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“Kraftig tillväxt inom Shopellosegmentet i
linje med nya strategin”
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
•

Omsättningen ökade med 22% och justerad EBITDA ökade med 170% jämfört med samma period föregående år.

•

Nyemissionen som genomfördes i oktober övertecknades och tillförde Bolaget 18 Mkr innan emissionskostnader.

•

myTaste fullföljde den 28 november förvärvet av OutletAds i Sverige AB, samt rekryterade grundaren
Pontus Wiehager till Shopellos ledningsgrupp.

•

Bolagets styrelse har fastslagit att de finansiella målen på kort sikt ska vara att nå ett positivt operationellt
kassaflöde när de kommunicerade förvärven är inkorporerade. Över en konjunkturcykel ska Bolaget nå en
omsättningsökning med i genomsnitt 25% per år samt en EBITDA-rörelsemarginal om lägst 20%.

•

Under kvartal 4 har Bolaget haft förvärvs- och omstruktureringskostnader som uppgått till 1.487.863 kr.

•

Dotterbolaget 203 Creative har under kvartalet fusionerats in i moderbolaget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG
•

myTaste lanserade Smakligt! - ett nytt digitalt annonsnätverk tillsammans med Icakuriren och Hemmets Journal
vilket stärker myTastesegmentets inriktning på prestationsbaserad marknadsföring i linje med den nya strategin.

•

Kampanjjakt lanserade en app som förenklar för konsumenten att hålla reda på kampanjer och rabattkoder från
sina favoritbutiker. För bolagets kunder innebär appen en möjlighet att kostnadseffektivt nå konsumenten med
riktade erbjudanden.

•

På en extra bolagsstämma den 13 februari 2018 togs det beslut om att genomföra en riktad emission av konvertibler
till ett nominellt värde om 11 998 020 kr till de tre största innehavarna av myTastes befintliga konvertibel; Jonas
Söderqvist, Andereas Friis och Henrik Kvick (genom bolaget Trottholmen AB).

•

På en extra bolagsstämma den 13 februari 2018 togs det beslut om emission av 624 000 teckningsoptioner riktat
till anställda och styrelse i syfte att behålla och stärka motivationen ytterligare inom organisationen.
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1) Justerat rörelseresultat (EBITDA) har omräknats genom justering av bolagets förvärvs- och omstruktureringskostnader som uppgått till 1 488 tkr under kvartal 4.
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VD-ORD
“Fjärde kvartalet 2017 markerar slutet på ett banbrytande år för myTaste med
en omsättningsökning på 22% och justerad EBITDA som ökade med 170%.”
Fjärde kvartalet 2017 markerar slutet på ett banbrytande år
för myTaste och början på en ny spännande era av tillväxt för
koncernen med fokus på lönsamhet.

tre förvärv genomförda och sammanlagt uppskattas de ha en
positiv inverkan på EBITDA med 8,5 - 10,5 mkr på årsbasis när
effekten av förvärven är fullt ut inkorporerade.

Strategin att fokusera på att skapa tillväxt, organiskt och genom
uppköp, och bli Sveriges ledande koncern inom prestationsbaserad
marknadsföring för e-handelsbutiker är nu i implementeringsfasen
och har hittills slagit mycket väl ut.

Utöver den ökade omsättningen och det väsentligt förbättrade
justerade EBITDA bör också tilläggas att tjänsten Shopello gjorde
en trafikökning på 12% YoY avseende den totala trafiken som
slussades vidare till de anslutna e-handelsbutikerna. Därmed har vi
vänt den tidigare nedåtgående trafiktrenden under året. Det är ett
resultat som vi är mycket tacksamma över, då det pågått ett stort
arbete för att säkerställa kvalitativ trafik till våra nu över ett tusen
anslutna e-handelsbutiker.

Vi är vidare efter omställningen tydligt positionerade för
fortsatt tillväxt med målet att nu ta en ledande ställning inom
prestationsbaserad marknadsföring med två starka och
tydliga segment; mat- och dryckesfokuserade myTaste samt
shoppingfokuserade Shopello.
Inom myTastesegmentet har arbetet under fjärde kvartalet bland
annat gått ut på att ta fram ett nytt digitalt annonsnätverk inriktat på
prestationsbaserad marknadsföring i matkategorin.
Genom att erbjuda “sponsrade recept” introduceras ett nytt
annonsformat som är helt unikt i sin utformning.
Annonsnätverket, som fått namnet “Smakligt!”, blir Sveriges
största i mat- och dryckessegmentet och offentliggjordes nyligen
i samarbete med Icakuriren och Hemmets journal. Först ut i
nätverket är matjätten Di Luca & Di Luca med varumärket Zeta.
Vi ser stor potential i att många andra ledande varumärken också
börjar använda nätverket och är mycket nöjda med denna första
nya produkt som lanserats inom ramen för koncernens nya era av
vinsttillväxt inom prestationsbaserad marknadsföring.

Koncernens ökande trafikströmmar inom Shopellosegmentet
medför att vi under 2018 kommer att lansera fler egna sajter
och appar inom andra nischer där bolagets modell för
prestationsbaserad marknadsföring har goda förutsättningar att
nå framgång.
I och med att det fjärde kvartalet är det sista på året så vill jag
passa på att ännu en gång tacka alla våra befintliga ägare, och nya
ägare som kom in i och med nyemissionen i höstas, för ert stöd
och förtroende i denna spännande omställning av koncernen.
Vi är väl förtrogna om att vi nu är på rätt spår där all vår erfarenhet
och unika kunskapskapital inom internetmarknadsföring kommer
till sin rätta med tillväxten inom e-handeln som draglok.

Inom Shopellosegmentet har fullt fokus varit på att integrera de
bolag och sajter som vi förvärvat under hösten inom ramen för
koncernens nya strategi att accelerera vinsttillväxten.

