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Styrelsen och verkställande direktören för MenuCard AB avger härmed halvårsrapport för det första
halvåret 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. Med ”Spotlight” avses Spotlight Stock Market.

Sammanfattning av halvårsrapport
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.

2018-04-01 – 2018-06-30 (andra kvartalet, koncern)
•
•
•
•
•

Koncernens reelle nettoomsättning* uppgick till 248.139 (128.302) SEK.
Koncernens resultat efter skatt uppgick till -4.090.461 (-2.516.375) SEK.
Koncernens kassa och bank uppgick till 3.624.283 (1.603.932) SEK.
Koncernens resultat per aktie** uppgick till -0,37 (– 0,33) SEK.
Soliditeten*** uppgick till -60,7 (43,4) %.

2018-01-01 – 2018-06-30 (halvåret, koncern)
•
•
•
•
•

Koncernens nettoomsättning* uppgick till 465.440 (206.242) SEK.
Koncernens totale omsättning uppgick till 472.566 (407.822) SEK.
Koncernens resultat efter skatt uppgick till -6.956.895 (-3.549.277) SEK.
Koncernens kassa och bank uppgick till 3.624.286 (1.603.932) SEK.
Koncernens resultat per aktie** uppgick till -0,63 (-0,63) SEK.

* Koncernens nettoomsättning är provisionsintäkter, som genereras från koncernens primära aktivitet.
Övriga intäkter härstammar primärt från Eatcard-aktiviteterna som upphörde under Q3 2017. I Q1 2018
blev nettoomsättningen rapporterad 53.533 SEK för hög. Korrektionen är genomförd under Q2 2018, vilket
betyder att den reella nettoomsättningen för Q2 2018 är motsvarande högre än den i räkenskaperna
redovisade nettoomsättningen på 194.606 SEK, eller sammanlagt, som anfört ovan, 248.139 SEK, se not 1.
**Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Genomsnittligt antal registrerade aktier under andra kvartalet 2018 samt de första sex månaderna
uppgick till 11.099.347. Per den 30 juni 2018 uppgick totalt antal registrerade aktier till 11.099.347. Notera
att Bolaget under andra kvartalet 2018 har beslutat om en riktad nyemission samt upptagande om ett
konvertibellån. Dessa nya aktier och konvertibler var per 30 juni ännu ej registrerade. För mer detaljer kring
dessa hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 24 april 2018.
***Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Om konvertibel skuld konverteras kommer soliditeten
vara positiv med 24%.

Väsentliga publicerade händelser under andra kvartalet 2018
•

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

•

Den 24 april 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 A/S. Kraks Fond A/S 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 publicerade MenuCard årsredovisning för 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på
Bolagets och Spotlights respektive hemsidor.
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•

Den 11 maj 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 Spotlights respektive hemsidor.

•

Den 25 maj publicerade MenuCard kvartalsrapport för första kvartalet 2018 och i samband med
denna meddelade Bolaget bland annat en tillväxt om cirka 41 procent i restaurangomsättning
och 55 procent tillväxt i intjäning och användning av MenuCard, jämfört med Q4 2017. Dessutom
meddelade Bolaget att ännu ett företag tillhörande det så kallade C25-indexet (vilket utgörs av
de 25 största börsnoterade bolagen i Danmark) har anslutit sig till MenuCard, vilket medför att 14
av C25-bolagen nu använder MenuCard.

•

Den 12 juni meddelade MenuCard att Bolaget har ingått ett samarbetsavtal med den danska
bagerikedjan emmerys organic coffeehouse & bakery ("emmerys") gällande att samtliga av
kedjans butiker ska ingå i MenuCard-systemet. emmerys driver sammanlagt 30 butiker i
Köpenhamn och Aarhus med fokus på ekologiska produkter och hög kvalitet. För MenuCard
innebär avtalet att Bolaget etablerar sig i segmentet för caféer och bagerier, vilket är ett nytt
segment för MenuCard.

•

Den 18 juni hölls årsstämma i MenuCard. Kommuniké från stämman finns tillgänglig på Bolagets
hemsida (www.menucard.dk).

