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Styrelsen och verkställande direktören för MenuCard AB avger härmed delårsrapport för det första
kvartalet 2018.
Med ”MenuCard AB” eller ”Bolaget” avses MenuCard AB med org.nr. 559046-2759 med säte i Malmö,
Skåne län i Sverige. Benämningen ”MenuCard ApS” avser MenuCard ApS med CVR nr 33784872 beläget
i Valby i Danmark. Med ”MenuCard” avses koncernen.

Sammanfattning av delårsrapport
Dotterbolaget MenuCard ApS bildades under 2011. Verksamheten i MenuCard AB, koncernens
moderbolag, inleddes den 8 januari 2016. Siffror inom parentes avser jämförande siffror från motsvarande
period under föregående år.
2018-01-01 – 2018-03-31 (tre månader, koncern)
•

Koncernens nettoomsättning (provisioner) uppgick till 270.834 SEK. (2017: 77.941)

•

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2.866.434 SEK. (2017: -1.032.902*)

•

Koncernens kassa och bank uppgick till 1.452.822 SEK. (2017: 2.932.297)

•

Koncernens resultat per aktie** uppgick till -0,26 SEK.

•

Soliditeten*** uppgick till -35 %. (2017: 80 %)

*I Q1 2017 intäktsfördes 1.432.226 i skatt som ett resultat av skatteavdrag för forsknings- och
utvecklingskostnader enligt den danska Skattekreditordning, som hänvisas till i not 2 på sida 17.
** Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Genomsnittligt antal aktier under första kvartalet 2018 uppgick till 11.099.347. Per den 31 mars 2018
uppgick totalt antal aktier till 11 099 347. Notera att efter periodens utgång har Bolaget beslutat om en
riktad nyemission samt upptagande om ett konvertibellån. För mer detaljer kring dessa hänvisas till
Bolagets pressmeddelande den 24 april 2018.
***Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet
•

MenuCard meddelade den 8 januari 2018 att Bolaget anslutit Dragsholm Slot, Slotskøkkenet till
sin lista över topprestauranger. Restaurangen innehar Michelin-stjärna och ingår i White Guides
topp 10-lista. Därmed har MenuCard fem anslutna restauranger med Michelinstjärna i Danmark
och fyra restauranger med Bib Gourmand-status.

•

Den 15 januari 2018 lanserade MenuCard sin app för anställda på Bolagets senaste kund. Som
ett resultat av detta realiserade MenuCard över 1 500 anmälningar till tjänsten under loppet av
en dag. Detta innebär även att MenuCard nu har passerat Bolagets milstolpe om 20 000
aktiverade användare. MenuCard arbetar mot målsättningen att vid slutet av 2018 ha 50 000
användare.

•

Den 20 januari 2018 uppnådde MenuCard en milstolpe om att uppnå 100 transaktioner på en
dag. Den slutliga siffran för dagen uppgick till 130 transaktioner. Bolaget uppnådde samma dag
också en ny högsta bruttoomsättning per dag (restaurangernas omsättning före rabatter) om
157 000 DKK.

•

Den 16 februari 2018 meddelade MenuCard att Bolaget har inlett ett samarbete med Danmarks
Tekniske Universitet ("DTU"). DTU har infört MenuCard som en obligatorisk tjänst för sina 3 600
anställda att använda vid restaurangbesök på arbetstid.
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•

Den 20 februari 2018 meddelade MenuCard att kategorin lyxhotell blivit den enskilt mest
använda MenuCard-kategorin, mätt i omsättning per vecka. MenuCard har därför ingått avtal
med Danske Slotshoteller, som bland annat omfattar Sophiendal Slotshotel, Kokkedal Slotshotel,
Vrå Slotshotel, Store Restrup Slotshotel, Hvedholm Slotshotel och Sauntehus Slotshotel, om
inkludering i MenuCard-appen.

•

Den 22 februari 2018 meddelade MenuCard att antalet användare växt till cirka 26 000 och att
Bolaget ser att transaktionsaktiviteten växer signifikant. Under veckan före publicering av
pressmeddelandet uppgick dessutom antalet transaktioner (restaurangbesök) för första gången
till över 500 under en vecka. I samma pressmeddelande angav MenuCard även sin övergripande
verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

Den 12 april 2018 publicerade MenuCard kallelse till årsstämma. Kallelsen finns tillgänglig på
Bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor.

