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“Kraftigt ökad omsättning och förbättrat
resultat med nya och tydliga finansiella mål.”
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
•

Verksamheten har renodlats för att kunna leverera starkt förbättrade resultat i linje med de nya finansiella mål som bolagets
styrelse beslutade om under fjärde kvartalet 2017.

•

Under första kvartalet uppgick intäkterna till 12 023 tkr (7 914), vilket motsvarade en ökning med 51,9 procent.

•

EBITDA resultatet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 1 502 tkr (-20), motsvarande en justerad EBITDA marginal
om 13 procent (-0,2).

•

Omsättningen inom segmentet Mytaste Shopping har under kvartalet ökat med 121 procent till 8 513 tkr (3 849) med en
EBITDA på 1 900 tkr (246).

•

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.

•

Under kvartalet har en omfattande översyn av koncernens alla system gjorts för att uppfylla kraven i den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018.

•

Inom Mytaste Food & Beverage så utmärker sig Vinklubben som gör ännu ett starkt kvartal med ny mobilapp samt nya
produkter lanserade.

•

En mobilapp till koncernens största enskilda förvärv under förra året, Kampanjjakt, har lanserats.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG
•

Mytaste Groups medgrundare Andereas Friis har valts till ny VD och tar över från koncernens andra medgrundare Jonas Söderqvist.
Jonas kommer axla rollen som operativ chef och ansvara för att den nya strategin implementeras på ett operationellt plan med
bibehållen innovationsgrad.

•

myTaste AB omprofileras som koncern till att kallas Mytaste Group (koncernens legala namn är det samma som tidigare, myTaste AB (publ))
och segmentet som tidigare hette Shopello kommer framöver att kallas Mytaste Shopping, medan segmentet myTaste kommer att
benämnas Mytaste Food & Beverage. Koncernen får samtidigt en ny och mer IR-inriktad hemsida under mytastegroup.com.

•

Arbetet med integrering av förra årets förvärv har i stora drag avslutats och mer resurser läggs nu istället på nyförsäljning och
att skapa ökade intäktsströmmar.

•

Den framgångsrika produkten OutletSverige har utökats med två nya kategorier, barnkläder och heminredning.
Plattformen har även byggts om för att kunna gå ut i fler länder, där nordiska marknader är först på tur.

•

Andra kvartalet började starkt och EBITDA resultatet för april månad uppgick till 1 miljon sek.

NYCKELTAL
NETTOOMSÄTTNING (TKR)

Q1
2018

Δ

Q1
2017

12 023

+51,9%

7 914

1)

JUSTERAT RÖRELSERESULTAT (EBITDA) (TKR)

1 502

n/a

-20

RÖRELSEMARGINAL (JUSTERAD EBITDA) (%)

13%

n/a

-0,25%

RÖRELSERESULTAT (EBITDA) (TKR)

713

n/a

-20

RÖRELSEMARGINAL (EBITDA) (%)

6%

n/a

-0,25%

RESULTAT PER AKTIE (KR)

-0,11

n/a

-0,13

1) Justerat rörelseresultat (EBITDA) har omräknats genom justering av kostnader hänfört till optionsprogram, konvertibelemission samt omstruktureringskostnader som
uppgått till 788.709 kr under kvartal 1
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Mytaste Group
– Vi äger och utvecklar innovativa prestationsbaserade
marknadsföringslösningar för e-handelsbutiker.
MISSA INTE NYA
VD:S PRESENTATION
AV BOLAGET!
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VISION
Att bli ledande på
prestationsbaserad
marknadsföring
genom att personifiera
erbjudanden för
produkter och tjänster
enligt konsumentens
unika smak.

™

Mytaste Group
Digital mediakoncern
som utvecklar och driver
sajter och appar som på
ett innovativt sätt hjälper
e-handelsbutiker att öka
försäljningen och
anskaffa nya kunder
genom att samla in och
analysera stora mängder
information i Mytaste
BigData Engine™ för att
nå maximal konverteringsgrad.

