


VD kommentar
Kvartal tre 2015 var ett viktigt kvartal för Tourn som vände sina siffror och växlade upp på 
intäktssidan. Trots att juli var vår mest inaktiva månad, lyfts kvartalet av ett starkt augusti och 
september. Integrationen av Tourn i Blogg.se gick live, vilket innebär att räckvidden för vår 
automatiserade tjänst gör oss till störst i Sverige och vi ligger långt framför våra konkurrenter. 
Flera kända profiler har idag knutit sig till vårt nätverk och vi har idag ett starkt namn på marknaden 
som folk känner till.

Tourn har sedan juni lagt om sin fokusering mot försäljning, något som tydligt speglas i kvartal tre 
men kommer vara ännu mer tydligt i kvartal fyra. Kvartal tre har till stor del präglats av 
strukturering av vår försäljningsorganisation och förhandling om samarbeten som ska öka bolaget 
intäkter. Vår försäljningsorganisation har börjat ta form och kommer visa resultat under kvartal fyra.

Tourn Content Discovery
Under kvartal tre lanserade vi vår beta-version av 
Tourn Content Discovery (plattform för 
rekommendationer av artiklar/blogginlägg). Under 
den pågående beta-perioden kommer vi utvärdera 
och förbättra plattformen för att möta kundernas 
behov, vi förväntas lansera en slutlig version under 
kvartal fyra. Vi har under oktober ett flertal företag 
som använder tjänsten, däribland mediebyråer.

Rörlig bild
Allt fler TV-tittare flyttar till webben, vilket också gör att reklamköparna följer med. Tourn kommer 
under kvartal fyra presentera sin nya satsning för reklam i rörlig bild.

Organisationen
Bolaget växer snabbt och vi blir allt fler som jobbar på Tourn. Idag består vi av 16 medarbetare som 
gör resan möjlig och allt fler söker sig till Tourn som står i centrum i en spännande och växande 
bransch.

Internationell expansion
Tourn kommer att lanseras internationellt på två sätt. I första hand kommer Tourn lansera en ny 
internationell startsida, som kommer vara nåbar för alla länder vi ansluter oss till. Tourn kommer 
också lanseras internationellt genom samarbeten och integrationer av vårt system likt det som 
gjordes med blogg.se. Vilka länder som är först ut kommer att kommuniceras under kvartal fyra.

Finansiellt
Juli månads resultat var negativt, enligt beräknat, på grund av inaktivitet i branschen. Under augusti 
omsatte vi 900 TSEK och i september omsatte vi 1070 TSEK, vars båda månader hade positiva 
resultat. Kvartalet slutar på därför på ett rörelseresultat (EBITDA) om 239 TSEK. Under kvartal 
fyra förväntar vi oss inga dåliga månader.

Robin Stenman
VD, Tourn International



Finansiell översikt kvartal tre 2015
Totala intäkter uppgick till 2 082 (297) TSEK 
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till 239 (-13) TSEK 
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 172 (-138) TSEK
Periodens resultat uppgick till 186 (-138) TSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,03) 

Finansiell översikt januari-september 2015
Totala intäkter uppgick till 3 635 (576) TSEK 
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -583 (-272) TSEK 
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -836 (-644) TSEK
Periodens resultat uppgick till -794 (-644) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,12)

Antalet aktier
Bolaget har per 2015-09-30, 6 620 000 stycken aktier.

Kommande rapporter 
Bokslutskommuniké 2015 - 12 februari 2016

Insynspersoner
Robin Stenman VD, styrelseledamot
Björn Mannerqvist Styrelseledamot
Olle Söderberg Styrelseordförande
Marianne Östlund Styrelseledamot



* Inkluderar även löneutbetalningar till influencers (bloggare, instagrammare etc)
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Koncernens resultaträkning Delår 2015 Delår 2014 Helår 2014

2015-01-01
  -2015-09-30

2014-01-01
    -2014-09-30

2014-01-01
    -2014-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 600 869 576 483 897 986
Övriga rörelseintäkter 34 000 6 800

3 634 869 576 483 904 786
Rörelsens kostnader
Handelsvaror -674 985
Övriga externa kostnader -1 486 741 -386 485 -668 407
Personalkostnader* -2 056 603 -461 823 -698 995
Avskrivningar av inventarier och goodwill -252 200 -372 617 -1 972 029

-4 470 529 -1 220 925 -3 339 431
Rörelseresultat -835 660 -644 442 -2 434 645

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster -834 685 -644 644 -2 434 022

Förändring uppskjuten skatt 40 407 27 441
Skatt på årets resultat -18 797
Årets resultat -794 278 -644 644 -2 425 378

Resultat per aktie
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Koncernens balansräkning

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten 946 919 55 597 1 149 119

50 000
Summa anläggningstillgångar 946 919 2 529 156 1 199 119

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 559 187 237 295 470 101
Övriga fordringar 25 428 1 016 118 947
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 54 599

2 584 615 238 311 643 647

Kassa och bank 2 410 256 454 809 4 356 992
Summa omsättningstillgångar 4 994 871 693 120 5 000 639

5 941 790 3 222 276 6 199 758



2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Eget kapital 
Aktiekapital (6 620 000 aktier) 662 000 537 000 662 000
Övrigt tillskjutet kapital 8 861 334 4 486 334 8 861 334
Annat eget kapital inklusive årets resultat -4 510 481 -1 930 412 -3 716 202
Summa eget kapital  5 012 853 3 092 922 5 807 132

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 201 527 241 934

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 30 000 22 985 27 551
Aktuella skatteskulder 18 797 18 797
Övriga skulder 433 427 53 144 104 344
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 245 186 53 225

727 410 129 354 150 692

5 941 790 3 222 276 6 199 758



Redovisnings- och värderingsprinciper 
KONCERNREDOVISNING 
Omfattning: 
Koncernredovisningen 
omfattar moderbolaget, dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier
motsvarande mer än 50 % av rösterna. 
Redovisningsmetod: 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och
skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden
mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital
omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolaget egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag
förvärvats. 

DENNA RAPPORT HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.


