

om 319,8 MSEK, dels genom en kvittningsemission om 165,0 MSEK och dels genom amortering om 154,8 MSEK. 

 

NOT 8 Resultat per aktie 

 

NOT 9 Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital 

Aktiekapitalet uppgick vid utgången av perioden till 600 864 kr (52 493 kr) fördelat på 16 151 226 st aktier (8 000 000 st). 

Kvotvärdet per aktie är 0,0372 kr. 

 

 

1) Fondemission genomfördes i mars 2021 om 0,4 MSEK vilket påverkade balanserade vinstmedel med motsvarande 

belopp. 

2021

April-Juni

2020

April-Juni

2021

Jan-Juni

2020

Jan-Juni

12 mån 

rullande

2020

Jan-Dec 

Stöd för korttidsarbete (redovisad i posten Personalkostnader i 

resultaträkningen) - 8,7 - 8,7 2,6 11,3

Nedsättning av sociala avgifter (redovisad i posten Personalkostnader i 

resultaträkningen) - 1,0 - 1,3 - 1,3

Ersättning för sjuklönekostnader (redovisad i posten Personalkostnader i 

resultaträkningen) 0,3 1,3 1,1 1,3 1,8 2,0

Hyresrabatter (redovisad i posten Avskrivningar hänförliga till 

nyttjanderätter i resultaträkningen) 2,1 2,1 4,2 2,1 8,4 6,3

Summa 2,4 13,1 5,3 13,4 12,8 20,9

2021

April-Juni

2020

April-Juni

2021

Jan-Juni

2020

Jan-Juni

12 mån 

rullande

2020

Jan-Dec 

Kronor

Resultat per aktie före och efter utspädning -1,90 -4,01 -3,80 -5,68 0,93 0,54

Resultatmått som använts i beräkningen av resultat per aktie

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 

som används resultat per aktie före och efter utspädning, MSEK -25,8 -32,1 -41,0 -45,4 8,7 4,3

Antal

Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av resultat per 

aktie före och efter utspädning 13 553 583 8 000 000 10 792 133 8 000 000 9 384 592 8 000 000

Aktiekapitalets utveckling

Antal aktier ´000 st Aktiekapital  MSEK

Övrigt tillskjutet 

kapital Summa

Ingående balans per 1 januari 2020 8 000 0,1 70,1 70,2

Utgående balans per 30 juni 2020 8 000 0,1 70,1 70,2

Ingående balans per 1 januari 2020 8 000 0,1 70,1 70,2

Koncernbidrag 17,4 17,4

Utgående balans per 31 december 2020 8 000 0,1 87,5 87,6

Ingående balans per 1 januari 2021 8 000 0,1 87,5 87,6

Fondemission mars 2021 1) 0,4 0,4

Omvänd split 1:25 april 2021 -7 680 0,0

Nyemission april 2021 2) 65 0,1 164,9 165,0

Split 42:1 april 2021 15 766 0,0

Teckningsoptioner 3) 0,5 0,5

Utgående balans per 30 juni 2021 16 151 0,6 252,9 253,5
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2) April 2021 genomfördes en nyemission om 165,0 MSEK genom kvittning av skulder till koncernföretag med 

motsvarande belopp. 

3) Består av inbetalda premier 0,7 MSEK samt externa kostnader kopplat till framtagande av programmet på 0,2 MSEK. 

Se not 10 för ytterligare information. 

NOT 10 Teckningsoptioner till ledande befattningshavare 

Ledande befattningshavare har under 2021 förvärvat teckningsoptioner till ett marknadsmässigt pris. Teckningsoptionerna 

ger innehavaren rätt att förvärva aktier i Bokusgruppen AB (publ). De tilldelade optionernas lösenpris motsvarar aktiernas 

genomsnittliga volymvägda betalkurs på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 7-11 juni 2021 plus 30 

procent. Samtliga anställda har betalat ett marknadsmässigt pris på teckningsoptionen vid utställandet, vilket innebär att 

ingen redovisningsmässig kostnad uppkommer avseende dessa teckningsoptioner. Optionerna kan utnyttjas med början 3 

år efter tilldelningsdagen. Optionerna har en avtalsenlig inlösenperiod på 4 månader. Koncernen har inte någon legal eller 

informell förpliktelse att återköpa eller reglera optionerna kontant. 