23

MEDARBETARE
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Redeye Growth Day

Småbolagsdagen

4 juni 2018

11 juni 2018

NETTOOMSÄTTNING
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12 +52%
MKR
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APPAR

SAJTER

MISSION

STRATEGI

Att ge konsumenter
en bättre digital
shoppingupplevelse
och samtidigt hjälpa
företag att driva
försäljning mer
effektivt.

Att bygga en portfölj
av produkter inom
prestationsbaserad
marknadsföring i
världsklass genom
organisk tillväxt i
kombination med
geografisk expansion
och förvärv.
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VD har ordet

“Kraftigt ökad omsättning och förbättrat
resultat med nya och tydliga finansiella mål.”
Det är väldigt inspirerande och tacksamt att få möjlighet att
tillträda som VD för Mytaste Group just nu.
Med tillväxten inom e-handeln som underliggande draglok och
styrkta av de förvärv vi genomfört, samt de nylanseringar vi har
på gång, är utsikterna för 2018 och framåt ljusa.
Vi har nyligen genomfört en omfattande omorganisation av
Mytaste Group med fokus på intäktstillväxt och lönsamhet
inom ramen för vår nya inriktning på prestationsbaserade
marknadsföringslösningar för e-handelsbutiker.
Omorganisationen innebär att investeringsfasen inom koncernen
i princip är över och nu renodlar vi verksamheten för att skapa
utrymme för att kunna leverera starkt förbättrade resultat i linje
med de nya finansiella mål som bolagets styrelse beslutade om
under fjärde kvartalet 2017.
Jonas Söderqvist och jag älskar båda att göra affärer, men det
är framförallt Jonas tekniska talang och innovationsförmåga som
gjort honom ovärderlig som VD under tiden som koncernen
investerat tungt i produktutveckling. Det är därför som jag ser
fram emot att Jonas Söderqvist nu kommer axla rollen som
operativ chef och ansvara för att synergieffekterna av förvärven
blir fullt ut realiserade inom Mytaste Group samt att den nya
strategin implementeras på ett operationellt plan på effektivast
möjliga sätt med bibehållen innovationsgrad.
Som ett led i omorganisationen och renodlingen av
verksamheten byter vi också namn och grafisk profil på våra
segment för att bättre passa vår nya koncernövergripande
inriktning på prestationsbaserade marknadsföringslösningar för
e-handelsbutiker.
Segmentet som tidigare hette Shopello kommer framöver att
kallas Mytaste Shopping och segmentet Mytaste kommer
få namnet Mytaste Food & Beverage. Tillsammans bildar
dessa två segment fundamentet för koncernen som framöver
kommer att gå under benämningen Mytaste Group (koncernens
legala namn är det samma som tidigare, myTaste AB (publ).
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Första kvartalet
Första kvartalet 2018 för Mytastekoncernen har varit präglad
av det omfattande arbetet med att integrera förra årets förvärv
i Mytaste Groups struktur samt att maximera kostnads- och
intäktssynergier.
Med full fokus på lönsamhet har vi gått igenom alla verksamheter
inom koncernen och gjort det tidskrävande och ibland
kostsamma omställningsarbetet med att se till att vi har rätt
människor, rätt incitament och rätt strukturer för att kunna fullt
ut skapa maximal lönsamhet. Detta arbete har nu i stora drag
avslutats. Det kommer att frigöra en hel del resurser under andra
kvartalet. Dessa resurser läggs istället på nyförsäljning och att
skapa ökade intäktsströmmar.
Fokus framöver ligger på att ytterligare vässa våra erbjudanden
för att kunna skapa ännu mer attraktiva marknadsföringslösningar
till våra anslutna e-handelsbutiker och på så sätt skapa ännu
bättre lönsamhet för våra aktieägare.
Under första kvartalet uppgick intäkterna till 12 023 tkr (7 914),
vilket motsvarade en ökning med 51,9 procent. EBITDA resultatet,
justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 1 502 tkr (-20),
motsvarande en justerad EBITDA marginal om 13 procent (-0,2).

