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Styrelsen och verkst?illande direktciren for Matse AB fer hiirmed avge Arsredovisning fiir riikenskapsAret
2013.

Fiirvaltnin gs beriiff els e

Information om verksamheten

Matse AB driver en dagligvarubutik som s?iljer via niitet och levererar
varorna hem till kunderna.

Viisentliga hindelser under riikenskapslret

Tillviixten har varit god. Matse AB har ftiljt de utsatta planerna med en tillv?ixt pi
ca 78 procent mot ftiregiende 6r, niir j?imftirbara siffror har funnits. Aven viktiga nyckeltal s6 som
marginal och kostnader ligger enligt plan.

Framtida utveckling

Matse AI! arbetar vidare med att utveckla sortiment, kvalitet, effektivitet och tillg?inglighet.
Matse AB kommer att starta ett lager i Stockholm under apnl2014.I Stockholm ?ir marknaden redan
betydligt stcirre iin i G<iteborg med h<ig tillviixt.

Med god tillv?ixt och ett v?ilkapitaliserat moderbolag som gdr en b<irsnotering i april 2014 ser vi positivt
pi de niirmaste 6ren. 
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Agarfiirhtllanden

Bolaget ?ir ett heliigt dotterbolag till Bonheur AE|, org.nr. 556857-7323, med site i G<iteborg.

Det <iverordnade moderfiiretaget Matse Holding AB, org.nr. 556942-1620, med siite i G<iteborg uppriittar
inte nigon koncernredovisning med stdd av ARL 7 kap 3 g.

Flerlrsiiversikt (tkr) 2013 2012 20tt
(6 min)

Nettoomsiittning 58 913 13 733 0

Resultat efter finansiella poster -24 831 -17 790 0

Antalanst?illda 6 2 0
Balansomslutning ll20l 9 862 50
Soliditet (%) 0,4 0,5 100,0

F<ir definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och viirderingsprinciper.

Fiirslag till vinstdisposition
Styrelsen fiireslir att till fiirfogande stdende vinstmedel (kronor):

balanseradvinst 24830746
Srets fiirlust -24 830 746

0

Nigon vinst eller fiirlust finns ej att disponera.
i ny riikning <iverftires 0

F<iretagets resultat och stiillning i <iwigt framgir av efterftiljande resultat- och balansriikning med
til I ?iggsupplysningar.
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Not 2013-0r-01
-2013-12-31

58 912 827

318 089

s9 230 9t6

-46 823 038
-34 090 991

-2 667 718
-463 232

-9 166

-84 054 145

-24823 229

2 851

-10 368

-7 517

-24 830 746

0

-24830746

-24 830 746

2012-01-01
-2012-123r

13 732 869

2t 168

t3 754 037

-tl 9'77 234
-18 591 146

-814 445

-159 679

0

3l s42 504
-17 788 467

s06
-2149
-r6{3

-17 790110

3 466 420

-14 323 690

-14323 690

L

I
I
2

Resultatriikning

Nettoomsettning
Grri ga rd,relseintiiliter

Riirelsens kostnader
Handelsvaror
Owiga extema kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anliiggningstillgAngar
Ovriga rdrelsekostnader

Riirelseresultat

Resultat frin finansiells poster
R?inteintiilter och liknande resultatposter

Riintekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Resultat ftire skatt

Areis resultat
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Not 2013-t2-31 2012-t2-31

2887 258

821 000

3 708 2s8

I 679 689

800 000

2 479 6a9

l 100 241

307 l3t
2 822 932

845 322

883 32'l
4 858 712

1 423 754

7 382707

9 862396

t

1 444 374

747 724

5 725

1 161 683

1022783
2937 915

3 tto 212

7 492SOt

l1 200 759

Balansriikning

TILLGANGAR

AnlliggningstillgAngar

M aterie I I a anl iiggning stil lg dng ar
Inventarier och installationer

F in a n si e I I a a n I iigg nin g stil lg,fr ng a r
Andra lAngfristiga fordringar
Summa anliiggningstillgingar

Omsiittningstillgingar

Varulager m m

Fiirdiga varor och handelsvaror

K o rtfr i stig a fo r d r ing a r
Kundfordringar
Fordringar hos koncernfiiretag
Owiga fordringar
F6rutbetalda kostnader och upplupna int?iller

Kassa och bank
Summa omsfi ttningstillgingar

SUMMATILLGANGAR



Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bandet eget kapital
Aktiekapital

Frin ega kapital
Balanserad vinst eller {?irlust

Arets resultat

Summa eget kapital

Llngfristiga skulder
Skulder till koncemfiiretag

Kortfristiga skulder
Leverantdrsskulder
Skulder till koncernfiiretag
Aktuella skatteskulder

Owiga skulder
Upplupna kostnader och Iiirutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Stiillda siikerheter

F6r egna skulder och avsiittningar
Bankgamnti

Ansvarsfiirbindelser
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2013-t2-31 2012-t2-37Not

50 000

24 830'746
-24 830 746

0

50 000

5 24t 313

4 615 597

392130
46 064
34 916

820 739

5909 446

lt 200 759

800 000

800 000

Inga

50 000

14 323 690

-14 323 690
0

s0 000

5 620 790

2 890 861

0

0

246 228
1054 517

4 191 606

9 862 396

800 000

800 000

Inga
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Till ii g gs upp lys nin g ar

Redovisnings- och viirderingsprinciper

Allmflnna upplysningar
Arsredovisningen har upprettats enligt Arsredovisningslagen och Bokftiringsniimndens allmiinna rid.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beriiknas inflyta.