Jonas Söderqvist
Medgrundare / VD
myTaste AB (publ)

Förvärvet av Wiehager online marketing solutions AB
(OutletSverige) fullföljdes under fjärde kvartalet och väntas få en
positiv påverkan på koncernens vinst före skatt med mellan 2 till 3
mkr under de kommande 12 månaderna genom en kombination
av nya intäkter, kostnadssynergier samt ett förbättrat erbjudande
till annonsörer. I och med förvärvet rekryterades också
grundaren Pontus Wiehager, som under fjärde kvartalet gått in i
ledningsgruppen för Shopellosegmentet med uppdraget att driva
tillväxt i OutletSverige såväl som övriga bolag inom Shopello. Vi är
mycket glada över de resultat han redan uppnått inom ramen för
koncernens nya strategi och fokusområden.
Förvärvet av OutletSverige är det tredje förvärvet under 2017 inom
ramen för den nya tillväxtstrategin för myTastes shoppingsegment,
Shopello, med speciellt fokus på presentationsbaserad
marknadsföring för e-handelsbutiker. Tillsammans med förvärvet
av Kampanjjakt i Sverige AB och NextWeb 2357 AB är nu samtliga
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TILLVÄXTSTRATEGI
Till följd av den väsentligt reviderade strategin som bolaget nu genomför samt den nyligen slutförda nyemissionen inkluderar denna
rapport en sammanfattning av utvalda delar ur det informationsmemorandum som släpptes i samband med nyemissionen för att
närmare förklara bakgrund och motiv till den strategiska förändringen.

Strategi, bakgrund och motiv
Bolagets tidiga succé sedan starten 2003 baserades i stor utsträckning på att Bolaget lyckades bygga framgångsrika lösningar
för att driva stora mängder organisk trafik från sökmotorer till en låg kostnad. Trafiken genererade intäkter med god marginal från
försäljning av klick, bannerannonser och genom att Bolaget registrerade medlemmar som kunde exponeras för reklam via e-post.
Idag är lönsamheten av att sälja bannerannonser relativt låg i jämförelse med andra annonsformer, som till exempel native- och
prestationsbaserad annonsering. Bolaget har därför reviderat sin strategi i riktning mot att erbjuda annonsprodukter som ger högre
marginal. Bolaget vill nu utnyttja upparbetad kunskap inom området till att lägga tydligare fokus på att driva rätt sorts trafik, betald
och obetald, som resulterar i klick eller köp hos affärspartners. Det innebär en tydlig förskjutning från att optimera för maximal
trafikvolym till trafik av rätt kvalité. Det innebär också ett ökat fokus på det beprövade och framgångsrika sätt Bolaget utformat
mediaprodukter som ger en tydlig fördel för de användare som registrerar sig och återkommer. Genom att ackumulera användare på
detta sätt och uppmuntra dem att återkomma skapas en unik fördel då återkommande användare gör nya köp hos någon av bolagets
affärspartners utan ytterligare marknadsföringskostnader.

Beskrivning av affärmodellen
myTastekoncernens intäkter kommer från två huvudsakliga källor:
••

Prestationsbaserad marknadsföring (fokusområde) i form av trafik som resulterar i en faktiskt handling hos en e-handelspartner
från någon av myTasteskoncernens sajter, appar och e-postutskick. Affärspartners betalar en provision för de köp som genereras,
alternativt ett fast pris per klick. Provisionen kan variera mellan omkring 50% till över 100% av vinsten som e-handlaren genererar på
det specifika köpet eller affärhändelsen. Anledningen till att provisionen kan överstiga 100% är att e-handlaren ser till livstidsvärdet
för nya kunder som genereras och räknar med att kunder i snitt handlar mer än en gång.

••

Frekvensbaserad marknadsföring som består av banner och nativeannonsering. En banner är en digital annons som visas på någon
av myTastekoncernens sajter, appar och e-postutskick. Nativeannonsering är en mer integrerad form av annonsering i form av sponsrat
innehåll. Affärspartners betalar ett fast pris per exponering av sin digitala annons. Priset på banner och nativeannonsering varierar allt
från 10 till 300 kronor per tusen visningar (CPM). För e–postutskick är motsvarande intäkt i genomsnitt 10 till 20 öre per kontakt.
Detta är idag den ledande typen av marknadsföring på bolagets matrelaterade sajter.

AFFÄRSMODELL
myTaste har som affärside att skapa värde för annonsörer, e-handelsbutiker och konsumenter internationellt
genom att bygga automatiserade produkter och plattformar för effektiv marknadsföring på nätet.

Besökare till Bolagets
sajter/appar anskaffas
både organiskt och
via köp av trafik

Prestationsbaserad
marknadsföring

Besökarna exponeras för
annonser från Bolagets
affärskunder.

$

Återkommande besökare
går igenom samma loop utan
ny anskaffningskostnad

Frekvensbaserad
marknadsföring
Källa: Bolagets illustration
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Prestationsbaserad marknadsföring
Bolagets reviderade strategi innebär en tydlig riktning mot prestationsbaserad marknadsföring genom att äga och driva nätverk av
affiliatesajter. De besökare som leverereras till bolagets affärspartners via affiliatesajter renderar ett högt värde eftersom de är nära
köpbeslutet, vilket i sin tur resulterar i högre intäkter och marginaler för Bolaget.
Inom prestationsbaserad marknadsföring har Bolaget två
intäktsmodeller:

KUNDENS RESA MOT KÖPBESLUT

••

Fasta engångsersättningar (CPC) när en besökare, via bolagets
webbsajter, klickar vidare till en ansluten e-handelsbutik.

••

Intäktsdelning (Revenue share) när en besökare, via bolagets
webbsajter, resulterar i ett faktiskt köp i en ansluten e-handelsbutik.

Värdet på besökaren går upp ju längre de är
gångna i köpprocessen.

Tillväxt genom förvärv
Bolagets strategi att utveckla och förvärva affiliatesajter är baserat
på att det är den mest lönsamma delen i affiliatemarknadsföringens
ekosystem. Bolagets unika modell grundar sig på att både äga ett
antal affiliatesajter samt ett affiliatenätverk. Genom att i all möjlig mån
skära bort vanliga affiliate-mellanhänder, antingen med direktavtal
eller genom att använda sig av sitt eget affiliatenätverk Shopello,
skapas bättre marginaler. Genom den uttalade strategin att bli en
ledande spelare på marknaden kan Bolaget med hjälp av sin storlek
därutöver påverka och förhandla mer fördelaktiga avtal med sina
affärspartners än vad mindre affiliatesajter har möjlighet till.