•

Den 24 april 2018 meddelade MenuCard att styrelsen beslutat att, förutsatt
stämmogodkännande, genomföra en riktad nyemission om cirka 1,8 MSEK före
emissionskostnader och att uppta ett konvertibelt lån som tillför Bolaget ytterligare cirka 4,8 MSEK
före emissionskostnader. Den riktade nyemissionen och upptagandet av det konvertibla lånet
riktas till en strategisk, institutionell investerare; Kraks Fond. Kraks Fond är en fond inriktad på bland
annat bolagsinvesteringar och är baserad i Köpenhamn. Fondens målsättning är att stimulera
ekonomisk tillväxt genom investeringar i mindre tillväxtbolag.

•

Den 24 april 2018 publicerade MenuCard årsredovisning för 2017. Årsredovisningen finns
tillgänglig på Bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor.

•

Den 11 maj 2018 meddelade MenuCard att Bolagets årsstämma senareläggs som en konsekvens
av Kraks Fonds investering. Ny kallelse publicerades den 14 maj. Kallelsen finns tillgänglig på
Bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor.
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VD Kim Lykke Sommer kommenterar
Det kvartalet 2018 har varit en stark period för MenuCard med betydlig tillväxt. Vi hade vårt hittills bästa
kvartal i slutet av 2017 och sedan december 2017 har vi upplevt oavbruten tillväxt i användningen av
MenuCard. Starten på 2018 har resulterat i 41 procent tillväxt i restaurangomsättning och 55 procent
tillväxt i intjäning och användning av MenuCard i det första kvartalet.
Det fina kvartalet är ett resultat av ett stort arbete inom flera områden:
1. Vi arbetar hårt på aktivering av våra många företagspartners och användare. En stor uppgift
som vi är på god väg med och som vi kommer fortsätta att arbeta hårt med.
2. Vi drar till oss nya stora företag. Vi lyckades med att dra till oss en av Danmarks största företag
(C20) och detta företag har sedan januari utvecklats till att vara vår största kund, på några få
månader. Vi har lärt oss mycket under de senaste åren och nu kan vi se att vår onboarding av
nya kunder fungerar bättre och bättre. Det är en lärandeprocess som vi samtidigt kan ta med
oss till existerande företagspartners, så att vi kan öka aktiveringen hos dem.
3. De bästa restaurangerna vill vara med hos MenuCard. I stor utsträckning leder den ena till den
andra, baserat på den enkla logiken att de bästa företagen vill ansluta när de bästa
restaurangerna finns på listan och vice versa. Vi lyckades att ingå samarbete med ytterligare två
av Danmarks 26 Michelin-restauranger, vilket innebär att vi idag är partner med fem Michelinrestauranger. Den ena är den välrenommerade Dragsholm Slot, Slotskøkkenet. Avtalet innebär
dessutom ett nytt affärsområde för MenuCard – vi erbjuder nu våra kunder både
restaurangbesök och övernattningar på så kallade slottshotell. Detta är en exklusiv kategori av
anläggningar som är särskilt populära i Danmark.
Vi ökar vår relevans för våra partnerföretag och deras anställda genom att lägga till fler slottsfaciliteter
och konferensanläggningar med kvalitetsrestauranger. Responsen på den första restaurangen i denna
kategori, Dragsholm Slot, överträffade våra förväntningar och därför har vi nu signifikant utökat denna
kategori. Vi får ett allt större antal förfrågningar från våra partnerföretag gällande konferenser och platser
för affärsmöten, såväl som transaktioner från företagens anställda som besöker faciliteterna privat.
Under kvartalet har vi uppnått flera olika milstolpar och rekordnoteringar i vår verksamhet. Vi börjar nu
skörda frukten av vår strävan att alltid leverera den bästa möjliga tjänsten till våra många
medlemsföretag. Det inkluderar exempelvis en förenklad anmälningsprocess med speciella
anmälningskoder, istället för manuell registrering av bolagsdata. Under kvartalet hade vi också
exempelvis en dag där vi under 24 timmar anslöt över 1 500 företagsanställda till tjänsten, en dag där vi
för första gången uppnådde över 100 transaktioner och vår första vecka där vi inom en veckas tid hade
över 500 transaktioner. Det gläder mig att vi har en god tillväxt i verksamheten och vi växer nu snabbt
mot att vara den föredragna standarden som ska användas av ledande restauranger, företag och dess
anställda. Vi jobbar nu hårt med att nå vårt nästa mål – att uppnå 500 transaktioner på en dag.
Efter utgången av kvartalet, under april månad, kunde vi meddela att styrelsen beslutat att genomföra
en kapitalisering i Bolaget, i form av en riktad nyemission om cirka 1,8 MSEK före emissionskostnader och
att uppta ett konvertibelt lån vilket tillför Bolaget ytterligare cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader.
Kapitaltillförseln genomförs i syfte att tillföra MenuCard rörelsekapital för att realisera Bolagets planer om
fortsatt tillväxt mot break-even och internationalisering. Den nya investeraren är Ove K. Invest som ingår i
Kraks Fond. Jag är mycket stolt över att Kraks Fond, som är både stor och välrenommerad i Danmark, har
valt att investera i vår tillväxtresa. Kraks Fond har fokus på att investera i mindre bolag med särskilda
tillväxtmöjligheter. Jag välkomnar Kraks Fond både som investerare och som ny sparringpartner.
Sammanfattningsvis är jag stolt över den kommersiella utvecklingen och även över utvecklingen som
skett i vår organisation, teknik och service. Vi är nu redo att ta stora steg på vägen mot break-even både
tack vare utvecklingen i vår verksamhet och kapitaltillskottet från Kraks Fond. Jag ser fram emot ett
framgångsrikt 2018 och en spännande utveckling för MenuCard.
Kim Lykke Sommer
VD, MenuCard AB
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Om MenuCard
MenuCard-tjänsten består av en betalningsapp som hanterar B2B-rabattavtal och skapar ett win-winförhållande mellan företag och restauranger vid representation på kvalitetsrestauranger. De anslutna
restaurangerna
erhåller
fler
kunder
och
de
anslutna
företagen
erbjuds
lukrativa
representationsmöjligheter samt möjlighet för privat användning. Appen fungerar på ett enkelt sätt och
förenklar samt digitaliserar bägge parters administration på ett attraktivt sätt. Därmed ersätter MenuCard
existerande och sällan fungerande manuella rabatt-avtal mellan företagen och diverse restauranger.
MenuCard är bara i början av sin expansion och har etablerat konceptet i Köpenhamn och andra städer
i Danmark. MenuCards nuvarande huvudfokus är således fortsatt tillväxt på den danska B2B-marknaden.