Owiga tillgangar och skulder har upptagits till anskaffningsviirden diir inget annat anges.

Redovisningsprinciperna dr ofiiriindrade j iimftirt med ftiregiende 6r.

Intiiktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt vdrde av vad foretaget ffitt eller kommer att f6. Det innebdr att ftiretaget
redovisar inkomsten till nominellt viirde (fakfurabelopp) om ftiretaget fir ersiittning i likvida medel
direkt vid leveransen. Avdrag gcirs fiir limnade rabatter.

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 tillgodog<iras bolaget och
intiikterna kan beriiknas pi ett tillftirlitligt siitt.

Anliiggnin gstillgfr ngar
Anlnggningstillgingar redovisas till anskaffningsvZirde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt
plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linj?irt <iver den fiirviintade nyttjandeperioden med h?insyn till viisentligt restviirde.
Fciljande avskrivningsprocent till?impas:

Inventarier och installationer 20%

Varulager
Varulager har viirderats till 97 o/o av det samlade anskaffningsviirdet vilket understiger varulagrets
nettoftirs?iljningsviirde pi balansdagen. Med nettoftirs?iljningsviirde avses varornas ber2iknade
ftirsiiljningspris minskat med ftirsiiljningskostnader. Den valda viirderingsmetoden innebdr att eventuell
inkurans i varulagret har beaktats.

Koncernbidrag och aktieiigartillskott
Liimnade och erhAllna koncernbidrag redovisas ienlighet med rekommendationerna i K3 som
bokslutsdisposition. 
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsiittning
Rcirelsens huvudintiikler, faklurerade kostnader, sidointiikter samt intiiktskorrigeringar.

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

Antal anstiillda
Medelantal anstiillda under rdkenskapsiret.

Balansomslutning
Fciretagets samlade tillgingar.

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

Noter

Not I Inkiip och fiirsiiljning mellan koncernftiretag
2013 2012

Andel av irets totala inkcip som skett ffin andra fiiretag i
koncernen 17,06 yo 33,81 yo

Andel av Srets totala fiirsZiljningar som skett till andra
fiiretag i koncernen 0,00 oh 0,00 o

Not 2 Anstiillda och personalkostnader
2013 2012

Medelantalet anstillda
Kvinnor
Mdn

Liiner och andra ersflttningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
L<iner och andra ersdttningar I 895 545 679 077
Socialakostnaderochpensionskostnader 475211 ll7 513
(varav pensionskostnader) (189 880 0)
Totala ltiner, andra ersflttningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 2370756 796590

I
I
t

2

4

6
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Not 3 Bokslutsdispositioner

Mottagna koncembidrag

Not 4 Inventarier och installationer

Ingiende anskaffningsviirden
hkdp
Fdrsiiljningar/utrangeringar

Utglende ackumulerade anskaffningsvirden

IngAende avskrivningar
Fdrsalj ningar/utrangeringar

Arets avskrivningar
Utglende ackumulerade avskrivningar

Utgllende redovisat vdrde

Not 5 Andra lingfristiga fordringar

SpArrmedel Bankgaranti
Depositioner

8 (e)

2013

0

0

2013-12-31

1 839 369

1 682 628
-12 785

3 509 212

-159 679

957

-463 232

-621954

2 887 2s8

2013-12-31

800 000

21 000

821 000

2012

3 466 420
3 466 420

2012-12-3r

0

I 839 369

0

I 839 369

0

0

-ts9 679

-159 679

1679 690

2012-12-31

800 000

0

800 000

1



Matse AB
Org.nr 556857-7331

Not 6 Fiirindring av eget kapital
Antal aktier: 50 000

e (e)

Belopp vid Arets ingAng

Disposition enligt beslut
av arets ersstimma:
ErhAllna aktieiigartillskott
Arets resultat

Belopp vid lrets utging

Aktie'
kapital
50 000

50 000

Erhlllna
aktie

iigartilskoft
\4 323 690

Balanserat Arets
resultat resultat

-14323 690

-14323 690 t4323 690
24 830746

-24 830 746
39154436 -14323690 -24830746

Villkorade, iinnu ej aterbetalda, aktieagartillskott uppgfu per balansdagen till 39 155 th (14 324 tkD

Gdteborg den l0 april 2014

Kimmo Bj6msson
Ordliirande

VAr revisionsberZittelse har liimnats den l0 april 2014

AB

Verksta ande direktiir
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Revisionsberiittelse
Till frrsstiinrnan i Matse Aktiebolag, org.nr 556857-733r

Rapport om irsredovisningen
Vi har udiirt en revision av lrsredovisoingen ftir Matse AkiebolaS
ftir lr zog.