Under kvartalet har 550 585 st teckningsoptioner tilldelats, varav 117 647 st till VD och 432 938 st till övriga ledande 

befattningshavare. Inga teckningsoptioner har förverkats, utnyttjats eller förfallit under denna period. Lösenpris per option 

uppgår till 55,80 kr. 

NOT 11 Checkräkningskredit  

Koncernen finansierade sin verksamhet tidigare via internlån från Volati samt via en cashpool med Volati. Internlån om ca 

165 MSEK har under kvartalet reglerats via kvittning mot nya aktier. Som finansieringslösning efter detta har Bokusgruppen 

under kvartalet beviljats en checkräkningskredit om 200 MSEK. Av beviljad checkräkningskredit har 116,4 MSEK utnyttjats 

per den 30 juni 2021.  

Enligt lånevillkoren ska vissa finansiella lånevillkor, s.k. covenanter vara uppfyllda vad gäller en viss skuldsättningsgrad 

och soliditet. 

NOT 12 Andelar i koncernföretag 

Moderbolaget innehar andelar i följande dotterbolag: 

 

 

 

 

NOT 13 Alternativa nyckeltal 

Vissa uppgifter i denna rapport som företagsledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är 

inte definierade i IFRS. Företagsledningen anser att dessa uppgifter underlättar för investerare att analysera koncernens 

resultatutveckling och finansiella ställning. Investerare bör betrakta dessa uppgifter som ett komplement snarare än en 

ersättning för finansiell redovisning enligt IFRS.  

Namn Org.nr. Säte Antal aktier

Redovisat värde

2021-06-30, MSEK

Redovisat värde

2020-06-30, MSEK

Redovisat värde

2020-12-31, MSEK

Akademibokhandeln Holding AB 559101-0938 Stockholm 8 000 000 433,7 263,7 313,7

Bokus AB 556493-0492 Stockholm 100 120,0 120,0 120,0

553,7 383,7 433,7

MSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 433,7 263,7 263,7

Förvärv - 120,0 120,0

Lämnade aktieägartillskott 120,0 - 50,0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 553,7 383,7 433,7

Utgående redovisat värde 553,7 383,7 433,7
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NOT 14 Beräkning av alternativa nyckeltal 

 
 

  

2021

April-Juni

2020

April-Juni

2021

Jan-Juni

2020

Jan-Juni

12 mån 

rullande

2020

Jan-Dec 

Justerad EBITDA R12

EBITDA R12 215,6 221,5

Återläggning av IFRS16 effekt -133,6 -127,8

Jämförelsestörande poster* 1,8 -

Justerad EBITDA R12 83,9 93,7

*jämförelsestörande poster avser noteringskostnader

Beräkning av nettoskuldssättning (exkl. leaseskuld)/justerad EBITDA 

R12, ggr

Finansiella skulder 1,3 1,3

Räntebärande skulder 116,4 314,7

Likvida medel -2,2 -167,2

Nettoskuldsättning 115,5 148,7

Justerad EBITDA R12 83,9 93,7

Nettoskuldsättning/justerad EBITDA, ggr 1,4 1,6

EBITA exklusive jämförelsestörande poster

EBITA -16,7 -22,7 -19,0 -21,9 87,2 84,3

Jämförelsestörande poster* -0,6 -13,1 -3,5 -13,4 -11,0 -20,9

EBITA exklusive jämförelsestörande poster -17,3 -35,8 -22,5 -35,3 76,2 63,4

*jämförelsestörande poster innebär exkludering av statliga stöd och 

noteringskostnader

Justerad lokalkostnad i butik i % av total försäljning i 

Akademibokhandeln R12

Lokalkostnad -39,7 -38,5

Återläggning av kostnader ej hänförliga till butik 5,8 5,7

Återläggning av IFRS16 effekt -133,6 -127,8

Justerad lokalkostnad i butik -167,5 -160,6

Försäljning i Akademibokhandeln 1 055,8 1 065,3

Justerad lokalkostnad i butik i % av total försäljning i 

Akademibokhandeln R12 15,9% 15,1%
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Alternativa nyckeltal och resultatmått 
I de finansiella rapporter som Bokusgruppen avger finns alternativa nyckeltal angivna, vilka kompletterar de mått som 

definieras eller specificeras i tillämpliga regler för finansiell rapportering. 