Fördelar för de anslutna företagen och deras medarbetare
MenuCard förenklar företagens hantering av restaurangbesöken eftersom inspiration, bokning och rabatt
ingår, medan betalningar och utlägg alltid görs genom MenuCards system som är kompatibelt med
företagens administrativa system. Sålunda minimeras traditionell kvittohantering och minskar bolagets
administrativa kostnader. MenuCard säkrar att de anslutna företagen uppnår sänkta kostnader genom
att MenuCard skaffar en rabatt på upp till 30 procent på restaurangnotan. Systemet kan användas av
företagens medarbetare för både representation och som personalförmån om tjänsten används privat.
Från Q4 2017 erbjuds utkörning av mat från kvalitetsrestauranger, inom ramarna för det samarbetsavtal
som MenuCard har ingått med TAKEOUT.
Fördelar för de anslutna restaurangerna och deras medarbetare
För de anslutna restaurangernas del medför systemet ökade intäkter för restaurangen då samarbetet
med MenuCard medför ett ökat antal attraktiva företagskunder. MenuCards kunder betalar i genomsnitt
över 1 200 SEK per transaktion efter rabatt. Dessutom medför systemet viktiga fördelar eftersom det
väsentligt förenklar restaurangens hantering av rabattavtal med olika företagskunder genom att alla
MenuCard-ansluta företag hanteras i samma system och genom ett enda avtal med MenuCard, istället
för separata manuella avtal med de olika företagen.
Affärsmodell
MenuCard samarbetar idag med fler än 200 företag som tillsammans har nästan 500 000 anställda.
MenuCard har dessutom avtal med omkring 600 kvalitetsrestauranger. MenuCards affärsmodell bygger
på kommission, alltså en procentuell ersättning på en användarens konsumtion. Kommissionen uppgår i
dagsläget till 3-5 procent. Såväl plattform som affärsmodell går att använda även på en internationell
marknad. Genom att knyta avtal med attraktiva restauranger kan Bolaget locka till sig attraktiva
företagskunder och därigenom bygga upp ett stort kundunderlag.
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Marknad
Värdet av den totala danska marknaden för kvalitetsrestauranger är i kraftig tillväxt och uppgår till drygt
DKK 10 miljarder1, vilket är cirka hälften av den samlade danska restaurangmarknaden.