Mytaste Shopping
Inom Mytaste Shopping så har det under första kvartalet tagits
fram en uppsjö av nya attraktiva erbjudanden till marknaden som
kommer att lanseras under andra kvartalet och sedan vidare
under resten av året.
Bland annat så har vi byggt om den framgångsrika produkten
OutletSverige för att kunna gå ut i fler länder, där nordiska
marknader är först på tur. Vidare har en mobilapp till vårt största
enskilda förvärv under förra året, Kampanjjakt, lanserats.
Användarna kan via appen hålla sig uppdaterade kring rabattkoder
och erbjudanden via mobilen eller surfplatta vilket skapar
bättre förutsättningar för att skapa återvändande användare.
Arbetet har även påbörjats på att skapa en förstklassig mobilapp
för OutletSverige.
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Tillväxten för e-handeln fortsätter att vara stark och flera
nyanseringar inom myTaste Shopping bådar gott för resten av
året. Arbetet har redan börjat löna sig och omsättningen har
under kvartalet ökat med 121 procent till 8 513 tkr (3 849) med en
EBITDA på 1 900 tkr (246).

Mytaste Food & Beverage
Inom Mytaste Food & Beverage så utmärker sig Vinklubben som
gör ännu ett starkt kvartal, med tanke på det utvecklingsarbete
som pågått under kvartalet.
Vi har lanserat SMS och SMP (socialt mediapaket där vi hjälper
kunder att nå rätt målgrupp när de annonserar på sociala medier
med hjälp av data från Vinklubben). Vi har också lanserat en ny
version av mobilappen samt jobbat vidare på att utveckla nya
attraktiva paketeringar för våra kunder ska kunna få ännu mer
relevant exponering av produkter och erbjudanden gentemot
vinintresserade människor och på så sätt kunna ta ytterligare
marknadsandelar framöver. Med bakgrund av utvecklingsarbetet
under första kvartalet och införsäljningen av nya kampanjer så
ser vi med tillförsikt fram emot ett starkt andra kvartal.
Försäljningen pågår samtidigt för fullt inom ramen för det
nya digitala annonsnätverket inriktat på prestationsbaserad
marknadsföring i matsegmentet - “Smakligt!”, vilket utgör Sveriges
största i mat- och dryckessegmentet i samarbete med Icakuriren
och Hemmets journal. Lanseringen av “sponsrade recept” har
mottagits väl av marknaden och detta första steg mot att göra alla
recept på myTaste™ “shoppingbara” har gett oss många positiva
signaler om att detta är vägen framåt för segmentet i sin helhet.

Framtidsutsikter
Vi är nu i en god position att ta en ledande ställning på
de marknader vi är verksamma inom prestationsbaserad
marknadsföring av e-handelsbutiker med två starka och tydliga
segment; shoppingfokuserade Mytaste Shopping samt mat- och
dryckesfokuserade Mytaste Food & Beverage.
Konkurrensen på e-handelsmarknaden är tuff, men potentialen
att nå nya kunder är enorm, då e-handeln i Norden befinner sig
i en tydlig tillväxtfas, vilket skapar goda marknadsförutsättningar
för Mytaste Group. Vi har hittills under 2018 blivit ytterligare
stärkta i vår övertygelse om att vår nya inriktning ligger helt rätt
i tiden.
Jag vill åter passa på att skicka ett särskilt tack till våra anställda,
vår styrelse samt våra aktieägare för fortsatt förtroende på denna
spännande resa framåt. Vi kunde inte ha gjort den spännande
omvandling av koncernen utan er!

Andereas Friis
VD / Medgrundare
myTaste AB (publ)

Omsättningen för Mytaste Food & Beverage uppgick under
kvartelet till 3 464 tkr (4 064) med en EBITDA på 985 tkr (-550).