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

Juli månad har som normalt visat ett fall i den genomsnittliga användningen av systemet med
anledning av att fler använder MenuCard privat men att sommarsemestrarna påverkar
företagskunders besök på danska företagsrestauranger. Aktiviteten har dock ökat i augusti, som
blir rekordhög med hänsyn till antalet MenuCard-besök på restauranger.

•

Samarbetet med emmery’s lanserades den 30 juli och styrelsens förhoppning är att detta
samarbete kommer att öka användningen och uppmärksamheten kring MenuCard.

•

Från mitten av augusti har MenuCard lanserat en offensiv mot eventservice. Det har satts in
ytterligare resurser mot denna uppgift, eftersom en stor efterfrågan finns från partnerföretagen
avseende arrangering av middagar, mindre möten, teambuilding, matlagningskurser,
vinprovningar, sommarfester, julluncher, presenter och andra event. Det förväntas en högre
genomsnittlig vinst på dessa aktiviteter.

•

Lanseringen av konceptet ”Tisdagsmiddag” ger en förväntning om ökad relevans bland
företagens medarbetare och restauranger som kan fylla sina bord med gäster på tisdagar.
Biljetterna till den första middagen sålde slut på mindre än 24 timmar. Potentialen är stor för
MenuCard, som kan uppnå en högre vinst än normalt och erbjuder en alternativ produkt som till
kan attrahera andra typer av kunder.
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VD Kim Lykke Sommer kommenterar
Fortsatt utveckling: Det har gått sex kvartal sedan MenuCard noterades på Spotlight Stock
Market och MenuCard är nu Danmarks överlägset största B2B-restaurangprogram med
tillhörande teknologiplattform. Vi har nu mer än 600 restauranger tillknutna till vår tjänst. Det
senaste tillskottet är bageri- och cafékedjan emmery’s med 30 enheter. Fler än 300 företag,
varav 15 så kallade C25-företag (de största och högst värderade bolagen i Danmark) är
med ombord och vi får i stigande grad oväntade förfrågningar från både restauranger
och företag. De tillknutna företagen har fler än 500.000 medarbetare, som alla är
potentiella MenuCard-användare. Av dessa är cirka 36.000 nu anslutna och
nöjdheten bland dessa är fortsatt mycket hög. Trafiken på systemen har också växt.
Det sker nu omkring 100 transaktioner per dag. När vi noterades hade vi cirka 20.
Tillväxten har fortsatt i det andra kvartalet på alla parametrar: restaurangomsättning,
MenuCards egen omsättning, antalet restaurangbesök, antalet användare samt
antalet välrenommerade restauranger och företag som är anslutna till systemet. Alla
dessa har stigit över 100 procent i förhållande till samma period föregående år.
Varm sommar: I det andra kvartalet var tillväxten 21% i jämförelse med det första
kvartalet i år och 118% i jämförelse med samma kvartal 2017. Detta är lägre än tidigare
förväntat och är bland annat hänförligt till att vi, som säkert de flesta danskar och
svenskar känner till, upplevde en 100-årssommar vilket gjorde att en stor del av våra
användare avstod från att gå på restaurang i storstan där de flesta av våra restauranger
är placerade. De stannade hemma vid grillen, befann sig i sina sommarhus eller på
stranden. Det gjorde att både vi och många av våra restauranger upplevde ett tapp i
trafiken. Behovet för fler kunder hos våra restaurangpartners har bland annat resulterat i
att vi efter det andra kvartalets avslutning har kunnat erbjuda attraktiva kampanjer och
nya tilltag som t.ex. ”Tisdagsmiddag”, där vi säljer ”biljetter” och därmed i ännu högre grad
skaffar gäster till våra restaurangpartners. Det väntar vi oss mycket av.
Kapital för vidareutveckling: I april 2018 fick vi Kraks Fond ombord som strategisk investerare.
Det giver os en finansiell styrka i ryggen, som jag er både stolt över och mycket glad för.