Alternativa nyckeltal anges då de i sina sammanhang ger tydligare eller mer fördjupad information än de mått som 

definieras i tillämpliga regler för finansiell rapportering. 

Utgångspunkten för lämnade alternativa nyckeltal är att de används av företagsledningen för att bedöma den finansiella 

utvecklingen och därmed anses ge analytiker och andra intressenter värdefull information.   

Bokusgruppen använder regelbundet alternativa nyckeltal som ett komplement till de nyckeltal som finns definierade i 

IFRS. 

 

Nedanstående tabell redogör för definitionen av Bokusgruppens nyckeltal. Beräkningen av nyckeltalen framgår av not 14.  

 

NYCEKLTAL BESKRIVNING MOTIVERING 

EBITDA Avser rörelseresultatet före avskrivningar och 

nedskrivningar. 

EBITDA används tillsammans med EBITA för 

att tydliggöra resultatet före effekter från 

avskrivningar och nedskrivningar samt 

avskrivningar på förvärvsrelaterade 

immateriella tillgångar, detta för att ge en bild 

av vinst genererad av den löpande 

verksamheten. 

Justerad EBITDA Beräknas som EBITDA exklusive IFRS 16 

justeringar för de senaste tolv månaderna per 

aktuell bokslutstidpunkt samt justering för 

andra intäkter och kostnader som betraktas 

att vara av karaktär jämförelsestörande 

poster. 

Justerad EBITDA ger ledningen och 

investerare en bild av storleken på 

verksamheterna som ingår i koncernen vid 

bokslutsdagen, då denna är rensad för poster 

som ej är direkt hänförliga till den löpande 

verksamheten. Nyckeltalet används även i vår 

covenantberäkning till bank. 

Nettoskuld / justerad 

EBITDA 

Räntebärande skulder och likvida medel 

exklusive IFRS 16 i förhållande till Justerad 

EBITDA för perioden. 

Nyckeltalet används för att bedöma 

koncernens finansiella risk och är även en 

covenantberäkning till bank. 

EBITA Avser rörelseresultat före avskrivningar 

hänförliga till upparbetade immateriella 

tillgångar samt förvärvsrelaterade 

immateriella tillgångar. 

EBITA ger tillsammans med EBITDA en bild av 

vinst genererad av den löpande 

verksamheten. 

EBITA marginal Avser rörelseresultat före avskrivningar 

hänförliga till upparbetade immateriella 

tillgångar samt förvärvsrelaterade 

immateriella tillgångar i procent av totala 

intäkten. 

EBITA marginal ger den procentuella vinsten 

genererad av den löpande verksamheten i 

förhållande till den totala intäkten. 

EBITA exklusive 

jämförelsestörande  

poster 

Beräknas som EBITA justerad för 

jämförelsestörande poster såsom statliga stöd 

samt övriga intäkter och kostnader som 

betraktas att vara av engångsnatur. 

Nyckeltalet används av ledningen vid 

övervakning av den underliggande 

resultattillväxten för koncernen. 

EBIT Resultat före finansnetto och skatt. EBIT ger en bild av vinst genererad av den 

löpande verksamheten och dess finansiering. 

Avkastning på  

eget kapital 

Periodens resultat dividerat med 

genomsnittligt eget kapital för de senaste fyra 

kvartalen.  

Visar avkastningen som genererats på det 

totala kapital som aktieägarna har investerat i 

bolaget. 
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Operationellt kassaflöde Beräknas som summan av kassaflöde från den 

löpande verksamheten och kassaflöde från 

investeringsverksamheten. 

Det operationella kassaflödet används av 

ledningen för att följa kassaflödet som den 

löpande verksamheten genererar före 

amortering av leasingskulder. 

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Nyckeltalet kan användas för bedömning av 

finansiell risk. 