Nya finansiella mål
Bolagets styrelse slog under fjärde kvartalet 2017 fast att målen
på kort sikt ska vara att nå ett positivt operationellt kassaflöde
när de kommunicerade förvärven är fullt ut inkorporerade.
Över en konjunkturcykel ska bolaget nå en omsättningsökning
på koncernnivå med i genomsnitt 25% per år med en EBITDArörelsemarginal om lägst 20%.
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Jonas Söderqvist
Operativ chef /
Medgrundare
myTaste AB (publ)

Andereas Friis
VD / Medgrundare
myTaste AB (publ)
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Beskrivning av affärsmodellen
Mytaste Group är en digital publicist som äger och driver ett stort nätverk av sajter och appar som innehåller information och inspiration för
konsumenter över ett stort antal produktområden, från mat till mode. Koncernens intäkter kommer från prestationsbaserad marknadsföring,
så kallad affiliatemarknadsföring. Enkelt förklarat är en affiliate en sajt eller app som publicerar och aggregerar marknadsföringsmaterial
som till exempel rabattkoder från en e-handelsbutik och erhåller ersättning på trafiken som skickas vidare till butikerna. Ersättningen är
kopplad till en händelse på sajten, till exempel ett klick, en anmälan till nyhetsbrev eller ett köp i butiken.

PRESTATIONSBASERAD
MARKNADSFÖRING

ÅTERKOMMANDE
KONSUMENT

TRANSAKTION
™

KLICK
KONSUMENT

E-BUTIK
MYTASTE
MARKNADSFÖRINGSPRODUKTER

PRESTATIONSBASERADE
INTÄKTSMODELLER

Mytaste BigData Engine™
Genom att äga och driva ett stort nätverk av sajter och
appar inriktade på presetationsbaserad marknadsföring av
e-handelsbutiker, som bland annat aggregerar erbjudanden
och rabattkoder åt konsumenter, genereras besökare som
är betydligt mer värda för en affärspartner när de skickas
vidare. Det höga värdet beror på att besökarna är långt
gångna i sin resa mot ett köpbeslut och därmed oftare
resulterar i ett köp än den trafik som kommer från andra
publicister.
Genom bolagets unika datasystem, Mytaste BigData
Engine™, genereras insikter som gör det möjligt att bättre
rikta erbjudanden till konsumenter vilket resulterar i större
intäkter och mycket högre marginaler än vad som tidigare
var möjligt. Bolagets mål är att bli marknadsledande
inom prestationsbaserad marknadsföring inriktat på
e-handelsbutiker i Norden och på de marknader bolaget är
verksamt.
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PUBLICIST

™

E-BUTIK

KONSUMENT
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Rörelsesegment
Mytaste Shopping
Segmentet Mytaste Shopping 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, Kampanjjakt, OutletSverige,
AllaAnnonser, Veckans E, samt AlltidRea.

OMSÄTTNING

MILJONER KRONOR

%

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.
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8
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6

OutletSverige 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.
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KOMMENTAR TILL UTVECKLING UNDER OCH EFTER FÖRSTA
KVARTALET 2018
•

Omsättningen för perioden uppgår till 8 513 tkr vilket är en
ökning med 121% tillföljd av organsik tillväxt i kombination med
tidigare kommunicerade förvärv.

•

Justerat resultat, EBITDA för perioden uppgår till 1 900 tkr vilket är
en ökning med 672% jämfört med samma period föregående år.

•

En mobilapp till koncernen största enskilda förvärv under förra
året, Kampanjjakt, har lanserats.

•

Den framgångsrika produkten OutletSverige har utökats med
två nya kategorier, barnkläder och heminredning. Plattformen
har även byggts om för att kunna gå ut i fler länder, där nordiska
marknader är först på tur.

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 avtal med webbutikerna.
Shopello bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland och
Danmark. Shopellos största kategorier är Mode, Hus & Hem, Barn
& Familj, Bygg & Trädgård och Sport & Fritid. Intäkterna genereras
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 Food & Beverage
Segmentet Mytaste Food & Beverage 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 att 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 FÖRSTA
KVARTALET 2018
•

Omsättningen för perioden uppgår till 3 464 tkr (4 064),
minskningen härleds till minskad trafik på myTastes internationella
sajter.