Investeringen härifrån gav oss bl.a. möjlighet att kunna allokera en väsentlig del av våra trots
allt begränsade krafter till investering i en rad utvecklingspunkter, som tar bort barriärer för
ytterligare tillväxt och som banar vägen för den länge efterlängtade internationaliseringen
av MenuCard. Vi har därför haft ett mer inåtvänt fokus i det andra kvartalet jämfört med
tidigare. Samtidig konstaterar vi att vi under ännu en tid framöver kommer vara i
uppbyggnads- och investeringsfasen med löpande kapitalbehov.
Guidance: Sammanlagt innebär detta att vi justerar vårt mål om break-even till 2019. Jag är ledsen att
det har tagit längre tid och kostat mer pengar än vi tidigare förväntat oss att realisera den förväntade
potentialen. Samtidigt är jag stolt över den service och kritiska massa vi har skapar och teamet är mer
optimistiskt än någonsin tidigare i förhållande till våra framtidsutsikter.
Nyckel till framgång: Både företag och restauranger är redo att förpliktiga sig ytterligare till samarbetet
med MenuCard. De förstår att de också själva ska göra en större insats för att potentialen ska realiseras
till fullo. Vi börjar exempelvis att se flera partners som nu ser at de kan spara miljontals kronor direkt och
indirekt tillsammans med MenuCard. Flera är redo att införa en MenuCard-policy på samme sätt som
många företag kräver användning av särskilda resebyråer. Det ska ses i perspektivet att endast fem
procent av medarbetarna i de företag som redan är med i MenuCard behöver använda vår tjänst en
gång per månad för att MenuCard ska nå break-even. Det samma gäller restaurangerna, där många
har börjat se en extra omsättning på upp till 500.000 DKK per år från MenuCard-samarbetet, vilket
verkligen gör skillnad. Fler än 20 restauranger har redan minst ett MenuCard-besök om dagen. Vår
målsättning är att nå detta på alla restauranter eftersom det kommer innebära att MenuCard går breakeven.
Tack: Ett varmt välkommen till nya aktieägare och ett tack för tålamodet hos våra trogna övriga
aktieägare. Vi är en god bit på vägen och ser många tecken på att den kritiska massan, som nu är
uppbyggd på både företags-, restaurang-, och teknologisidan, kan börja bära frukt på en större skala.
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.
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 erbjöds 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 företagskunder betalar i genomsnitt över 1.200 SEK per transaktion
på restaurant efter rabatt. Dessutom medför systemet viktiga fördelar eftersom det väsentligt förenklar
restaurangens hantering av rabattavtal med olika företagskunder genom att alla MenuCard-anslutna
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 300 företag som tillsammans har fler än 500.000
anställda. MenuCard har dessutom avtal med omkring 600 kvalitetsrestauranger (Inklusive TAKEOUT).
MenuCards affärsmodell till dags dato 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.
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.
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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.
Det har under Q2 2018 påbörjats en åtstramning avseende procedurer och rapportering i Bolaget efter
att ansvaret för denna funktion har insourcats och tagits över av Bolagets nya CFO. Dessa åtstramningar
har medfört vissa justeringar i rapporteringen som framgår härunder.
Utveckling i netto-omsättningen för dotterbolaget MenuCard ApS under april – juni 2018 (DKK)
Koncernen har tillsvidare endast verksamhet i Danmark och alla transaktioner med restauranger och
anslutna medlemmar sker i danska kronor (DKK). För att eliminera valutakursutvecklingen mellan SEK/DKK
är nedanstående beskrivning av utvecklingen i nettoomsättningen redovisad i DKK.
Nettoomsättningen under andra kvartalet 2018 uppgick enligt nedan till 187.825 DKK.