Kännedom
Favorisering

Besökarens
värde ökar

}

Övervägande
Köpintention

$

Affiliate
sajter

Försäljning
Källa: Bolagets illustration

HUR BOLAGET SKAPAR INTÄKTER FRÅN SINA AFFILIATESAJTER
Schematisk beskrivning av Bolagets prestationsbaserade intäktsmodell

Fokusområde
Återkommande användare

Trafik

Affiliatesajter
(riktar sig till konsument)

OBETALD TRAFIK
(ex. rörlig kostnad: 0 kr)

EGNA SAJTER

(Besökare)

Räknexempel
200 kr
Marginal
Butiken behåller -20 kr
Frekvensbaserad
-18 kr
Nätverk
annonsering
162 kr
Affiliatesajter
-35 kr
Trafik

Vinst

127kr

• Adwords
• Social media annonser
• Betalda e-postutskick
• Bannermarknadsföring
• Retargeting

PARTNERSAJTER
TILL SHOPELLO
Shopalike
m.fl

INTÄKT
Provision på butikens marginal
(ex. 90% av 180 kr)

KOSTNAD
Kostnad för trafik.

35 kr

EXEMPEL

ANDRA
NÄTVERK

BETALD TRAFIK
(ex. rörlig kostnad: 35 kr)

E-handelsbutik

EGET
NÄTVERK

• Återkommande användare
• Sökmotortrafik
• Egna e-postutskick
• Pushnotiser
• Intern marknadsföring i
det egna nätverket.

Leads

Affiliatenätverk

(länk mellan affiliatesajter och e-handel)

162 kr

Zalando
önskefoto
Interflora
Amazon

TradeDoubler
Awin
AdTraction
m.fl

Avslut

$

KOSTNAD/INTÄKT
Kostnad eller intäkt för
affiliatenätverk
(ex. 10% på provisionen)

18 kr

BUTIKENS VINST
Försäljningspris:
Butikens marginal:
Provision (ex. 90%):
Butiken behåller:

600 kr
200 kr
-180 kr
20 kr

Källa: Bolagets illustration
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Rörelsesegment Shopello
Shopello är Koncernens växande affärsområde specialiserat på
att skapa tjänster som låter konsumenter ta del av erbjudanden
från e-handelsbutiker. Segmentets huvudsakliga intäkter kommer
från prestationsbaserad marknadsföring. Segmentet utgörs idag
av fem sajter; Shopello, AllaAnnonser, Veckans E, AlltidRea samt
Kampanjjakt. I och med koncernens nya strategi avslutar Simon
Sjöberg sin roll som VD i bolaget Shopello International AB för att
i stället tillträda rollen som försäljningschef per den 1 januari 2018, i
syfte att stärka försäljningen inom segmentet.

Kampanjjakt är en av Sveriges ledande rabattsajter med
tusentals rabattkoder, kampanjer och erbjudanden till de
största e-handelsbutikerna. Kampanjjakts medlemmar och
besökare får tillgång till tusentals märken samlade i över 600
olika webbutiker. Kampanjjakt startades 2009 med visionen att
medlemmarna ska spara så mycket som möjligt när de shoppar
på nätet. Kampanjjakt driver också tidningen Expressens stora
rabattkodsajt rabattkoder.expressen.se som är ett mångårigt
samarbetsavtal. Förvärvet konsoliderades september 2017.

OMSÄTTNING

MILJONER KRONOR
9
8

Outletsverige.se söker genom Sveriges största e-handlare inom
mode för att hitta det senaste utförsäljningarna på nätet åt sina
besökare. Över 300.000 användare har skapat konto på sajten
för att hålla kolla på de senaste utförsäljningarna och få en
personligare shoppingupplevelse. Förvärvet konsoliderades i
slutet av november 2017.
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KOMMENTAR TILL UTVECKLING UNDER OCH EFTER FJÄRDE
KVARTALET
•

Justerat resultat, EBITDA för perioden uppgår till 1 108 tkr vilket är
en ökning med 70% jämfört med samma period föregående år.

•

Omsättningen för perioden uppgår till 9 162 tkr vilket är en
ökning med 110% tillföljd av organsik tillväxt i kombination med
tidigare kommunicerade förvärv.

•

Trafiken ökade till anslutna e-handlare med 12% YoY.

•

Lanserat samarbete med Google Shopping i syfte att driva mer
trafik till anslutna e-handelsbutiker.

•

Lanserat automatiskt system som aktiverar- / inaktiverar
e-handelsbutiker baserat på betalning.

•

Kampanjjakt lanserade en app som förenklar för konsumenten
att hålla reda på kampanjer och rabattkoder från sina
favoritbutiker. För bolagets kunder innebär appen en möjlighet
att kostnadseffektivt nå konsumenten med riktade erbjudanden.

Övriga varumärken
I bolagets strategi att utveckla tjänster kring prestationsbaserad
marknadsföring inom Shopellosegmentet ingår även ett antal
sajter och appar med syfte att driva trafik till huvudtjänsterna samt
en fortlöpande utveckling av nya tjänster inom segmenetet. Bland
dessa sajter och appar återfinns bl a Allaannonser, Alltidrea och
VeckansE.

Kampanjjakts app levererar de senaste erbjudandena
effektivt och överskådligt för konsumenten.

Shopello.se är ett affiliatenätverk som både driver egna
affiliatesajter, men även tillhandahåller ett API som möjliggör
för andra affiliatesajter att få betalt per klick för sin trafik
genom Shopello. Detta möjliggörs genom Shopellos avtal
med webbutikerna. Shopello bedriver verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark. Shoppellos största kategorier är
Mode, Hus & Hem, Barn & Familj, Bygg & Trädgård och Sport
& Fritid. Shopello genererar intäkter genom att sälja trafik
vidare till annonsörernas e-handelsbutiker genom att ta betalt
per klick vidare till annonsörernas sajt eller att ta en provision
på genererade affärer. Affärsområdets digitala tjänster är
plattformsoberoende, vilket betyder att de kan nås via desktop,
surfplatta eller mobil, antingen genom responsiv webb eller som
en mobil applikation.
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Rörelsesegment myTaste
Segmentet myTaste är inriktat på att skapa digitala tjänster
för konsumenter intresserade av mat och dryck.
I dag utgörs segmentet av tre moderna matlagnings- och
dryckessajter; myTaste, Matklubben och Vinklubben.
Främsta inkomstkällan har hittills varit bannerannonser
och av kunder betalda e-postutskick till medlemmar, men
planen är att diversifiera intäktsströmmarna och gå mer
mot prestationsbaserad marknadsföring när marknaden
för e-handeln av dagligvaror mognar. Prestationsbaserad
marknadsföring innebär exempelvis att recepten görs
“shoppingbara” genom att länka till dagligvarubutiker eller
jämförelsesajter för matkassar på nätet.
Affärsområdets digitala tjänster är plattformsoberoende, vilket
betyder att de kan nås via desktop, surfplatta eller mobil,
antingen genom responsiv webb eller som en mobil applikation.