•

Justerat resultat, EBITDA för perioden ökade kraftigt och
uppgick till 985 tkr (-550).

•

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.

•

Vinklubben gör ännu ett starkt kvartal med ny mobilapp samt
nya produkter lanserade.

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.

Inspirerande konsumentinformation
från Vinklubbens app
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Koncernen
FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

MODERFÖRETAGET

Nettoomsättningen uppgick för kvartalet till 12 023 tkr (7 914),
vilket är en ökning med 52% jämfört med samma period
föregående år, varav ca 50% kan hänföras till organisk tillväxt
i dotterbolaget Shopello och resterande till de nya förvärvade
bolagen Kampanjjakt och OutletSverige. Rörelseresultatet före
avskrivningar uppgick till 713 tkr (-20) vilket är 733 tkr bättre än
samma kvartal föregående år, vilket även det kan hänföras till
den ökade omsättningen från de förvärvade bolagen. Justerat
för engångskostnader under kvartalet uppgår EBITDA till 1 502
tkr (-20). Internt upparbetade kostnader som under kvartalet har
aktiverats under immateriella tillgångar uppgår till 658 tkr (995).

Nettoomsättningen i moderföretaget uppgick mellan januari och
mars till 842 tkr (1 286). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick
till -2 023 tkr (130).

NETTOOMSÄTTNING
TKR PER KVARTAL
15 000

12 500

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Den 31 mars 2018 uppgick koncernens likvida medel till
3 509 tkr (4 493). Utnyttjad checkkredit uppgick till 1 499 tkr (0).
Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 5 049 tkr (1 868)
och bokförd skuld för utställda konvertibler uppgick till 12 010 tkr
(14 342). Kassaflödet från den löpande verksamheten mellan
januari och mars uppgick till -2 774 tkr (2 018). Bolagsförvärven
som är genomfördes under sista kvartalet 2017, är till stor
del skuldfinansierade vilket till stor del bidrar till det negativa
kassaflödet från den löpande verksamheten.

10 000

7 500

5 000

2 500

FINANSIELLA MÅL
På kort sikt ska Bolaget nå ett positivt operationellt kassaflöde
när redan kommunicerade förvärv är fullt ut inkorporerade.

Q1

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

•

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

Q3

Q4

Q1

Q2 Q3 Q4

2015

På lång sikt, det vill säga över en konjunkturcykel, ska Bolaget:
•

Q2

2016

Q1

Q2 Q3 Q4
2017

Q1
2018

UPPDELNING EFTER RÖRELSESEGMENT
MYTASTE
FOOD & BEVERAGE

MYTASTE
SHOPPING

KONCERNGEMENSAMT

JUSTERINGAR

KONCERNEN

Externa intäkter

3 464 (4 064)

8 513 (3 849)

46 (1)

0 (0)

12 023 (7 914)

Interna intäkter

2 366 (192)

2 391 (6)

297 (847)

-5 054 (-1 648)

0 (0)

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)2)

985 (-550)

1 900 (246)

-2 031 (-77)

-141 (210)

713 (-20)

JAN - MAR 2018 ( 2017)

Avskrivningar
Finansiella poster, netto
Koncernens resultat före skatt

2)

-2 822 (-1 913)
-503 (-453)
-2 612 (-2 386)

Rörelseresultatet (EBITDA) i tabellen nedan är ej justerat med de engångskostnader som segmenten har haft under kvartalet.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
TKR

Not

2018-01-012018-03-31

2017-01-012017-03-31

2017-01-012017-12-31

Nettoomsättning

2,4

12 023

7 914

36 696

Aktiverat arbete för egen räkning

658

995

3 618

Övriga rörelseintäkter

297

704

2 317

0

0

0

12 978

9 613

42 631

Direkta kostnader

-5 664

-2 936

-14 656

Övriga externa kostnader

-2 995

-2 365

-10 570

Personalkostnader

-3 603

-4 309

-17 251

-3

-23

-52

713

-20

102

Valutavinst

Rörelsens kostnader

Valutaförlust
Rörelseresultat (EBITDA)
Avskrivningar

-2 822

-1 913

-8 806

Rörelseresultat (EBIT)

