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Styrelsen och verkstiillande direktoren fbr Matse AB fir hiirmed avge irsredovisning fiir riikenskapsiret
2012.

Fiirvaltnin gsberiittelse

Information om verksamheten

Mat.se iir en oberoende matbutik p6 niitet med fokus pi att leverera mat och dagligvaror av hdg
kvalitet och till riitt pris. Inga abonnemang eller dolda avgifter samt ett tydligt fokus pi enkelhet
och dppenhet. Varorna levereras i kylbil hem till dorren.

Vision
Matse AB:s vision iir att revolutionera dagligvaruhandeln.

VD:s kommentar En bra start fiir framtidens matbutik
Niir vi blickar tillbaka ph20l2 kan vi sammanfatta det i ett ord framtidstro. Mat.se startade sin
verksamhet 2012 enligt plan. Forsta halv6ret skapades en organisation, sZilj- och logistiksystem
ufvecklades samt en strategi fiir sortiment arbetades fram. Den 6 juli gick ftirsta leveransen ut.
Det var starten p6 en testperiod under vilken organisationen trimmades, logistiken optimerades
och systemen forbiittrades. Vi var viil fiirberedda inftir den publika lanseringen den l5 augusti.

Mottagandet av tjiinsten var mer iin positivt. Den snabba ftrstiljnings-ufvecklingen visar pi att
konceptet ligger riitt i tiden och att marknaden iir mogen ftir ett nytt siitt att handla mat.

Det finns en efterfrigan hos vira potentiella kunder (800 000 invinare i Goteborg med omnejd)
att kunna handla mer via niitet, kopplat med servicen att fE varorna levererade hem till ddnen.

Vi har snabbt blivit marknadsledande i regionen, trots att flera konkurrerande akt6rer varit
verksamma under flera 6r. Matse AB har i dag en marknadsandel pi ca 60 procent i
Gciteborgsregionen.

Viktiga hiindelser under iret
l5 augusti, publik lansering av Mat.se
I oktober omsatte Matse AB 3,4 MSEK (6rstakt pi 40 MSEK)
4 682 kunder handlade pi Mat.se. Drygt I procent av alla hushillen inom leveransomridet.

Verksamhetsmil 201 3

Matse AB kommer att vidareutveckla konceptet under ftirsta halviret. Allt fiir att s?ikerstiilla
kvalitet, effektivitet och goda marginaler. Ndsta utvecklingsfas iir etablering i attraktiva 

,1storstadsregioner.
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Agerf6rhlllanden

Bolaget [r ett heliigt dotterbolag till Bonheur AB, org. nr. 556857-7323 med s[te i G6teborg.
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Det dverordnade moderfdretaget Gavia Food Holding AB, organisationsnummer 556688-8649 med siite i
Mdlndal upprflttar koncemredovisning.

Flerlrs6versikt (th) 2012 20lt
(6 mrn)

Nettoomsiittning 13 733 0

Resultat efter finansiella poster -17 790 0

Antal anstfllda 0 0

Balansomslutning 9 862 50

Soliditet (%) 0,5 100,0

FOr definitioner av nyckeltal, ss f,edsyisnings- och vfrderingsprinciper.

F6rslag till vinstdisposition
Styrelsen fbreslAr att till lbrfogande stAende vinsmedel (kronor):

balanseradvinst 143236n
irets fdrlust -14323 690

0

Nigon vinst eller f6rlust finns ej att disponera.
i ny rlkning 6ver6res 0

F6retagets resultat och stillning i Ovrigl framger av efterf6ljande resultat- och balansrdkning med ,tillfiggsupplysningar. (
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Resultatrnkning

Nsttoomsettning
Owiga r6relseintdkter

Mrelsens koshader
Handelsvaror

Owiga extema kostrader
Personalkostnader

Avskrivningar av materiella adeggningstillgingar

R0relreresultrt

Reeultat frln ftnanoiella podter

R-dnteint{kter och liknande resultatposter

R[ntekostnader och liknFnde r€sultaEDst€r

Resultat efter fnrnsiella poster

Bokslutsdispositioner
R€sultrt fore skatt

fuets resultat



Mars€ AB
Org.m 556857-7331

4(e)