Plattformen myTaste har på kort tid blivit ett stort socialt
receptnätverk med över 5 miljoner appnedladdningar.
Plattformen har över 40 000 matbloggar anslutna och innehåller
6 miljoner recept på 26 olika språk. Dagligen sparas över 10 000
recept och totalt sedan starten har över 10 miljoner användare
registrerat sig på tjänsten.
myTastes mål är att vara det självklara valet på nätet för
matintresserade som söker inspiration för att laga mat men
också för dela med sig av sina recept och skapa dynamiska
kokböcker som kan uppdateras, delas och följas av andra.
myTaste är byggt utifrån hur matbloggar fungerar och det
moderna sociala sättet som unga människor konsumerar media.

OMSÄTTNING

MILJONER KRONOR

Matklubben är en stor svensk receptsajt där matlagningsintresserade själva kan lägga upp material i form av recept
och kommentarer i forumet. I dagsläget finns det över 100 000
recept inlagda av drygt 1,1 miljon medlemmar. Sajten etablerades
redan 1999. myTaste tog 2006 över driften och sedan dess har
besökarantalet ökat kraftigt.
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KOMMENTAR TILL UTVECKLING UNDER OCH EFTER FJÄRDE
KVARTALET
•

Justerat resultat, EBITDA för perioden uppgår till 1 087 tkr vilket är
en ökning med 123% jämfört med samma period föregående år.

•

Fokus under kvartalet har legat på att ta fram nya produkter inom
prestationsbaseradmarknadsföring i syfte att öka omsättningen i
linje med koncernens nya finansiella mål.

•

Vinklubben låter användare ta del av de viktigaste
erbjudandena från vinimportörer samt få tips om nyheter inom
systembolagets beställningssortiment. Många av vinerna finns i
begränsad upplaga och levereras ofta i exklusiva trälådor.
Vinklubben samlar erbjudanden på ett överskådligt sätt
som ger användarna en inspirerande och informerad inblick
i Systembolagets stora beställningssortiment. Användarna
beställer valda produkter via länk till systembolaget.se.

Vinklubben har under fjärde kvartalet utformat två nya produkter:
SMP - Utvärdering och justering av Socialt Media Paket (SMP)
genomfördes under perioden. Vi erbjuder nu våra kunder tillgång
till vår filtrerade målgrupp på Facebook och Instagram med
vinerbjudanden - en målgrupp som är vana att beställa vin digitalt.
SMS - Vinklubben har sedan starten samlat in över 20.000
mobilnummer vid gjorda beställningar. Alla våra mottagare har
själva fyllt i sitt mobilnummer och godkänt att de vill ta emot
information från oss. Under perioden genomfördes tester för att
bekräfta målgruppens respons på utskick via SMS.

•

myTaste lanserade Smakligt! - ett nytt digitalt annonsnätverk
tillsammans med Icakuriren och Hemmets Journal vilket
stärker myTaste segmentets inriktning på prestationsbaserad
marknadsföring i linje med den nya strategin.
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Koncernen
FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
•

Nettoomsättningen uppgick för kvartalet till 13 600 tkr (11 156),
vilket är en ökning med 22% jämfört med samma period
föregående år, vilket till största del kan hänföras till omsättning
i det nyligen förvärvade bolaget Kampanjjakt. Rörelseresultatet
före avskrivningar uppgick till 283 tkr (653) vilket är 370 tkr
sämre än samma kvartal föregående år, vilket framförallt
beror på de engångs- och omstruktureringskostnader som
under kvartalet uppgått till 1 488 tkr. Justerat för engångs- och
omstruktureringskostnader uppgår EBITDA till 1 771 tkr (653).
Internt upparbetade kostnader som under kvartalet har
aktiverats under immateriella tillgångar uppgår till 626 tkr (1 044).

Nå en EBITDA-rörelsemarginal om lägst 20% när
förvärvsstrategin inom prestationsbaserad marknadsföring
av e-handelsbutiker får effekt och synergier är fullt ut
realiserade.

MODERFÖRETAGET
Nettoomsättningen i moderföretaget uppgick mellan januari och
december till 5 114 tkr (5 242). Rörelseresultat före avskrivningar
uppgick till -1 078 tkr (-3 272).

NETTOOMSÄTTNING
TKR PER KVARTAL

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Den 31 december 2017 uppgick koncernens likvida medel till
5 440 tkr (4 432). Outnyttjad checkkredit uppgick till 3 000 tkr
(3 000). Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 3 233 tkr
(1 133) och bokförd skuld för utställda konvertibler uppgick till
14 430 tkr (14 312). Kassaflödet från den löpande verksamheten
mellan januari och december uppgick till -7 747 tkr (-7 712).
Nettokassaflödet har väsentligt förbättrats i jämförelse med
föregående år och vad som orsakar rörelsekapitalets negativa
kassaflöde härleds primärt till bolagsförvärven som är gjorda
under Q4 2017. I dessa förvärv fanns större rörelseskulder
som gruppen efter förvärv reglerat varför det i Q4 finns stora
negativa kassaflöden. Under kvartalet har bolaget tillförts 18 548
tkr från företrädesemissionen som blev klar i oktober månad.

15 000

12 500

10 000

7 500

5 000

NYA FINANSIELLA MÅL
Med anledning till bolagets utveckling och de synergieffekter
styrelsen ser från förvärven har nya finansiella mål formulerats.

2 500

På kort sikt ska Bolaget nå ett positivt operationellt kassaflöde
när redan kommunicerade förvärv är fullt ut inkorporerade.
På lång sikt, det vill säga över en konjunkturcykel, ska Bolaget:
•

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2 Q3 Q4

2015

Nå en omsättningsökning för koncernen med i genomsnitt
25% per år. Bolaget ska växa genom en kombination av
organisk tillväxt, förvärv och intäktssynergier.