-2 109

-1 933

-8 704

Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

-503

-453

-1 898

-2 612

-2 386

-10 602

258

76

457

-2 354

-2 310

-10 145

-2 360

-2 279

-10 046

6

-31

-99

-2 354

-2 310

-10 145

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

-0,11

-0,13

-0,55

Genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning, st

Resultat per aktie före utspädning, kr

22 017 091

17 613 675

18 373 717

Antal utestående aktier vid perioden slut

22 017 091

17 613 675

22 017 091

2018-01-012018-03-31

2017-01-012017-03-31

2017-01-012017-12-31

-2 354

-2 310

-10 145

Koncernens rapport över totalresultat
TKR

Periodens resultat

Not

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

0

0

0

Summa övrigt totalresultat

0

0

0

-2 354

-2 310

-10 145

-2 360

-2 279

-10 046

6

-31

-99

-2 354

-2 310

-10 145

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

2018-03-31

2017-03-31

2017-12-31

Goodwill

28 059

12 950

28 059

Övriga immateriella tillgångar

38 014

21 747

40 004

Materiella anläggningstillgångar

2 182

2 808

1 947

Finansiella anläggningstillgångar

402

402

402

7

49

27

68 664

37 956

70 439

Omsättningstillgångar exklusive likvida medel

11 736

6 846

12 404

Likvida medel

3 509

4 493

5 440

Summa omsättningstillgångar

15 245

11 339

17 844

Summa tillgångar

83 909

49 295

88 283

Tillgångar
Anläggningstillgångar

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

Checkräkningskredit
Räntebärande skulder
Övriga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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8 807

11 009

48 488

48 488

0

0

0

-33 106

-36 884

-30 736

26 391

20 411

28 761

181

279

212

26 572

20 690

28 973

3

Räntebärande skulder

Kortfristiga skulder

11 009
48 488

16 187

1 868

4 082

10 500

0

10 500

5 065

1 376

5 326

3
1 499

0

0

873

1 654

930

23 213

23 707

38 472

83 909

49 295

88 283
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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 2018
Ingående balans per 2018-01-01

28 761

212

28 973

Periodens resultat

-2 360

6

-2 354

Övrigt totalresultat

0

0

0

-2 360

6

-2 354

Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Optionspremier

374

0

374

Förvärv av minoritetsandelar

-383

-37

-420

26 391

181

26 572

Utgående balans per 2018-03-31

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

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

Summa totalresultat

0
-10 145

Transaktioner med aktieägare
Förändring aktiekapital vid emission

2 202

0

2 202

Förändring överkursfond vid emission

13 915

0

13 915

Utgående balans per 2017-12-31

28 761

212

28 973
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Koncernens rapport över
kassaflöden i sammandrag
TKR

Not

2018-01-012018-03-31

2017-01-012017-03-31

2017-01-012017-12-31

-2 109

-1 933

-8 704

-782

-12 917

6 553

-2 891

-14 850

-2 151

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Justering för icke kassaflödespåverkande poster