Koncernförhållande
MenuCard AB är moderbolag i en koncern innehållande det svenska moderbolaget och det helägda
danska dotterbolaget MenuCard ApS samt Menuspot ApS som är ett passivt dotterbolag till MenuCard
ApS. Moderbolaget bildades den 8 januari 2016. Utöver ovan har MenuCard inga ytterligare aktieinnehav
i andra bolag. Verksamheten i MenuCard ApS förvärvades den 1 november 2016.

Utveckling i siffror för koncernen under januari – mars 2018
Omsättning
Omsättningen under första kvartalet 2018 uppgick till 277.834 SEK och utgjordes av

Netto restaurangförsäljning
Ersättning restauranger
Nettoomsättning (provisioner)
Övriga intäkter
Omsättning

2.110.540

Index Q1
18/Q1 17
151

Index Q1
18/Q1 17
307

-4.117.424

2.032.055

151

305

173.555

77.941

156

347

7.000

9.166

74.366

76
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277.834

182.721

152.307

152

182

Q1 2018

Q4 2017

6.479.915

4.290.979

-6.209.081
270.834

Q1 17

Det har under Q1-2018 varit stort fokus på Bolagets utbyggnad av kundportföljen. Samtidigt har det varit
fokus på reaktivering av redan existerande kunder. Styrelsen bedömer därmed att Bolaget under 2018
kommer kunna se en ökning i antalet besök från enskilda kunder, vilket kommer att kunna ge en högre
daglig omsättning.
Den ökade kundportföljen har materialiserat sig i en ökning av netto restaurangförsäljning på 151 procent
från Q4 2017 till Q1 2018 och hela 307 procent från Q1 2017 till Q1 2018. Samtidigt har nettoomsättningen
(provisioner) i förhållande till netto restaurangförsäljning ökat från 3,7 procent i Q1 2017 till 4,0 procent i
Q4 2017 och ytterligare till 4,2 procent i Q1 2018.
Antalet besök på restauranger som MenuCard har ingått avtal med har nästan tredubblats från Q1 2017
till Q1 2018 (index 290) och samtidigt har omsättningen per dag mer än tredubblats under samma period
(index 318).
Se not 1 för specifikation av omsättningstermer som nyttjats i rapporten.

1

http://www.horesta.dk/da-DK/OekonomiStatistik/Tal-Statistik/~/media/Filer/Analyse/Bespisningserhvervet%202015%20-%20v2.ashx
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Utveckling för MenuCard ApS
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Antal besök (vänster axel)
Restaurangomsättning netto/månad, 1.000 SEK (vänster axel)
MenuCards transaktionsavgift (provisioner) SEK (höger axel)
Resultat
Koncernens resultat före skatt för det första kvartalet 2018 uppgick till -2.866.434 SEK. Detta kan jämföras
med resultatet före skatt för det fjärde kvartalet 2017 på -4.460.114 SEK. Utgiftsnivån i Q4 2017 var
påverkad av enskilda stora poster som inte förekommit i Q1 2018. De väsentligaste poster är:
•
Under personalomkostnader har det avsatts utgifter till styrelsearvode samt bonus till ledningen.
•
Andre externa omkostnader utgörs utveckling av lösningar i MenuCards app till stöd för avtal
med Club Matas och TAKEOUT samt anpassning till nya avgiftsregler i Danmark. I Q1 2018 har
utgifterna för utveckling av MenuCards app haft en lägre nivå, eftersom det har varit fokus på at
integrera MobilPay som betalningsmöjlighet och löpande anpassningar och underhåll.
Sammanlagt uppgår resultatet för första kvartalet 2018 till -2.866.434 SEK jämfört mot ett resultat under
motsvarande period föregående år på -1.032.902 SEK. Notera at i Q1 2017 har intäktsförts 1.432.226 i
skatt som ett resultat av skatteavdrag för forsknings- och utvecklingskostnader enligt den danska
Skattekreditordning, som hänvisas till i not 2 på sida 17.
Kassa och bank
Per den 31 mars 2018 uppgick koncernens kassa och bank till 1.452.822 SEK.
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Aktien
MenuCard AB:s B-aktie noterades på AktieTorget den 6 februari 2017. Aktiens kortnamn är MENU B och
ISIN-kod är SE0009383615. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad
marknad. Per den 31 mars 2018 uppgick antalet aktier i MenuCard AB till 11 099 347 stycken. Bolaget har
två aktieslag (varav 3 532 966 A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst
per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Notera att efter periodens
utgång har Bolaget beslutat om en riktad nyemission samt upptagande om ett konvertibellån. För mer
detaljer kring dessa hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 24 april 2018.