Q1

Q2 Q3 Q4
2017

2016

UPPDELNING EFTER RÖRELSESEGMENT
Rörelseresultatet (EBITDA) i tabellen nedan är ej justerat med de engångskostnader som segmenten har haft under kvartalet.

MYTASTE

SHOPELLO

203 CREATIVE

KONCERNGEMENSAMT

JUSTERINGAR

KONCERNEN

Externa intäkter

4 437 (6 753)

9 162 (4 367)

0 (35)

1 (1)

0 (0)

13 600 (11 156)

Interna intäkter

1 455 (23)

0 (0)

0 (0)

1 283 (1 250)

-2 738 (-1 273)

0 (0)

Rörelseresultat före avskrivningar
(EBITDA)

629 (488)

77 (650)

0 (1)

-613 (-860)

190 (373)

283 (653)

OKT - DEC 2017 ( 2016)

Avskrivningar

-2 736 (-1 891)

Finansiella poster, netto

-549 (1 504)

Koncernens resultat före skatt

-3 002 (266)
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
TKR

Not

2017-10-012017-12-31

2016-10-012016-12-31

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

Nettoomsättning

2,4

13 600

11 156

36 696

44 115

Aktiverat arbete för egen räkning

626

1 044

3 618

3 520

Övriga rörelseintäkter

962

284

2 317

701

0

-13

0

40

15 188

12 471

42 631

48 376

Direkta kostnader

-6 553

-4 296

-14 656

-17 154

Övriga externa kostnader

-3 563

-2 411

-10 570

-9 678

Personalkostnader

-4 794

-5 111

-17 251

-23 026

Valutavinst

Rörelsens kostnader

Valutaförlust
Rörelseresultat (EBITDA)

5

0

-52

0

283

653

102

-1 482

Avskrivningar

-2 736

-1 891

-8 806

-7 111

Rörelseresultat (EBIT)

-2 453

-1 238

-8 704

-8 593

-549

1 504

-1 898

308

-3 002

266

-10 602

-8 285

Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

190

47

457

169

-2 812

313

-10 145

-8 116

-2 820

264

-10 046

-8 337

8

49

-99

221

-2 812

313

-10 145

-8 116

Periodens resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa

Resultat per aktie före utspädning, kr
Genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning, st
Antal utestående aktier vid perioden slut

-0,14

0,02

-0,55

-0,47

20 629 058

17 613 675

18 373 717

17 277 609

22 017 091

17 613 675

22 017 091

17 613 675

2017-10-012017-12-31

2016-10-012016-12-31

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

-2 812

313

-10 145

-8 116

Koncernens rapport över totalresultat
TKR

Periodens resultat

Not

Övrigt totalresultat
Poster som kommer omklassificeras till resultatet
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter

0

25

0

0

Summa övrigt totalresultat

0

25

0

0

-2 812

338

-10 145

-8 116

-2 820

289

-10 046

-8 337

8

49

-99

221

-2 812

338

-10 145

-8 116

Periodens totalresultat
Periodens totalresultat hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa
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Koncernens rapport över finansiell
ställning i sammandrag
TKR

Not

2017-12-31

2016-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Goodwill

28 059

12 950

Övriga immateriella tillgångar

40 004

22 294

Materiella anläggningstillgångar

1 947

3 037

Finansiella anläggningstillgångar

402

0

27

42

70 439

38 323

Omsättningstillgångar exklusive likvida medel

12 404

11 397

Likvida medel

5 440

4 432

Summa omsättningstillgångar

17 844

15 829

Summa tillgångar

88 283

54 152

Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Omräkningsreserv
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder
Uppskjuten skatteskuld

Räntebärande skulder

8 807
48 488

0

-2

-30 736

-34 603

28 761

22 690

212

311

28 973

23 001

4 082

16 294

3

Räntebärande skulder

Kortfristiga skulder

11 009
48 488

10 500

0

5 326

1 455

3
930

1 944

Övriga skulder

38 472

11 458

Summa eget kapital och skulder

88 283

54 152
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Koncernens rapport över eget
kapital i sammandrag
TKR

Eget kapital hänförligt
till moderföretagets
aktieägare

Eget kapital hänförligt till
innehav utan bestämmande
inflytande

Totalt eget kapital

FÖRSTA KVARTALET 2017
Ingående balans per 2017-01-01

22 690

311

23 001

Periodens resultat

-2 279

-31

-2 310

Övrigt totalresultat

0

0

-2 279

-31

Summa totalresultat

0
-2 310

Transaktioner med aktieägare
Förvärv av minoritetsandelar
Utgående balans per 2017-03-31

0

0

20 411

279

20 690

0

ANDRA KVARTALET 2017
Ingående balans per 2017-04-01

20 411

279

20 690

Periodens resultat

-1 862

-10

-1 872

Övrigt totalresultat

0

0

-1 862

-10

Summa totalresultat

0
-1 872

Transaktioner med aktieägare
Förvärv av minoritetsandelar
Utgående balans per 2017-06-30

0

0

18 549

269

18 818

0

TREDJE KVARTALET 2017
Ingående balans per 2017-07-01

18 549

269

18 818

Periodens resultat

-3 085

-65

-3 150

Övrigt totalresultat

0

0

-3 085

-65

Summa totalresultat

0
-3 150

Transaktioner med aktieägare
Emissionskostnader överkursfond

-150

0

Utgående balans per 2017-09-30

15 314

204

15 518

-150

FJÄRDE KVARTALET 2017
Ingående balans per 2017-10-01

15 314

204

15 518

Periodens resultat

-2 820

8

-2 812

Övrigt totalresultat

0

0

0

-2 820

8

-2 812

Förvärv av minoritetsandelar

2 202

0

2 202

Förvärv av minoritetsandelar

14 065

0

14 065

Utgående balans per 2017-12-31

28 761

212

28 973

Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare

PERIODEN JAN - DEC 2017
Ingående balans per 2017-01-01

22 690

311

23 001

Periodens resultat

-10 046

-99

-10 145

Övrigt totalresultat

0

0

-10 046

-99

Förvärv av minoritetsandelar

2 202

0

2 202

Förvärv av minoritetsandelar

13 915

0

13 915

Utgående balans per 2017-12-31

28 761

212

28 973

Summa totalresultat

0
-10 145

Transaktioner med aktieägare
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forts. Koncernens rapport över eget
kapital i sammandrag