Not 2012-12-31 20tt-12-31

1679 689

800 m0
2 479 6l,'t

I 100 241

307 131

2822932
u5322
883 327

4 85t 712

I 423 754
7 3t2707

9%2396

0
0
0
0
0

50 000

5{t 000
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Balansrlkning

TILLGANGAR

Arll8gdrgldlglngrr

Mutic&o anl@nhSsilgAngat
Inveotarier och ingtallationer

Fiunstdk aar69gnhtgsi69&tgar
Andra lingfr istiga fordringar
Sunmr enltg:gnlngrdllglqrr

Ondttnlrgrdlglng.r

Yualqcrnn
Flrdiga varor och handelsvaror

foilftis@foilIrittga,
Kundfordringrr
Fordringar hos koncernf0retag

Ovrigs fordringar
Forutbetalda kostnader och up'plupna ingkter

Kacisa och bottk
Sulrmr omrlttnlngrdllglngrr

SUMMATIIIGANGAR



Balansrflkning

EGET KAPITAL OCII SKULDER

Eget kapitel
Bandet eget kapilol
Aktiekapital

Frifi egetfopiul
Balanserad vinst eller ftirlust
Arets resultat

Summa eget kapitd

Llngfristigr skulder
Skulder till koncernf6retag

Kortfristige skulder
Leverantdnskulder
Owiga skulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intikter
Summe kortfristige skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKIJLDER

Stllldr slkerheter

Fdr egna shuldcr och avstmingar
Bankgaranti

AnsYrrsfOrbindels€r
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2012-12-3t 20tt-12-31

50 000
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-t4323 690
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50 000

5 620790

2 890 861
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I 054 5t7
4t9t6M

9W2395

50 000
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0

0
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0

0

0

0

50 000

800 000
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0

0

^r7



Matse AB
Org.nr 556857-7331

6 (e)

Tilliiggsupplysnin gar

Redovisnings- och viirderingsprinciper

Allmiinna upplysningar
Arsredovisningen har upprattats enligt irsredovisningslagen och Bokfiiringsniimndens allmiinna rid.

Fciretaget har valt att inte utnyttja mdjligheten att tilliimpa forenklingsreglema i BFNAR 2008:l
Arsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beriiknas inflyta.

Ovriga tillgingar och skulder har upptagits till anskaffningsvtirden diir inget annat anges.

Redovisningsprinciperna iir oftiriindrade j iimlort med lore giende ir.

Intiiktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt viirde av vad fiiretaget fitt eller kommer att f[. Det innebiir att loretaget
redovisar inkomsten till nominellt viirde (fakturabelopp) om foretaget fir ersdttning i likvida medel
direkt vid leveransen. Avdrag gors ftir liimnade rabattcr.

Intiikter har tagits upp till verkligt viirde av vad som erhillits eller kommer att erhillas och redovisas i
den omfattning det iir sannolikt att de ekonomiska fiirdelarna kommer att tillgodog6ras bolaget och
inldkterna kan beriiknas pi ett tillftirlitligt siitt.

Anliiggningstillgln gar
Anliiggningstillgingar redovisas till anskaffningsvZirde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt
plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjiirt 6ver den ftirviintade nyttjandeperioden med hiinsyn till viisentligt restvdrde.
Fdljande avskrivningsprocent tilldmpas:

Inventarier och installationer 20%

Varulager
Varulager har viirderats till97 % av det samlade anskaffningsviirdet vilket understiger varulagrets
nettoforsiiljningsviirde pi balansdagen. Med netto{iirsiiljningsviirde avses varomas beriiknade
ftirsiiljningspris minskat med ftirsiiljningskostnader. Den valda viirderingsmetoden innebiir att eventuell
inkurans i varulagret har beaktats.