Teckningsoptioner
MenuCard AB har tidigare haft tre utestående optionsprogram. Sammanlagt kunde maximalt 1.608.639
B-aktier tecknas med stöd av de tre optionsprogrammen. Efter 6 februari 2018 utestår endast
optionsprogram 1 nedan, eftersom teckningsfristen för optionsprogram 2 och 3 har löpt ut och inga aktier
tecknats i dessa program.
Optionsprogram 1
Nyckelpersoner och aktieägare som arbetat aktivt i Bolaget innehar teckningsoptioner som berättigar till
teckning av sammanlagt 431 846 aktier. Aktierna kan tecknas till kursen SEK 4,42 per aktie. Löptiderna
varierar för de olika befattningshavarna. Om optionerna utnyttjas tillförs Bolaget cirka 1 909 KSEK.

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer
De risker och osäkerhetsfaktorer som MenuCards verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis
relaterade till bland annat konkurrens, teknologiutveckling, marknadsförhållanden, kapitalbehov, valutor
och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller
osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till
tidigare publicerat memorandum, offentliggjort i september 2017.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har, i enlighet med AktieTorgets regelverk, inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande
Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd
2012:01, BFNAR 2012:1 (”K3”). För ytterligare information se Bolagets årsredovisning för 2017.

Kommande finansiella rapporter
Halvårsrapport, 2018
Delårsrapport 3, 2018
Bokslutskommuniké, 2018

31.08.2018
23.11.2018
22.02.2019

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.
Malmö, den 25 maj 2018
MenuCard AB
Styrelsen och verkställande direktören
För ytterligare information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD
Telefon: +45 3131 6464
E-post: kim@menucard.dk
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Finansiell översikt
Dotterbolaget MenuCard ApS bildades under 2011. Verksamheten i MenuCard AB, koncernens
moderbolag, inleddes den 8 januari 2016.

Resultaträkning – koncernen
180101180331

170101170331

170101171231

270.834

77.941

509.344

7.000

74.366

300.805

277.834

152.307

810.149

Övriga externa kostnader

-1.641.469

-1.294.071

-5.978.315

Personalkostnader

-1.500.351

-1.343.325

-6.313.550

Rörelseresultat

-2.863.986

-2.485.089

-11.481.716

0

24.685

0

-2.448

-4.724

-171.737

Resultat efter finansiella poster

-2.866.434

-2.465.128

-11.653.453

Resultat före skatt

-2.866.434

-2.465.128

-11.653.453

0

1.432.226

1.334.635

-2.866.434

-1.032.902

-10.318.818

Belopp i SEK

Not

Nettoomsättning

1

Övriga intäkter
Rörelsens kostnader

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Övriga skattemässiga intäkter

2

Periodens resultat

1-3) Se not på sista sidan samt ovan på sida 7, 8 och 9
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Balansräkning – koncernen
Belopp i SEK

18-03-31

17-12-31

Andra långfristiga fordringar

45.081

41.911

Summa anläggningstillgångar

45.081

41.911

1.017.335

1.630.247

865

102.169

1.018.200

1.732.416

Kassa och bank

1.452.822

1.804.141

Summa kassa och bank

1.452.822

1.804.141

Summa omsättningstillgångar

2.471.022

3.536.557

SUMMA TILLGÅNGAR

2.516.103

3.578.468

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

1.387.418

1.387.418

26.940.413

26.940.413

Reserver
Balanserat resultat inkl årets resultat

0
-29.200.183

-26.369.132

-872.352

1.958.699

Leverantörsskulder

1.237.791

134.438

Övriga skulder

1.054.250

643.013

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1.096.414

842.318

Summa kortfristiga skulder

3.388.455

1.619.769

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2.516.103

3.578.468

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
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Rapport över förändringar i eget kapital – koncernen