FÖRSTA KVARTALET 2016
22 100

220

22 320

Periodens resultat

Ingående balans per 2016-01-01

-2 118

74

-2 044

Övrigt totalresultat

-2

0

-2

-2 120

74

-2 046

Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Förvärv av minoritetsandelar
Utgående balans per 2016-03-31

0

0

19 980

294

20 274

0

ANDRA KVARTALET 2016
Ingående balans per 2016-04-01

19 980

294

20 274

Periodens resultat

-4 421

55

-4 366

Övrigt totalresultat

-13

0

-4 434

55

Summa totalresultat

-13
-4 379

Transaktioner med aktieägare
Nyemission överkursfond

10 208

0

10 208

Utgående balans per 2016-06-30

25 754

349

26 103

TREDJE KVARTALET 2016
Ingående balans per 2016-07-01

25 754

349

26 103

Periodens resultat

-2 062

43

-2 019

Övrigt totalresultat

-10

0

-2 072

43

Summa totalresultat

-10
-2 029

Transaktioner med aktieägare
Förvärv av minoritetsandelar
Utgående balans per 2016-09-30

-1 281

-130

-1 411

22 401

262

22 663

22 663

FJÄRDE KVARTALET 2016
22 401

262

Periodens resultat

Ingående balans per 2016-10-01

264

49

Övrigt totalresultat

25

0

Summa totalresultat

289

49

313
25
338

Transaktioner med aktieägare
Förvärv av minoritetsandelar
Utgående balans per 2016-12-31

0

0

22 690

311

23 001

0

22 320

PERIODEN JAN - DEC 2016
Ingående balans per 2016-01-01

22 100

220

Periodens resultat

-8 337

221

-8 116

Summa totalresultat

-8 337

221

-8 116

10 208

0

10 208

-1 281

-130

-1 411

22 690

311

23 001

Transaktioner med aktieägare
Nyemission överkursfond
Förvärv av minoritetsandelar
Utgående balans per 2016-12-31
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Koncernens rapport över
kassaflöden i sammandrag
TKR

Not

2017-10-012017-12-31

2016-10-012016-12-31

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

-2 453

-1 238

-8 704

-8 593

2 155

804

6 553

2 893

-298

-434

-2 151

-5 700

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Justering för icke kassaflödespåverkande poster

Betald inkomstskatt

339

75

615

187

41

-359

-1 536

-5 513

Justeringar av rörelsekapital

-12 576

-3 402

-6 211

-2 199

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-12 535

-3 761

-7 747

-7 712

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 983

-681

-8 447

-3 617

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

18 548

1 115

17 202

10 386

4 030

-3 327

1 008

-943

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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7 759

4 432

5 375

5 440

4 432

5 440

4 432
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Moderföretagets resultaträkning
i sammandrag
2017-10-012017-12-31

2016-10-012016-12-31

Nettoomsättning

1 283

Övriga rörelseintäkter

1 592
2 875

TKR

Not

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

1 249

5 114

5 242

847

4 014

2 921

2 096

9 128

8 163

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat (EBITDA)
Avskrivningar
Rörelseresultat (EBIT)
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt

-453

-755

-1 737

-3 012

-2 059

-877

-5 378

-3 409

-951

-1 265

-3 091

-5 014

-588

-801

-1 078

-3 272

-4

-21

-23

-146

-592

-822

-1 101

-3 418

-477

-1 361

-1 671

-2 542

-1 069

-2 183

-2 772

-5 960

0

0

0

0

-1 069

-2 183

-2 772

-5 960

0

0

0

0

-1 069

-2 183

-2 772

-5 960

2017-10-012017-12-31

2016-10-012016-12-31

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

Periodens resultat

-1 069

-2 183

-2 772

-5 960

Övrigt totalresultat

0

0

0

0

-1 069

-2 183

-2 772

-5 960

Periodens resultat

Moderföretagets rapport
över totalresultat
TKR

Periodens totalresultat
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Moderföretagets balansräkning
i sammandrag
TKR

NOT

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

0

0

Materiella anläggningstillgångar

13

36

Finansiella anläggningstillgångar

80 769

48 066

Långfristig fordran koncernföretag

12 000

12 000

Summa anläggningstillgångar

92 782

60 102

10 538

7 596

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

2 131

1 782

12 669

9 378

105 451

69 480

11 009

8 807

56 166

47 635

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat

-2 772

-5 960

64 403

50 482

Långfristiga skulder

13 500

14 312

Kortfristiga skulder

27 548

4 686

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

105 451

69 480

Summa eget kapital
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NOT 1 Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i senaste årsredovisningen för 2016.
Moderföretagets delårsrapport är upprättad i enlighet med kapitel 9 i årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper
och beräkningsgrunder har tillämpats som i senaste årsredovisningen för 2016.
NYA REDOVISNINGSPRINCIPER
Nya redovisningsstandarder som träder i kraft 1 januari 2018 eller senare.
myTaste koncernen har inte förtidstillämpat någon av de nya standarder som träder i kraft den 1 januari 2018 eller senare.
IFRS 9 Finansiella instrument kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. I likhet med IAS
39 klassificeras finansiella tillgångar i olika kategorier, varav vissa värderas till upplupet anskaffningsvärde och andra till
verkligt värde. IFRS 9 inför andra kategorier än de som finns i IAS 39. Klassificeringen under IFRS 9 baseras dels på instrumentets avtalsenliga kassaflöden, dels på företagets affärsmodell.
Den nya standarden innehåller även nya regler för nedskrivningsprövning av finansiella tillgångar som innebär att den
tidigare ”incurred loss-metoden” ersätts av en ny ”expected loss-metod”. Nedskrivningsreglerna i IFRS 9 bygger på en
trestegsmodell, där redovisningen av nedskrivningar styrs av förändringar i kreditrisken på de finansiella tillgångarna. Med
andra ord är det inte längre nödvändigt att en förlusthändelse inträffar för att en nedskrivning ska redovisas. Standarden innehåller dock förenklingsregler för kundfordringar och leasingfordringar. Dessa innebär att en reserv för kreditförluster kan
redovisas direkt och att ingen bedömning behöver göras avseende förändringar i kreditrisken.
För finansiella skulder överensstämmer IFRS 9 i stort med IAS 39. För skulder redovisade till verkligt värde ska dock en del
av förändringen i verkligt värde som är hänförlig till den egna kreditrisken redovisas i övrigt totalresultat istället för i resultatet, såvida detta inte orsakar inkonsekvens i redovisningen.
Ändrade kriterier för säkringsredovisning kan leda till att fler ekonomiska säkringsstrategier uppfyller kraven för säkringsredovisning enligt IFRS 9 än enligt IAS 39.
IFRS 9 Finansiella instrument träder i kraft den 1 januari 2018 och kommer att tillämpas av koncernen och moderbolaget från
och med detta datum. Jämförande information kommer inte att räknas om.
Koncernen har under 2017 analyserat effekterna av övergången till IFRS 9. Sammanfattningsvis förväntas ingen väsentlig
inverkan på koncernens finansiella ställning. Ändrade principer för nedskrivning av låne- och kundfordringar kommer dock
att påverka redovisa resultat och ställning. Dessutom kommer klassificeringen av vissa finansiella instrument att förändras.
Förväntade effekter sammanfattas och förklaras nedan. Denna analys baseras på aktuell tillgänglig information och kan
komma att ändras på grund av information som blir tillgänglig under 2018.
(a)