Betald inkomstskatt
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

151

69

615

-2 740

-14 781

-1 536

Ökning/minskning av fordringar

667

4 550

1 557

Ökning/minskning av skulder

-701

12 249

-7 768

-2 774

2 018

-7 747

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan

0

0

-2 415

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-658

-1 109

-5 727

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-410

-42

-62

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0

-402

-402

Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

159

-1 068

-1 553

-8 447

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
1 499

0

0

Upptagna lån

Nettoförändring checkkredit

395

0

3 000

Amortering av lån

-357

-404

-1 914

0

0

16 116

Nyemission
Optionspremier
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

374

0

0

1 911

-404

17 202
1 008

Årets kassaflöde

-1 931

61

Likvida medel vid periodens början

5 440

4 432

4 432

Likvida medel vid periodens slut

3 509

4 493

5 440

Delårsrapport januari – mars 2018, myTaste AB (publ) 556710-8757

12

Moderföretagets resultaträkning
i sammandrag
2018-01-012018-03-31

2017-01-012017-03-31

Nettoomsättning

842

1 286

5 114

Övriga rörelseintäkter

444

1 108

4 014

1 286

2 394

9 128

TKR

Not

2017-01-012017-12-31

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

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt

-381

-512

-1 737

-2 071

-911

-5 378

-857

-841

-3 091

-2 023

130

-1 078

-3

-7

-23

-2 026

123

-1 101

-402

-398

-1 671

-2 428

-275

-2 772

0

0

0

-2 428

-275

-2 772

0

0

0

-2 428

-275

-2 772

2018-01-012018-03-31

2017-01-012017-03-31

2017-01-012017-12-31

Periodens resultat

-2 428

-275

-2 772

Övrigt totalresultat

0

0

0

-2 428

-275

-2 772

Periodens resultat

Moderföretagets rapport
över totalresultat
TKR

Periodens totalresultat
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Moderföretagets balansräkning
i sammandrag
TKR

NOT

2018-03-31

2017-03-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

9

29

13

Finansiella anläggningstillgångar

80 769

48 469

80 769

Långfristig fordran koncernföretag

12 000

12 000

12 000

Summa anläggningstillgångar

92 778

60 498

92 782

5 706

7 366

10 538

927

1 191

2 131

Summa omsättningstillgångar

6 633

8 557

12 669

SUMMA TILLGÅNGAR

99 411

69 055

105 451

11 009

8 807

11 009

53 395

41 675

56 166

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

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

-2 429

-275

-2 772

Summa eget kapital

61 975

50 207

64 403

Långfristiga skulder

25 426

0

13 500

Kortfristiga skulder

12 010

18 848

27 548

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

99 411

69 055

105 451
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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 årsredovisning.
Moderföretagets delårsrapport är upprättad i enlighet med kapitel 9 i årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och
beräkningsgrunder har tillämpats som i senaste årsredovisning.

NYA REDOVISNINGSPRINCIPER 2018
IFRS 15
Intäkter från avtal med kunder, trädde i kraft 1 januari 2018 genom fullständig retroaktiv tillämpning. I enlighet med detta alternativ
gjordes ingen justering av ingående balanser per 1 januari 2018, då redovisningen av intäkter enligt de nya kraven redan överensstämde
med koncernens redovisningsprinciper. Implementeringen av IFRS 15 hade ingen väsentlig effekt på koncernen och därför krävs ingen
avstämning av öppningsbalanser. Ytterligare information finns att tillgå i koncernens årsredovisning för 2017.
IFRS 9
Införandet av IFRS 9 Finansiella instrument, vilken ersätter IAS 39 från och med 1 januari 2018 hade ingen väsentlig effekt på koncernens
resultat och finansiella ställning. Ytterligare information finns att tillgå i koncernens årsredovisning för 2017.

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 Food & Baverage och Mytaste Shopping.
MYTASTE FOOD & BEVERAGE
Segmentet består av myTaste, Matklubben och Vinklubben. Främsta inkomstkällan i segmentet är reklam.
MYTASTE SHOPPING
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. AllaAnnoner.
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 koncerngemensamt ut då dessa ej härrör till något specifikt segment.

JAN – MAR 2018 (2017)
MYTASTE
FOOD & BEVERAGE

MYTASTE
SHOPPING

KONCERNGEMENSAMT

JUSTERINGAR

KONCERNEN

Externa intäkter

3 464 (4 064)

8 513 (3 849)

46 (1)

0 (0)

12 023 (7 914)

Interna intäkter

2 366 (192)

2 391 (6)

297 (847)

-5 054 (-1 648)

0 (0)

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)2)

985 (-550)

1 900 (246)

-2 031 (-77)

-141 (210)

713 (-20)