Aktie-kapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital inkl
årets resultat

Summa
eget kapital

-16.050.314

5.102.429

Belopp vid årets ingång
2017-01-01

607.630

20.545.113

Nyemission (reg. 2017-02-01)

414.678

-414.678

0

Nyemission (reg. 2017-11-20)

365.110

7.229.178

7.594.288

-419.200

-419.200

Emissionskostnader
Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång 2017-1231

Belopp vid årets ingång
2018-01-01
Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång 2018-0331

1.387.418

26.940.413

-10.318.818

-10.318.818

-26.369.132

1.958.699

Aktie-kapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital inkl
årets resultat

1.387.418

26.940.413

-26.369.132

1.958.699

-2.866.434

-2.866.434

-29.200.183

-872.352

1.387.418

26.940.413

Summa
eget kapital
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Kassaflödesanalys – koncernen
180101180331

170101170331

170101171231

-2.866.434

-2.465.128

-11.653.453

Övriga skattemässiga intäkter

0

0

1.334.635

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

0

0

0

-2.465.128

-10.318.818

-2.866.434

-2.465.128

-10.318.818

711.047

9.845.226

8.795.602

1.768.685

-4.769.130

-4.169.060

-386.702

2.610.874

-5.692.276

0

0

0

Nyemission

0

0

7.175.088

Upptagna lån

0

0

0

Emissionskostnader

0

0

0

Kursdifferens

35.383

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

35.383

Belopp i SEK

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto
likvidpåverkan
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Kvartalets/årets kassaflöde
Likvida medel vid kvartalets/årets början

7.175.088

-351.319

2.610.874

1.482.812

1.804.141

321.329

321.329

1.452.822

2.932.297

1.804.141

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid kvartalets/årets slut
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Resultaträkning – moderbolag
Not

180101180331

170101170331

170101171231

0

0

0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-129.440

Rörelseresultat

-129.440

-156.592
0
-156.592

-682.442
-292.050
-974.492

Resultat efter finansiella poster

0
-17.225
-146.665

0
0
-156.592

257.835
-20.019.616
-20.736.273

Resultat före skatt

-146.665

-156.592

-20.736.273

-146.665

-156.592

-20.736.273

Belopp i SEK
Nettoomsättning

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Periodens resultat

3)

4)
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Balansräkning – moderbolag
Belopp i SEK

18-03-31

17-12-31

19.277.007

19.277.007

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

19.277.007

Omsättningstillgångar
19.277.007

19.277.007

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar

237.032
630.621

366.160
713.661

Summa kortfristiga fordringar

867.653

1.079.821

Kassa och bank
Kassa och bank

49.487

51.104

Summa kassa och bank

49.487

51.104

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

917.140

1.130.925

20.194.147

20.407.932

1.387.418
0

1.387.418
0

1.387.418

1.387.418

26.940.413
-8.423.388
-146.665

26.940.413
12.312.884
-20.736.273

18.370.360

18.517.026

19.757.778

19.904.444

109.319
327.050
0

134.438
369.050
0

436.369

503.488

20.194.147

20.407.932

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Rapport över förändringar i eget kapital – moderbolag

Belopp vid årets
ingång 2017-01-01
Nyemission(reg 201702-01)
Nyemission (reg. 2017-11-20)
Emissionskostnader
Periodens resultat
Belopp vid periodens
utgång 2017-12-31

Aktie- Nyemission
kapital under reg.

Balanserad
vinst inkl.
Överkursårets
fond
resultat

607.630

14.928.426

5.616.687

12.312.885 33.465.628

414.678
365.110

-14.928.426 14.513.748
7.229.178
-419.200

0
7.594.288
-419.200
-20.736.272 20.736.272

1.387.418

0 26.940.413

-8.423.387 19.904.444

Aktie- Nyemission
kapital under reg.
Belopp vid årets
ingång 2018-01-01
Periodens resultat
Belopp vid periodens
utgång 2018-03-31