Koncernbidrag och aktieiigartillskott
Ldmnade och erh6llna koncernbidrag redovisas i enlighet med rekommendationerna i K3 som
bokslutsdisposition. - -- 
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Nyckeltalsdefi nitioner
Nettooms6ttning
Rcirelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidointiikter samt inttiktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intiikter och kostnader, men fiire extraordiniira intiikter och kostnader.

Antal anstiillda
Medelantal anst5llda under riikenskapsiret.

Balansomslutning
Fciretagets samlade tillgingar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag fbr uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Noter

Not I Inkdp och fiirsiiljning mellan koncernfiiretag
20t2 2011-07-01

-201t-t2-31

Andel av irets totala ink<ip som skett frin andra fiiretag i
koncernen 33,81 Yo 0,00 Yo

Andel av irets totala fiirsZiljningar som skett till andra
fiiretag i koncernen 0,00 Yo 0,00 o/o

Not 2 Anstiillda och personalkostnader
2012 2011-07-01

-20tt,12-3t

Medelantalet anstiillda
Kvinnor
Miin

I
I
2

Liiner och andra ersf,ttningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader

Lciner och andra ersiittningar 679 077

Sociala kostnader och pensionskostnader I 17 5 13

(varav pensionskostnader) (0
Totala ltiner, andra ersittningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 796590

0

0

0

0

0

0)

0

^
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Not 3 Bokslutsdispositioner

Mottagna koncembidrag

Not 4 Inventarier och installationer

Ink0p
Utglende ackumulerade enskefiningsvlrden

Arets avskrivningar
Utglende ackumulerade avskrivninger

Utglende redovisat vlrde

Not 5 Andra llngfristiga fordringar

Sptirnnedel Bankgaranti
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2012

3 466420
3 ffi420

2012-12-3t

1 839 369

1 839 369

-159 679

-tsg 679

t 679 590

2012-t2-31

800 000

800 000

2011-07-01

-201t-12-31

0
0

20lt-1231

0

0

0

0

0

20tt-12-3t

0

0

/
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Not 6 F6rlndring av eget kepital
Antal aktier: 50 00O

Aktie Arets
kapltal resultet

Belopp vid trets inging 50 000 0

ErhAllna aktieigartillskott 14 323 690
Arets resultat -14 323 690
Belopp vid lrets uQlng 50 000 0

Villkorade, [nnu ej ebrbetaldq aktieegartillskott uppglr per balansdagen nll 14 323 690 kr (0 l<r).

Gdteborg t6 i*rzott

a,t[-
Kimmo Bjdmsson

ffi
Verlatillande direktdr

]]cewaterhousdoopers 

AB
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Revisionsberiittelse
fill Arsst?irnman i Matse AB, org.nr 556857-733r

Rapport om lrsredovisningen
\4 har utfiirt en rwision av lrsredwisningen ftir Matse AB fiir ar
20r2.

Styrelsens och uerkstdllanile direktiircns ansuar Jijr
drsredouisningen
Det fu stlrelsen och verkstalande diretttilen som har ansvaret ftir
att upp.etta en ersr€dovisning som ger en rittvisande bild enligt
lnredovisningslagen och fiir den intema kontroll sonr st,rclsen
och verkstiillande direktiiren Hitmer ar niidvendig fiir att
upprStta en Arsredovisning som inte inneMller viisentliga
felaltigheter, rare sig dessa beror pl oegendigheter eller pA fel.

Reursorns cnsucr
Vert arsva. ar att uttala oss om Arsredovisningen pe grundval av
vAr revision. Vi har udiirt revisionen enligt Intemational
Stanilards on Auditing och god revisionss€d i Sverige. Dessa
standarder kiiiver att vi fiiljer yrk€setiska krav samt planeiar och
utfiir Evisionen 6r att uppnA rimlig sikerhet aft lFredovisningen
inte innehAller viis€ntliga felaktigheter.