DKK
Brutto
restaurangförsäljning
Erhållna
rabatter
Netto
restaurangförsäljning
Ersättning
restauranger
Nettoomsättning
(provisioner)
Antal
restaurangbesök

Q2 2018

Q1 2018

Q2 2017

Index QoQ
Q2-18/
Q1-18

Index YoY
Q2-18/
Q2 17

6.315.904

5.216.232

2.897.840

121

218

835.846

708.622

382.468

118

218

5.480.418

4.507.610

2.515.372

122

218

-5.292.593

-4.345.210

-2.439.135

122

217

187.825

162.400

76.237

118

246

7.963

6.302

2.968

126

268

Bolaget upplevde tillväxt under Q2 2018 trots ett fokus på kapitalanskaffning och internt fokus på
förbättring av tjänsten på en rad områden. Samtidig så hade vi en mycket varm sommar som började
redan i maj månad. Trots detta har Bolaget växt på alla parametrar inklusive omsättningen i Q2 2018.
Den ökade kundportföljen har således materialiserat sig i en ökning av nettorestaurangförsäljning: Index
122 från Q1 2018 till Q2 2018 och Index 218 från Q2 2017 till Q2 2018. Samtidigt har nettoomsättningen
(provisioner) i förhållande till nettorestaurangförsäljning ökat från 3,0 procent i Q2 2017 till 3,4 procent i Q2
2018, som sammanlagt med den ökade omsättningen har resulterat i en ökning i nettoomsättningen till
index 246 från Q2 2017 till Q2 2018.
Antalet besök på restauranger som MenuCard har ingått avtal med har mer än fördubblats från Q2 2017
till Q2 2018 (index 268) och samtidigt har omsättningen per dag mer än fördubblats under samma period
(index 218).
Se not 1 för specifikation av omsättningstermer som nyttjats i rapporten samt sammanhang till
resultaträkning för koncernen.
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MenuCard - Kvartalsutveckling 2015-2018
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Antal besök (vänster axel)
Restaurangomsättning efter rabatt netto/månad, 1.000 DKK (vänster axel)
MenuCards transaktionsavgift exkl. moms (provisioner) DKK (höger axel)
Notera att siffrorna ovan visar den reella utvecklingen i det verksamhetsdrivande dotterbolaget
MenuCard ApS, vars redovisningsvaluta är danska kronor (DKK). I förhållande till tidigare är ovanstående
grafiska framställning av handelsutvecklingen ändrad till kvartalsvis observationer och belopp i DKK.
Anledningen är att perioderna följer rapporteringen och genom att aktiviteten visas i sin originalvaluta
elimineras kurspåverkan i SEK/DKK. Vidare har provisioner ändrats till belopp exkl. moms från inkl. moms
(Q1 2018 rapporteringen) så att rapporteringskriteriet är identiskt med Bolagets räkenskapspraxis.

Resultatutveckling for koncernen
Koncernens resultat före skatt för det andra kvartalet 2018 uppgick till -4.090.461 SEK. Detta kan jämföras
med resultatet före skatt för det första kvartalet 2018 på -2.866.434 SEK. Avvikelsen är främst hänförlig till
externa omkostnader, som var speciella for andra kvartalet samt periodiseringar. De mest väsentliga
posterna är:
•

•

Nettoomsättning:
o I Q1 2018 blev nettoomsättningen inte rapporterad korrekt vilket medförde att
nettoomsättningen var SEK 53.533 for hög. Korrektionen är genomförd under Q2 2018. Den
reelle nettoomsättningen för Q2 2018 er SEK 248.139 och för Q1 2018 SEK 217.301, se not 1.
Som rapporterat tidigare har Eatcard-aktiviteterna upphört i Q3 2017 och är därför inte
längre en del av kärnverksamheten och ingår därmed heller inte i Bolagets nettoomsättning.
Övriga externa kostnader
o Det har avsatts 577.576 SEK (270.231 SEK i Q1 2018) i omkostnader för utveckling och underhåll
av existerande och nya funktionaliteter i MenuCards app.
o Omkostnaderna i relation till kapitalanskaffning och hemtagning av konvertibellån om
396.842 SEK är till 50 procent utgiftsfört och till 50 procent posterat direkt på det egna
kapitalet.
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Utan omkostnader för kapitalanskaffning, hemtagning av konvertibellån och med normal
omkostnadsnivå för utveckling av MenuCards app kommer kvartalsutgifterna för andra
externa utgifter vara cirka 500.000 SEK lägre och uppgå till cirka 1.600.000 SEK.
Personalkostnader:
o Det har utgiftsförts reglering av styrelseersättning för 2017 och avsatts styrelseersättning för
det första halvåret 2018.
o Organisationen har utökats med en heltidsanställning (ersättning av tidigare extern konsult).
o

•

Sammanlagt uppgår resultatet för andra kvartalet 2018 till -4.090.461 SEK jämfört mot ett resultat under
motsvarande period föregående år på -2.516.375 SEK. Notera att i Q2 2017 har intäktsförts 178.505 SEK 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 30 juni 2018 uppgick koncernens kassa och bank till 3.624.283 SEK.