Avskrivningar
Finansiella poster, netto
Koncernens resultat före skatt
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-2 822 (-1 913)
-503 (-453)
-2 612 (-2 386)
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JAN– DEC 2017 (2016)
MYTASTE
FOOD & BEVERAGE

MYTASTE
SHOPPING

KONCERNGEMENSAMT

JUSTERINGAR

KONCERNEN

Externa intäkter

16 304 (21 691)

20 365(20 265)

27 (1)

0 (0)

36 696 (44 115)

Interna intäkter

1 966 (267)

0 (0)

3 988 (5 136)

-5 954 (-6 038)

0 (0)

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

- 396 (-959)

766 (3 793)

-1 187 (-3 747)

919 (785)

102 (-1 482)

Avskrivningar

-8 806 (-7 112)

Finansiella poster, netto

-1 898 (308)

Koncernens resultat före skatt

-10 602 (-8 285)

Not 3 Upplysningar om verkligt värde
31 MAR 2018

31 DEC 2017

Redovisat värde

Verkligt värde

Redovisat värde

Verkligt värde

Skulder till kreditinstitut

5 049

5 049

3 233

3 233

Finansiella leasingskulder

1 999

1 999

1 779

1 779

Villkorad köpeskilling

10 500

12 000

10 500

12 000

Konvertibelt lån

12 010

12 010

14 430

14 430

BESKRIVNING AV VERKLIGT VÄRDE
För beskrivning hur verkligt värde beräknas se information i årsredovisningen för 2017.
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

JAN – MAR 2018 (2017)

JAN - DEC 2017

10 500 (0)

10 500

0 (0)

0

10 500 (0)

10 500
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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 2017.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport april - juni 2018
Delårsrapport juli - september 2018

16 aug 2018
8 nov 2018

Årsstämma
Årsstämma i myTaste (publ) hölls fredagen den 26 april 2018 i Stockholm, (tid och plats meddelas senare). På stämman beslutades
bl a följande:
•

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställdes i enlighet med
årsredovisningen.

•

Dispositioner beträffande bolagets resultat fastställdes i enlighet med styrelsens förslag, där ingen utdelning lämnas och att
årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

•

Ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöter och verkställande direktörerna.

•

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 6 styrelseledamöter samt en revisor och en revisor suppleant.

•

Till styrelseledamöter valdes Andereas Friis (omval), Jonas Söderqvist (omval Rickard Vikström (omval), Patrik Christiansen
(omval), Fredrik Burvall (omval) samt Joakim Båge (omval). Till styrelseorförande valdes Fredrik Burvall (omval). Stämman beslutade att styrelsearvode till ordförande skall utgå med 60 000 kr och till övriga ej anställda styrelseledamöter ska det utgå
med 50 000 kr. Arvode till revisor skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

•

Till revisionsbolag valdes Ernst & Young AB med Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor samt Carlos Esterling som
revisorsuppleant.

•

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen för emissioner av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler för tiden fram till nästa årsstämma, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt.

Presentationer
Bolagets VD presenterar nya Mytaste Group vid följande tillfällen:
Redeye Growth Day
Småbolagsdagen 2018

4 juni 2018
11 juni 2018

				

Kontaktinformation
myTaste AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7TR
SE-114 34 Stockholm
Informationen i denna delårsrapport är sådan som myTaste AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 08.30 (CET).

Aktien					
myTase AB (publ) hade per 31 mars 2018 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.
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Avgivande av delårsrapport
Styrelsen och verkställande direktören för myTaste AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden
2018-01-01 - 2018-03-31.

Fredrik Burvall
Styrelseordförande

Rickard Vikström
Styrelseledamot

Patrik Christiansen
Styrelseledamot

Jonas Söderqvist
Styrelseledamot
Medgrundare / Operativ chef

Joakim Båge
Styrelseledamot

Andereas Friis
Styrelseledamot
Medgrundare / VD

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

Delårsrapport januari – mars 2018, myTaste AB (publ) 556710-8757

18

Delårsrapport januari – mars 2018
myTaste AB (publ) 556710-8757