Erl revision innefattar att genom olika etg:irder inheinta
revisionsbevis om belopp och annan information i
lrsredovisningen. Rwisom veljer vika etSerder som ska udiiras,
bland annat Senom att bediima riskema fiir viisendiga
f€laktitheter i er$edovisningen, \rare sig dessa bemr pl
oegendigheter eller pA fel. Vid denna riskbediimning beaktar
revisom de delar av den intema kontrollen som er relevanta fii!
hur bolaget upprettar ersr€dovisninten ftir att ge en riittvisande
bild i s)fte att udorma granskningsltgirder som iir
iindamllsenliga med hiinsyn till omstendighetema, men inte i
syfte att tiira ett uttalande om effektiviteten i bolagets intema
kontroll. En revision hnefattar ocks& en utvdrdering av
iindamllsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvdnts
och av rimlighaen i styrelsens och rerksillande direktairens
uppskattningar i redovisningen, liksom en uhlirdering av den
iivergripande pres€ntationen i lrsredovisningen.

Vi anser att de rcvisioDsbevis vi har inhemtat Ar tillriickliga och
AndamAlsenliga som grund fiir vdra uttalanden.

Uttalanden
Enligt iAr uppfattning har lrsredwisningen uppriittats i enlighet
med lrsrtdwisningslagen och ger en i alla viisentliga avseenden
riittvisande bild av Matse AB:s finansiella stiillning per den 3r
december zorz och av dess ilansiella resultat fiir aret enligt
lrsrrdovisningslagen. Fdr%ltningsberaft eben ir f iireolig med
ersredovisningeos iiwiga delar.

Vi tillstlrker diirliir an ersstemman faststiiller resultatrdkningen
och balansriikningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
ftirfattningar
Utiiver ldi revision av lrsredovisningen har vi aven utftirt en
rwision-av fiirslaga till dispositioner betreflande bolagets vihst
eller ftirlust sarnt sBtrlsens och verksillande direktiirins
fijrvaltning fri! Mats€ AB fiir ar 2or2.

Styr elsens och verkstiillande direktiirens ansu ar
Det ar,styrelsen som ha! anslaEt ftir fiilslaget till dispositioner
betriifiande bolagets vinst eU€r ftirlust, och aet er st'ftls€n och
verkstdllande direl*tiren som har ansvaret fiir fiinaltningen enligt
aktiebolagslag€n.

Reursoras onsucr
Vart ansvar:ir au med rimlig sakerhet uttala oss om ftirslaget till
dispositioner betiiiffande bolagets vitst eller fiirlust och om
ftirvaltningen pa Srundwl av vlr revision. Vi bar udiirt revisionen
enltt god rcvisionss€d i Sverige.

Som underlag ftir !fti unalande om styrelsens ftirslag till
dispositioner betrdffande bolagets vinst eller fiirlust har vi
granskat om fiirslaSet er ftire! igt med akiebolagslagen.

Som underlag fiir vlrt uttalande om ans,arsfrihet har vi utiiver vlr
revision av Arsredovisninten gratEkat visentliga b€slut, etgerder
och fiirhAllanden i bolaget fiir att kunna bediiml om nAgon
st),rels€ledamot eller verksiillande dircktiiren dr
ersattnin&_<skyldig- mot bolag€t. Vi har e!€n granskat om nAgon
styrelseledamot eller verkstillande direktiiren p! annat siitt-har
handlat i strid med aktiebolagslagen, lrsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Vi ans€r att de revisionsbevis vi har inhiimtat ar ti[racHiga och
indamAlsenliga som gmnd fiir vara uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstlrker aft ersstiimman beviljar st]rclsens ledamiiter och
verkst:illande direktitren ansvarsfrihet Iiir rikenskapslret.
Bolaget redovisar }?rken vinst eller l6rlust.

Giitebort den 27juni 2or3