Sfurelsens och verkstdllande direktdrens ansuar ftr
drsred.ovisning en
Det iir sBrelsen och !'erkstelande dileldiiren som har ansvarct fbr
att uppratta en ers.edovisning som ger en rdth'isande bild enligt
lrsredovisningslagen och fiir den intema kontroll som stgelsen
och verktillande direltiiren bediimer iir ntjdviindig ftir att
uppretta en arsredovisning som inte innehlller vasentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pe oegentligheter eller pl fel.

Reutsorns ansuar
vefi ansvar er att uttala oss om Arsredovisningen pi grundval av
ver revision. Vi har utfiin revisionen enligt Intemational
Standards on AuditinS och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder krever att vi fiiljer ltkesetiska krav samt planerar och
utfitr revisionen liir att uppnA rimlig siikerhet att arsredovisDing€n
inte inneMller viisentliga felaltigheter.

En revision innefattar att genom olika etgdrder inhamta
revisionsbevis om belopp och annan information i
lrsredovisningen. Revisom valjer vilka etgerder som ska utfiiras,
bland annat genom att bedtima riskema fiir visentliga
felaltigheter i lrsredovisningen, rare sig dessa beror pl
oegentlitheter eller pe fel. Vid denna riskb€diimning beaktar
revisom de delar av den interna kontrollen som ar rclevanta fiir
hur bolaget uppdttar ersredovisningen fiir att ge en rittvisande
bild i sfte att utforma granskningsetglrder som ar
dndamllsenliga med hansln till omstendiSheterna, men inte i
s)&e att giira ett uttalande om effeltiviteten i bolagets intema
kontroll. En revision innefattar ocke en utvardering av
dndamllsentgheten i de redovisningsprinciper som har anvents
och av rimligheten i st5'relsens och verkstdllande direL:tiirens
uppskattningar i rcdo\isningen, likom en utvirdering av den
iivergripande presentationen i lrsredovisningen.

Vi anser att de re!'isionsbevis vi har inhemtat fu tillrackliga och
dndamllsenliga som grund fiir vflra uttalanden.

Uttalanden
Enligt ]dr uppfattning har lrsredovisningen upprettats i enlighet
med lrsredovisningslagen och ger en i alla rdsentliga avseenden
ritwisande bild av Matse Alitiebolags finansiella stallning p€r den
3r december:or3 och av dess finansiella resultat fitr lret €nligt
lrsredorisningslagen. Fitrvaltningsberattelsen lr fiirenlig med
Srsredorisningens iirdga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
ftirfattningar
Utiiver rdr revision av lrsredovisningen har vi dven utfiit en
rer.ision av fijrslaget till dispositioner betraffande bolagets vinst
eller liirlust samt sttaelsens och ierk$alande direltiirins
fiin'altning ftir Matse AltiebolaS ftir er 2013.

Stgrelsens och uerkstaillande direktiirens ansuar
Det ir styrelsen som har anwaret fiir liirslaget till dispositioner
betreffande bolagets vinst eller fiirlust, och det er stgelsen och
verksta ande direktiiren som har ansvaret fiir fiirvaltningen enligt
a}tiebolagslagen.

Reur'sorns onsuar
VSrt ansEr dr att med rimlig s,jkerhet uftala oss om fiirslaget till
dispositioner betraffande bolagets vinst eller fttrlust och om
ftirvaltninSen pi grundvalav vAr revision. Vi har utlijrl revisionen
enliSt god revisionssed i Sverige.

Som underlag ftir vlrt uttalande om stFelsens fiirslag till
dispositioner b€tniffande bolagets vinst eller fiirlust har vi
granskat om fiirslaget dr fiirenligt med akiebolagslagen.

Som underlag ftir vlrt uttalande om ansvarsfrihet har vi utiiver vlr
revision av lrsredovisningen granskat visendiga beslut, atgiirder
och ftirhAllanden i bolaget liir att kunna bediima om n6gon
sttrelseledamot eller verkstrillande direltiiren iir
ersiittningsslyldig mot bolaget. Vi har even granslrat om nigon
stFelseledamot eller verkstillande direlrtiiren pl annat sitt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, Arsredovisningslagen eller
bolagsordningen.

Vi anser att de re\isionsbevis vi har inhlmtat er tillrecklga och
indamllsenliga som grund ftir rdra uttalanden,

Uttalanden
Vi tills9Tker att lrsst;imman beviljar stlrelsens ledamiiter och
verkstillande direlliireD ansvarsfrihet fiir rlkenskapsiret. Varken
rinst eller ftirlust finns att disponera.

den ro april zor4

Vi tillstrker drirfiir att lrsstimman faststlller resultatdkningen
och balansrdkningen.