Nettoomsättningstillväxt Beräknas som total omsättning under 

perioden jämfört med omsättning i 

motsvarande period föregående år. 

Nyckeltalet ger ledningen en tydlig bild över 

hur den totala försäljningen utvecklas över 

tid. 

Tillväxt Digitala böcker Beräknas som omsättning i digitala böcker 

(digitala format i styck och abonnemang) 

under perioden jämfört med omsättning i 

motsvarande period föregående år. 

Digitala böcker är ett viktigt tillväxtområde. 

Tillväxt i Onlinekanalerna  Omsättning i Onlinekanalerna under perioden 

jämfört med omsättning i motsvarande 

period föregående år. 

Tillväxten Online är ett viktigt tillväxtområde. 

Andel Onlineförsäljning Andel onlineförsäljning i förhållande till den 

totala försäljningen. 

Nyckeltalet ger ledningen en tydlig bild över 

hur den digitala andelen av total försäljning 

förändras. 

Andel 

Akademibokhandeln 

Online 

Andel försäljning i Akademibokhandeln Online 

i förhållande till den totala försäljningen i 

Akademibokhandeln. 

Nyckeltalet ger ledningen en tydlig bild hur 

den digitala andelen av Akademibokhandelns 

försäljning förändras. 

Tillväxt i fysiska butiker Omsättning i fysiska butiker under perioden 

jämfört med omsättning i motsvarande 

period föregående år. 

Butik är det största affärsområdet med goda 

bruttomarginaler, nyckeltalet används av 

ledning för övervakning av 

resultatutvecklingen. 

Försäljning i jämförbara 

butiker 

Jämförbara butiker, avser försäljnings-

utveckling i butiker som har genererats i 

12 månader i vardera jämförbara år. 

Butik är det största affärsområdet med goda 

bruttomarginaler, nyckeltalet används av 

ledning för övervakning av den underliggande 

resultatutvecklingen. 

Tillväxt övrigt sortiment Omsättning övrigt sortiment i perioden 

jämförfört med omsättning i motsvarande 

period föregående år. 

Övrigt sortiment är ett viktigt tillväxtområde. 

Andel egna märkesvaror 

(EMV) av övrigt sortiment  

Egna märkesvaror (EMV) andel i förhållande 

till övrigt sortiment. 

Egna märkesvaror har gynnsamma 

bruttomarginaler, nyckeltalet används av 

ledningen för att följa andelen av det övriga 

sortimentet. 

Driftsbidrag i butik R12 Driftsbidrag i butik avser direkta intäkter och 

kostnader genererade i den enskilda  

butiken. 

Nyckeltalet ger vägledning om den enskilda 

butikens lönsamhet och bidrag till EBITA. 

Lokalkostnad  

(exkl IFRS16) i % av 

försäljning i 

Akademibokhandeln 

Online och Butik 

Beräknas som totala lokalkostnader i butik 

exklusive IFRS16 justeringar i perioden i 

förhållande till omsättning i 

Akademibokhandeln Online och butik för de 

senaste 12 månaderna och helår. 

Nyckeltalet ger vägledning om hur den viktiga 

kostnadsposten lokalkostnader utvecklas i 

förhållande till Akademibokhandelns totala 

omsättning. Hyresandelens utveckling är en 

viktig påverkansfaktor för lönsamheten och 

visar förhandlingseffektivitet mot 

hyresvärdar. 
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Antal aktiva kunder Antal kunder som gjort minst ett köp de senaste 

12 månaderna. För Akademibokhandeln avser 

det medlemmar i kundklubben. För Bokus gäller 

det samtliga kunder. 

Ger en bild av hur kundbaserna utvecklas och 

hur många som varit aktiva senaste året och 

hur många som varit vilande.  

NPS (Net Promoter Score) Bygger på data ackumulerad för de senaste  

12 månaderna. Dock startade mätningen för 

Bokus först i maj 2020. För 

Akademibokhandeln finns data för de senaste 

12 månaderna. NPS-data inhämtas via enkät 

som skickas via e-post till kunder. 

Nyckeltalet används för att följa kundernas 

övergripande nöjdhet, rekommendationsvilja 

och lojalitet över tid.  

 