Aktien
MenuCard AB:s B-aktie noterades på Spotlight (dåvarande AktieTorget) den 6 februari 2017. Aktiens
kortnamn är MENU B och ISIN-kod är SE0009383615. Spotlight är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en handelsplattform (MTF), vilket
inte är en reglerad marknad. Per den 30 juni 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 Baktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Notera
att Bolaget under perioden har beslutat om en riktad nyemission samt upptagande om ett konvertibellån.
För mer detaljer kring dessa hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 24 april 2018. Emissionen är under
registrering vilken inte var genomförd per 30 juni 2018. När registreringen är genomförd utgör det samlade
antalet aktier 12.399.347 (varav 4.832.966 är A-aktier).

Teckningsoptioner
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 1.9 MSEK.

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
Halvårsrapporten har, i enlighet med Spotlights regelverk, inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Principer för halvårsrapportens upprättande
Halvårsrapporten 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
Delårsrapport 3, 2018
Bokslutskommuniké, 2018

23.11.2018
22.02.2019
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Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten
ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.
Malmö, den 31 augusti 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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Resultaträkning –
koncernen

Belopp i SEK

Not

180401180630

170401170630

180101180630

170101170630

170101171231

Nettoomsättning

1

194.606

128.302

465.440

206.242

509.344

126

127.213

7.126

201.580

300.805

194.732

255.515

472.566

407.822

810.149

Övriga externa kostnader

-2.179.997

-1.331.195

-3.821.466

-2.625.270

-5.978.315

Personalkostnader

-2.092.350

-1.615.280

-3.592.700

-2.958.603

-6.313.550

Rörelseresultat

-4.077.615

-2.690.960

-6.941.600

-5.176.051

-11.481.716

0

0

0

24.685

0

-12.846

-3.920

-15.295

-8.642

-171.737

Resultat efter finansiella poster

-4.090.461

-2.694.880

-6.956.895

-5.160.008

-11.653.453

Resultat före skatt

-4.090.461

-2.694.880

-6.956.895

-5.160.008

-11.653.453

0

178.505

0

1.610.731

1.334.635

-4.090.461

-2.516.375

-6.956.895

-3.549.277

-10.318.818

Övriga intäkter
Rörelsens kostnader

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter

Övriga skattemässiga intäkter
Periodens resultat

2

Not 1-2) Se not på sista sidan samt ovan på sida 6, 7 och 8

10

Balansräkning – koncernen
Belopp i SEK

18-06-30

17-06-30

17-12-31

Andra långfristiga fordringar

53.520

41911

41.911

Summa anläggningstillgångar

53.520

41.911

41.911

1.932.512

1.925.443

1.630.247

876

17.724

102.169

1.933.388

1.943.167

1.732.416

Kassa och bank

3.624.283

1.603.932

1.804.141

Summa kassa och bank

3.624.283

1.603.932

1.804.141

Summa omsättningstillgångar

5.557.671

3.547.099

3.536.557

SUMMA TILLGÅNGAR

5.611.191

3.589.010

3.578.468

1.549.918

1.022.308

1.387.418

28.389.388

20.130.435

26.940.413

0

0

0

-33.345.145

-19.599.591

-26.369.132

-3.405.839

1.553.152

1.958.699

Konvertibelt lån

4.754.580

0

0

Summa långfristiga skulder

4.754.580

0

0

Leverantörsskulder

1.093.406

506.755

134.438

Övriga skulder

2.187.014

843.198

643.013

982.030

685.905

842.318

Summa kortfristiga skulder

4.262.450

2.035.858

1.619.769

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5.611.191

3.589.010

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
Reserver
Balanserat resultat inkl. årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Rapport över förändringar i eget kapital – koncernen