Klassificering och värdering

Alla finansiella tillgångar som för närvarande värderas till verkligt värde förväntas även fortsättningsvis värderas till verkligt
värde. Koncernen har gjort bedömningen att låne- och kundfordringar även fortsättningsvis uppfyller kriterierna för att
redovisas till upplupet anskaffningsvärde.
(b)

Nedskrivning

Koncernen kommer att tillämpa den förenklade metoden för redovisning av förväntade kreditförluster med avseende på
kundfordringar. Detta innebär att förväntade kreditförluster för återstående löptid kommer att beaktas. Bedömningen är
att reserven för kreditförluster kommer att öka/minska med 0 MSEK, med effekten att uppskjuten skatteskuld minskar/ökar
med 0 MSEK.
(c)

Övriga justeringar

Förutom de justeringar som beskrivs ovan kan vissa andra poster i de finansiella rapporterna påverkas, såsom uppskjuten
skatt, investeringar i intresseföretag och joint venture och omräkningsdifferenser.
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IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder kommer att ersätta IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 15 innebär en
modell för intäktsredovisning (femstegsmodell) som baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst överförs till kunden.
Grundprincipen är att ett företag redovisar intäkter för att skildra överföringen av utlovade varor och tjänster till kunder med
ett belopp som återspeglar den ersättning som företaget förväntas ha rätt till i utbyte mot dessa varor eller tjänster.
Den nya standarden är uppbyggd enligt en ”kontrollbaserad” modell i fem steg. Standarden avser affärsmässiga överenskommelser (avtal) med kunder där leverans av varor/tjänster delas in i särskiljbara prestationsåtaganden som redovisas
separat. I vissa fall kan varan/tjänsten integreras med andra åtaganden i avtalet, varvid ett paket av varor/tjänster utgör ett
gemensamt åtagande. Standarden fastställer regler för beräkning av transaktionspriset för leverans av varor och tjänster
samt hur detta kan fördelas mellan olika prestationsåtaganden. Intäkterna redovisas när kunden har fått kontroll, genom att
kunden kan använda eller dra nytta av varan/tjänsten, varvid den anses överförd. Kontrollen kan ha övergått vid en given
tidpunkt, vilket vanligen är fallet vid försäljning. I andra fall uppfylls ett prestationsåtagande över en tidsperiod vilket är vanligt för tjänster. Tre olika kriterier har ställts upp för om prestationsåtagandet uppfylls över tiden. Antingen erhåller kunden
omedelbar nytta när åtagandet uppfylls eller så förbättrar företagets prestationer en tillgång som kunden kontrollerar eller
så skapar företagets prestationer inte en tillgång som har en alternativ användning för företaget och företaget har rätt till
betalning för hittills nedlagda utgifter. IFRS 15 syftar till att skapa en mer jämförbar och transparent finansiell rapportering,
vilket kommer att uppnås genom uppdelning av avtal med kunder enligt ovan men även genom att betydligt fler upplysningar lämnas om hur och när intäkter genereras. Upplysningarna omfattar både kvantitativa och kvalitativa upplysningar för
att läsaren ska kunna förstå företagets affär. Upplysningarna omfattar bl.a. upplysning om avtal med kunder, uppdelning av
intäkter i geografi, kategori eller liknande med avstämning mot redovisade segment, upplysningar om balansposterna samt
information om väsentliga bedömningar.
IFRS 15 träder i kraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare. Standarden, inklusive ändringar från 2016,
kommer att tillämpas av koncernen och moderbolaget från och med detta datum med fullständig retroaktiv omräkning med
beaktande av de praktiska undantag i standarden.
Under 2017 har koncernen fortsatt arbetet med att utvärdera effekterna av IFRS 15. Koncernen förväntar sig inga effekter av
övergången till IFRS 15 genom att koncernens nuvarande redovisning stämmer överens med redovisningen enligt IFRS 15.
IFRS 16
Under året har koncernen påbörjat utvärderingen av effekterna på standarden. Såväl redovisade tillgångar som skulder
förväntas öka. Även resultaträkningen och finansieringsverksamheten i kassaflödesanalysen kommer att påverkas men
någon tillförlitlig uppskattning av relevanta belopp har ännu inte kunnat göras.
I moderbolaget kommer undantaget i RFR 2 beträffande leasingavtal att tillämpas. Det innebär att moderföretagets principer för redovisning av leasingavtal kommer att vara oförändrade.
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Not 2 Rörelsesegment
Koncernens rörelsesegment identifieras utifrån den interna rapporteringen som görs till företagets högsta verkställande
beslutsfattare. Verkställande direktören utgör koncernens högsta verkställande beslutsorgan. Koncernen har identifierat två
verksamhetsdrivande rörelsesegment; myTaste och Shopello, konsultverksamheten 203 Creative avvecklades under 2016 och
bolaget Creative har under räkenskapsårets sista kvartal fusionerats in i moderbolaget myTaste AB (publ). Under året har bolaget
förvärvat, Kampanjjakt i Sverige AB och OutletAds i Sverige AB. Både Kampanjjakt och OutleAds ingår i Shopellosegmentet.

