


VD kommentar

Tourn utvecklas som bolag, likaså dess plattform som anpassas till marknaden och den efterfrågan 
som finns. Vårt slutmål är att Tourn ska vara den självklara plattformen för reklam i sociala medier i 
Sverige och i resten av världen.

TCD och Nyheter24
Tourn Content Discovery, vår rekommendationsplattform, tog ordentlig fart i samband med 
samarbetet med Nyheter24-gruppen i mars 2016. Integrationerna blev klara i juni och via vårt 
samlade nätverk  når vi en räckvidd på cirka 2 miljoner unika läsare varje vecka. Vi siktar på att 
integrera TCD på många plattformar i Sverige och arbetar för att knyta internationella partners för 
att lansera plattformen utomlands. Vi bör se våra första internationella partners under andra halvåret 
2016.

Förvärvet av Camit
I mars 2016 förvärvade vi Camit Communication AB, en teknisk plattform likt Tourn men med 
inriktning mot premiumprofiler. Förvärvet har inneburit att vi sparat cirka 6 månaders 
utvecklingstid samt erhållit en kundportfölj med flera starka kunder. Resultat har varit att vår 
kundportfölj gått från att innehålla små och mellanstora företag till att vi nu jobbar med kunder i 
alla storleksordningar, även de större.

Nya sälj organisationen
Samtidigt som vi bygger vår plattform för internationella lanseringar, bygger vi vår säljorganisation. 
Detta för att skapa intäkter så vi kan hålla högt tempo på utvecklingen av plattformen. Genom 
förvärvet av Camit har två starka säljare anslutit sig organisationen.  Vi har nyligen rekryterat 
ytterligare två starka säljare, däribland försäljningschefen från vår största konkurrent Tailsweep, 
som förväntas ansluta sig till Tourn i augusti. Säljorganisationen består nu mestadels av erfarna 
säljare med redan goda relationer med mediabyråer.

Internationellt
Vår första internationella kampanj lanserades i juli och riktade sig mot Norden, Storbritannien, 
Tyskland, Frankrike, Italien, Holland, USA, Kanada och Australien. Kampanjen var lyckad och våra 
nästa internationella kampanjer är bokade med start i augusti.

Finansiellt
Vi hade intäkter om 5,2 MSEK och ett EBITDA rörelseresultat om -720 TSEK. Eftersom vi jobbar 
med allt fler större företag har flera kampanjer bokats över hela året, till och med ända in på 2017. 
Vi har lyckats få fler kunder att betala med förskottsbetalning via kort i våra system, men de större 
företagen och kampanjerna går fortfarande på faktura. Trots att vi ser en trend till förskottsbetalning 
och kortbetalning kommer vi använda oss av fakturabelåning via vår bank för att säkra upp oss mot 
glappet mellan kassa och kundfordringar. Detta kommer att innebära en mindre risk för oss och att 
vi kan fokusera mer på utveckling av bolaget och inte lika mycket våra kunders betalningsrutiner.



Framåtblick, andra halvåret 2016
Första halvåret 2016 har varit spännande och vi har tagit oss in bland många mediabyråer och visat 
att vår plattform fungerar. Vi har jobbat med flera större kunder som IF försäkringar, Telia, Live 
Nation, Fazer, TV4 och Zalando. Vi har växlat upp från att tidigare mestadels jobbat med små och 
mellanstora företag, till att nu även jobba med större företag. Vi har haft intäkter om 5,2 MSEK 
under första halvåret och under samma period bokat kampanjer för nästkommande halvår för cirka 
3 MSEK.

Vi har som mål att under andra halvåret öka intäkterna och kommer investera mycket i 
säljorganisationen och anpassningar i systemet för att öka intäkter. Vi kommer fokusera på större 
kampanjer och kampanjer som riktar sig utanför Sveriges gränser.

// Robin Stenman
VD Tourn International AB (PUBL)



Finansiell översikt

Finansiell översikt januari-juni 2016
Totala intäkter uppgick till 5 234 (1 553) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -720 (-823) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -911 (-1 008) TSEK
Periodens resultat uppgick till -924 (-980) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,15) 

Finansiell översikt kvartal två 2016
Totala intäkter uppgick till 3 313 (1 166) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till  -345 (-419) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -475 (-487) TSEK
Periodens resultat uppgick till -501 (-473) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,07) 

Insynspersoner
Olle Söderberg                    ordförande
Robin Stenman                   VD, ledamot
Marianne Östlund               ledamot
Björn Mannerqvist              ledamot

Antalet aktier
Bolaget har per 2016-06-30, 6 620 000 aktier.

Kommande rapporter
2016-10-24 – Kvartalsrapport tre



Koncernens resultaträkning

* Inköp av tjänster

Halvår 2016 Halvår 2015 Helår 2015

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror*
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av inventarier och goodwill

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 0 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 791 476
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0

476
Resultat efter finansiella poster

Förändring uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat 0 0
Årets resultat

Resultat per aktie -0,14 -0,15 0,00

2016-01-01
    -2016-06-30

2015-01-01
    -2015-06-30

2015-01-01
    -2015-12-31

5 203 513 1 523 955 6 953 626
30 000 29 000 46 500

5 233 513 1 552 955 7 000 126

-1 362 442 -274 697 -1 341 032
-1 594 775 -941 863 -2 101 902
-2 995 922 -1 159 195 -3 293 356

-191 186 -184 800 -302 244
-6 144 325 -2 560 555 -7 038 534

-910 812 -1 007 600 -38 408

-49 999
1 995

-1 454
-50 662 1 995

-961 474 -1 007 124 -36 413

37 661 26 938 53 876
-4 325

-923 813 -980 186 13 138



Koncernens balansräkning

2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten 
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar 0 0
Övriga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

1 680 533 1 014 319 896 875
1 680 533 1 014 319 896 875

5 344 371 1 389 887 4 340 284
3 894

184 951 14 573 378 666
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 159 493 6 200 87 552

5 692 709 1 410 660 4 806 502

502 078 3 305 327 1 573 278
6 194 787 4 715 987 6 379 780

7 875 320 5 730 306 7 276 655



Koncernens balansräkning

2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Aktiekapital (6 620 000 aktier)
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital  

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder 0
Övriga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

662 000 662 000 662 000
8 861 334 8 861 334 8 861 334

-4 539 710 -4 696 389 -3 665 425
4 983 624 4 826 945 5 857 909

364 863 214 996 188 058
364 863 214 996 188 058

422 668 140 854 51 263
18 797 23 122

1 473 651 249 681 860 620
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 630 514 279 033 295 683

2 526 833 688 365 1 230 688

7 875 320 5 730 306 7 276 655



Redovisnings-och värderingsprinciper

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar
moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget,
direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande.

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer
samtliga i koncernredovisningen tillämpade redovisnings-och värderingsprinciper med de som
beskrivs och tillämpas av moderföretaget.

Moderföretag för hela koncernen är Tourn International AB (publ) (org.nr. 556800-7461) med säte i
Stockholm.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5år
Goodwill 5år

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Stockholm 2016-07-18