Aktie-kapital

Belopp vid årets ingång
2018-01-01

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital inkl.
årets resultat

Summa
eget kapital

-26.369.132

1.958.699

1.387.418

26.940.413

Nyemission (Ej registrerad)

153.346

1.555.667

1.709.013

Nyemission (Ej registrerad)

9.154

91.729

100.883

Emissionskostnader

-198.421

Kursreglering

-19.118

-6.956.895

-6.956.895

28.389.388

-33.345.145

-3.405.839

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital inkl.
årets resultat

Summa
eget kapital

-16.050.314

5.102.429

Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång 2018-06-30

1.549.918

Aktie-kapital

-198.421
-19.118

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 2017-12-31

1.387.418

26.940.413

-10.318.818

-10.318.818

-26.369.132

1.958.699
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Kassaflödesanalys – koncernen
Belopp i SEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella
poster
Övriga skattemässiga
intäkter
Justering för poster som inte
ingår i kassaflödet

180401180630

170401170630

180101180630

170101170630

170101171231

-4.090.461

-2.694.880

-6.956.895

-5.160.008

-11.653.453

0

178.505

0

1.610.731

1.334.635

0

0

0

0

0

-4.090.461

-2.516.375

-6.956.895

-3. 549.277

-10.318.818

-4.090.461

-2.516.375

-6.956.895

-3. 549.277

-10.318.818

-915.188

171.853

-200.972

8.584.854

8.795.602

873.995

1.016.157

2.642.681

-3.752.974

-4.169.060

-4.131.654

-1.328.365

-4.515.186

1.282.603

-5.692.276

-8.439

0

-11.609

0

0

-8.439

0

-11.609

0

0

Nyemission, netto

1.611.475

0

1.611.475

0

7.175.088

Upptagna lån

4.754.580

0

4.754.580

0

0

0

0

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
Andra långfristiga fordringar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Emissionskostnader
Kursdifferens
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Kvartalets/årets kassaflöde
Likvida medel vid
kvartalets/årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid
kvartalets/årets slut

0
-54.501

0

-19.118

0

0

6.311.554

0

6.346.937

0

7.175.088

2.171.461

-1.328.365

1.820.142

1.282.603

1.482.812

1.452.822

2.932.297

1.804.141

321.329

321.329

3.624.283

1.603.932

3.624.283

1.603.932

1.804.141
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Resultaträkning –
moderbolag
Belopp i SEK

Not

Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Resultat efter finansiella poster

3)

Resultat före skatt
Periodens resultat

4)

180401180630

170401170630

180101180630

170101176030

170101171231

0

0

0

0

0

-389.209
-364.617
-753.826

-567.613
0
-567.613

-518.649
-364.617
-883.266

-724.205
0
-724.205

-682.442
-292.050
-974.492

0

0

0

0

257.835

-40.835
-794.661

0
-567.613

-58.060
-941.326

0
-724.205

-20.019.616
-20.736.273

-794.661

-567.613

-941.326

-724.205

-20.736.273

-794.661

-567.613

-941.326

-724.205

-20.736.273

Not 3-4) Se not på sista sidan
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Balansräkning – moderbolag
18-06-30