MYTASTE OPERATIONS
Är en av världens största matsajter med social funktionalitet. Främsta inkomstkällan är reklam. Segmentet består av myTaste,
matklubben.se och vinklubben.se.

SHOPELLO
Segmentet består av Shopello International AB, AllaAnnonser.se, AlltidREA.se, Kampanjjakt i Sverige AB och OutletAds i Sverige
AB. Shopello är en e-handelsplattform som marknadsför andra webbutikers produkter och får intäkter genom förmedling av trafik.
AllaAnnonser.se är en sökmotor för radannonser, AlltidREA.se scannar dagligen av miljontals produkter och erbjudanden från en
mängd svenska webbutiker genom Shopellos API för att ta reda på vilka varor som är prissänkta. Kampanjjakt äger ett nätverk
av provisionsbaserade sajter, där huvudsajten är kampanjjakt.se som samlar kampanjer och erbjudanden från e-handelsbutiker
så att kunden alltid får det bästa priset. OutletSverige är en plattform där användare registrerar sig och bland annat kan följa sina
favoritvarumärken och bli notifierade när någon av de över 50 anslutna e-handelsbutikerna sänker priset på något av över 250 000
plagg de erbjuder.

KONCERNGEMENSAMT
Förutom dessa två segment bryts också koncerngemensamt ut då dessa ej härrör till något specifikt segment.

OKT – DEC 2017 (2016)
MYTASTE

SHOPELLO

203 CREATIVE

KONCERNGEMENSAMT

JUSTERINGAR

KONCERNEN

Externa intäkter

4 437 (6 753)

9 162 (4 367)

0 (35)

1 (1)

0 (0)

13 600 (11 156)

Interna intäkter

1 455 (23)

0 (0)

0 (0)

1 283 (1 250)

-2 738 (-1 273)

0 (0)

Rörelseresultat före avskrivningar
(EBITDA)

629 (488)

77 (650)

0 (1)

-613 (-860)

190 (373)

283 (653)

Avskrivningar

-2 736 (-1 891)

Finansiella poster, netto

-549 (1 504)

Koncernens resultat före skatt

-3 002 (266)

JAN– DEC 2017 (2016)
MYTASTE
Externa intäkter

SHOPELLO

16 304 (21 691) 20 365(20 265)

203 CREATIVE

KONCERNGEMENSAMT

JUSTERINGAR

KONCERNEN

0 (2 158)

27 (1)

0 (0)

36 696 (44 115)

Interna intäkter

1 966 (267)

0 (0)

0 (635)

3 988 (5 136)

-5 954 (-6 038)

0 (0)

Rörelseresultat före avskrivningar
(EBITDA)

- 396 (-959)

766 (3 793)

0 (-1 354)

-1 187 (-3 747)

919 (785)

102 (-1 482)

Avskrivningar
Finansiella poster, netto
Koncernens resultat före skatt
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Not 3 Upplysningar om verkligt värde
31 DEC 2017

31 DEC 2016

Redovisat värde

Verkligt värde

Redovisat värde

Verkligt värde

Skulder till kreditinstitut

3 233

3 233

1 133

1 133

Finansiella leasingskulder

1 779

1 779

2 793

2 793

Villkorad köpeskilling

10 500

12 000

-

-

Konvertibelt lån

14 430

14 430

14 312

14 312

BESKRIVNING AV VERKLIGT VÄRDE
För beskrivning hur verkligt värde beräknas se information i årsredovisningen för 2016.

KONVERTIBELT LÅN
Verkligt värde för konvertibelt lån lämnas i upplysningssyfte och beräknas genom en diskontering av framtida
kassaflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterade till aktuell marknadsränta.

VILLKORAD KÖPESKILLING
Villkorad köpeskilling värderas till verkligt värde genom diskontering av förväntade kassaflöden med en riskjusterad
diskonteringsränta. Förväntade kassaflöden bestäms utifrån budgeterad framtida omsättning och motsvarande belopp
som kommer att utgå vid specifikt utfall.
Den villkorade köpeskilling har värderats till verkligt värde som återfinns i nivå 3 i värderingshierarki. Förändring för
villkorade köpeskillingen i nivå 3 presenteras nedan.

Ingående balans
Värdeförändring i resultatet
Utgående balans

OKT- DEC 2017 (2016)

JAN - DEC 2017 (2016)

10 500 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

10 500 (0)

10 500 (0)

Not 4 Transaktioner med närstående
Koncernen har under perioden haft närståenderelationer med ledande befattningshavare och företag, som dessa
personer äger. Transaktionerna är prissatta på marknadsmässiga villkor och är av samma art och omfattning som tidigare,
se Årsredovisning 2016.
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Kommande rapporttillfällen
Årsredovisning 2018
Delårsrapport januari - mars 2018
Delårsrapport april - juni 2018
Delårsrapport juli - september 2018

5 april 2018
17 maj 2018
16 aug 2018
8 nov 2018

Årsstämma
Årsstämma i myTaste (publ) kommer att hållas fredagen den 26 april 2018 i Stockholm, (tid och plats meddelas senare).			
			

Kontaktinformation
myTaste AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7TR
SE-114 34 Stockholm
Informationen i denna delårsrapport är sådan som myTaste AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/
eller lagen om handel om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08.30 (CET).

Aktien					
myTase AB (publ) hade per 31 december 2017 ett aktiekapital om 11 008 545;50 fördelat på 22 017 091 aktier. Kvotvärdet uppgår
till 0,5 kr. Aktien handlas sedan 4 juli 2014 på Nasdaq OMX First North Premier under kortnamnet TASTE. En handelspost omfattar
en (1) aktie. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och utdelning i bolaget.

Avgivande av delårsrapport
Styrelsen och verkställande direktören för myTaste AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden
2017-01-01 - 2017-12-31.

Fredrik Burvall
Styrelseordförande

Rickard Vikström
Styrelseledamot

Patrik Christiansen
Styrelseledamot

Jonas Söderqvist
Styrelseledamot
Medgrundare / VD

Joakim Båge
Styrelseledamot

Andereas Friis
Styrelseledamot
Medgrundare / COO

Revisorernas granskning
Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
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