Balanserad
vinst inkl.
Överkursårets
fond
resultat

1.387.418

0 26.940.413

1.387.418

0 26.940.413

Summa
eget
kapital

Summa
eget
kapital

-8.423.387 19.904.444
-146.665
-146.665
--8.570.053 19.757.778
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Kassaflödesanalys – moderbolag
Belopp i kr

2018-01-01
2018-03-31

2017-01-01
2017-03-31

2017-01-01
2017-12-31

-156.392

-20.736.273

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet

-146.665

20.000.000

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-146.665

-156.392

-736.273

100.500

2.956.200

16.785.501

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder

44.548

-2.799.808

-2.647.041

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1.617

0

13.402.187

Investering i dotterföretag

0

-20.563.496

Förändring av långfristiga fordringar

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

-20.563.496

Nyemission, netto

0

7.175.088

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

7.175.088

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

-1.617

0

13.779

Likvida medel vid periodens/ årets början

51.104

37.325

37.325

Likvida medel vid årets slut

49.487

37.325

51.104
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Not:
1)

Nettoomsättning: MenuCard uppträder som förhandlare av de avtal som ligger till grund för
restaurangbesök, vilket innebär att de kunder som besöker anslutna restauranger betalar sitt besök
via MenuCards tekniska plattform till de priser som MenuCard har förhandlat fram. Detta innebär i sin
tur att MenuCard skapar en netto restaurangförsäljning, definierad som vad restaurangbesökaren
betalar för sitt besök, som är högre än den nettoomsättning (provision) som koncernen redovisar i
den legala resultaträkningen i årsredovisningen. För en läsare av den finansiella rapporten är det
viktigt att få en bild av den försäljning som sker via MenuCards tekniska plattform, då detta ger en
indikation på hur väl verksamheten utvecklas. För att underlätta analys av koncernen och för att
kunna bedöma verksamheten är informationen om försäljningen som genereras via koncernen
väsentlig information för läsaren. Nettoomsättningen, som baseras på bolagets provision, redovisas i
resultaträkningen som en del av koncernens totala försäljning. Det bruttoflöde av inbetalningar och
utbetalningar som sker från restaurangbesökare, via MenuCard, till den besökta restaurangen utgör
inte redovisade intäkter för MenuCard, utan redovisade intäkter utgörs av den avtalade ersättning
(provision) på betalningar som förmedlas till restaurangen. Ersättningen tas upp i redovisningen vid
betalningstillfället från restaurangbesökaren och värderas till verkligt värde av de ekonomiska
fördelar som är förknippade med transaktionen.
Förklaring gällande omsättningstermer i rapporten:
Brutto restaurangförsäljning = Restaurangomsättning före rabatt på upp till 30 %
Netto restaurangförsäljning = Restaurangomsättning efter rabatt inkl. arrangemang
Nettoomsättning (provision) = MenuCards kommission
Övriga intäkter = MenuCards serviceintäkter

2)

I Danmark kan bolag som bedriver forskning och utveckling vara berättigade till bidrag/skatteavdrag
för förluster som kan hänvisas till forskning och utveckling och då redovisas som intäkt. Den danska
statens “Skattekreditordningen” berättigar detta till utvecklingsbolag. MenuCard ApS har tidigare
inte ansökt om detta, och har i juni månad 2017 lämnat in ansökan om att erhålla utbetalning av
detta för åren 2013 – 2015 samt 2016. Reservationen av återbetalning av ”Skattekreditforordningen”
har nu färdigbehandlats av Skat i Danmark för perioden 2013 – 2015. Med anledning av detta har
Bolaget i Q4 2017 genomfört nedjusteringar rörande 2013 – 2016 samt avsatt för 2017. Beloppet som
anges för Q4 är därför nettobeloppet for hela perioden. För 2018 kommer reservationen genomföras
och inarbetas i rapporten för Q4 2018.

3)

I Q4 2017 har moderbolaget lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott till dotterbolaget på 20,0 MSEK
genom att avräkna lånefordringar på dotterbolaget. Därefter har en motsvarande nedskrivning av
värdet på aktier i dotterbolaget med 20,0 MSEK skett, vilken redovisas under finansiellt netto.

4)

Det är i perioden reserverat momstillgodohavanden för Q1 – Q4 2017 och Q1 2018 på 630.621 SEK.
På tidspunken för start av större aktiviteter i Sverige bedöms det finnas möjlighet att ansöka och återfå
dessa.
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