17-06-30

17-12-31

19.277.007
19.277.007

18.713.511
18.713.511

19.277.007
19.277.007

19.277.007

18.713.511

19.277.007

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar

6.210.571
844.535

366.160
713.661

Summa kortfristiga fordringar

7.055.106

8.296.208
6.481.143
14.777.351

1.079.821

158.455

37.325

51.104

158.455
7.213.561
26.490.568

37.325
14.814.676
33.528.187

51.104
1.130.925
20.407.932

1.549.918
0

1.022.308
0
1.022.308

1.387.418
0

26.940.413
12.312.885
-20.736.272

19.024.675

20.130.435
12.312.885
-724.205
31.719.115

20.574.593

32.741.423

19.904.444

Konvertibelt lån

4.754.580

0

0

Summa långfristiga skulder

4.754.580

0

0

338.559
691.667
131.169

234.218
552.546
0

134.438
369.050
0

1.161.395
26.490.568

786.764
33.528.187

503.488
20.407.932

Belopp i SEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

1.549.918
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa eget kapital

28.389.388
-8.423.387
-941.326

1.387.418

18.517.026

Långfristiga skulder

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

Aktie- Nyemission
kapital under reg.
Belopp vid årets
ingång 2018-01-01
Nyemission
Nyemission
Emissionskostnader
Periodens resultat
Belopp vid periodens
utgång 2018-06-30

Belopp vid årets
ingång 2017-01-01
Nyemission (reg.
2017-02-01)
Nyemission (reg. 2017-1120)
Emissionskostnader
Periodens resultat
Belopp vid periodens
utgång 2017-12-31

1.387.418

1.387.418

Balanserad
vinst inkl.
Överkursårets
fond
resultat

0 26.940.413
153.346 1.555.667
9.154
91.729
-198.421

162.500 28.389.388

Summa
eget kapital

-8.423.387

-941.326

19.904.444
1.709.013
100.883
-198.421
-941.326

-9.364.713

19.904.444

Aktie- Nyemission
kapital under reg.

Balanserad
vinst inkl.
Överkursårets
fond
resultat

607.630

5.616.687

12.312.885 33.465.628

414.678 -14.928.426 14.513.748

0

14.928.426

Summa
eget
kapital

365110

7.229.178
-419.200

7.594.288
-419.200
-20.736.272 20.736.272

1.387.418

0 26.940.413

-8.423.387 19.904.444
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Kassaflödesanalys – moderbolag
2018-04-01
2018-06-30

2017-04-01
2017-06-30

2018-01-01
2018-06-30

2017-01-01
2017-06-30

2017-01-01
2017-12-31

-794.661

-567.613

-941.326

-724.205

-20.736.273

0

0

0

0

20.000.000

-794.661

-567.613

-941.326

-724.205

-736.273

-6.187.453

-55.716

-5.975.285

2.900.684

16.785.501

725.027

623.329

657.907

-2.176.479

-2.647.041

-6.257.087

0

-6.258.704

0

13.402.187

0

0

0

0

-20.563.496

0

0

0

0

0

0

0

0

-20.563.496

Nyemission, netto

1.611.475

0

1.611.475

0

7.175.088

Upptagna lån
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

4.754.580

0

4.754.580

0

0

6.366.055

0

6.366.055

0

7.175.088

108.968

0

107.351

0

13.779

49.487

37.325

51.104

37.325

37.325

158.455

37.325

158.455

37.325

51.104

Belopp i SEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella
Justeringar för poster som
inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
före förändringar av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar
av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av
rörelsefordringar
Minskning(-)/ökning(+) av
rörelseskulder
Kassaflöde från den
löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i dotterföretag
Förändring av långfristiga
skulder
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid
periodens/ årets början
Likvida medel vid periodens
slut
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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 sekundära intäkter
Sammanhang mellan rapporterad och reell omsättning i Dotterbolagets resultaträkning för
Koncernen:
Q2 2018

Q1 2018

SEK

DKK

SEK

DKK

Nettoomsättning, reell
(provisioner)
Korrektion

248.139

187.825

217.301

162.400

-53.533

53.533

Nettoomsättning i
resultaträkning för Koncernen
Övriga intäkter

194.606

270.834

126

7.000

Omsättning i
Resultaträkning for Koncernen

194.732

277.834

2)

”Skattekreditordningen”: 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. För 2018 kommer reservationen genomföras och inarbetas i rapporten för Q4 2018.

3)

Aktieägartillskott: 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)

Momstillgodohavande: Det är i perioden reserverat momstillgodohavanden för Q1 – Q4 2017 och
Q1 – Q2 2018 på 743.652 SEK. På tidspunken för start av större aktiviteter i Sverige bedöms det finnas
möjlighet att ansöka och återfå dessa.
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