


VD kommentar
Kvartal tre har varit en strategiskt viktig period för Tourn, och allt har gått enligt plan. Vårt mål var
att öka Tourns synlighet i branschen och rekrytera de allra starkaste profilerna i Sverige, vilket jag 
anser att vi lyckats med. I juli gjordes en riktad emission för att stärka kassan då vi behövde vara 
beredda på att  ta en större kostnad för vår strategiska plan, samtidigt att det skedde under en period 
som är relativt svag i vår bransch.  Juli var nästintill helt stillastående och augusti kom igång efter 
att halva månaden hade gått, på grund av ledighet bland kunder.

Vi kan se att vårt strategiska arbete började ge resultat redan i september med ökad orderingång och 
ökade intäkter. Nu in i oktober har vi ökat intäkterna ytterligare och oktober förväntas bli vår bästa 
månad hittills, omsättningsmässigt. I kvartal fyra räknar vi med att ytterligare öka intäkterna.

Rörligt
Idag arbetar vi på Tourn med ett flertal kanaler så som bloggar, Instagram, Facebook, Snapchat, 
Youtube,  Twitch  och  Twitter.  Vi  kan  se  hur  de  kanaler  med  rörligt  innehåll,  främst  Youtube, 
konstant  växer  och  attraherar  allt  fler  annonsköpare.  Under  2016  har  vi  jobbat  allt  mer  mot 
Youtube, under kvartal tre började vi integrera Youtube i delar av vår plattform. Under kvartal fyra 
kommer vi fortsätta att stärka plattformen och arbetet med att integrera Youtube. 

Vår rekommendationsplattform TCD växer stadigt och når nu cirka 3 miljoner unika svenska läsare 
i veckan. Under september månad började annonser rulla på plattformen. Vi förväntas se ökade 
intäkter under  kvartal  fyra.  Under kvartal  tre  har vi  förberett  plattformen tekniskt för att  under 
kvartal fyra kunna lansera TCD på nya marknader i nya länder. Vårt mål är att lansera TCD i minst  
ett nytt land under kvartal fyra.

Framåtblick, fjärde kvartalet
Under  kvartal  fyra  förväntas  vi  öka  våra  intäkter  anmärkningsvärt  på  samtliga  plattformar.  Vi 
kommer fokusera på att göra större affärer med stora varumärken. TCD ska lanseras i minst ett nytt  
land och en mer långsiktig plan kommer att presenteras. Vi kommer att lägga stort fokus på att  
stärka vårt arbete med kanaler med rörligt innehåll så som Youtube. Dessa mål kommer vi att följa 
upp på månadsbasis i våra månadsrapporter.

// Robin Stenman
VD, Tourn international AB (publ)



Finansiell översikt

Finansiell översikt kvartal tre 2016
Totala intäkter uppgick till 2 168 (2 082) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -1 573 (239) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -1 683 (172) TSEK
Periodens resultat uppgick till -1 659 (186) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,25 (0,03)

Finansiell översikt januari-sept 2016
Totala intäkter uppgick till 7 402 (3 635) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -2 293 (-583) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -2 594 (-836) TSEK
Periodens resultat uppgick till -2 583 (-794) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,12)

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

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

Kommande rapporter
2016-02-13 – Bokslutskommuniké 2016



Koncernens resultaträkning

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 0 0
Ränteintäkter och liknande resultatposter 217 499 975
Räntekostnader och liknande resultatposter -18 0 0 0

199 499 975
Resultat efter finansiella poster

Förändring uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat 0 0 0 0
Årets resultat

Resultat per aktie -0,25 0,03 -0,39 -0,12 0,00

2016-07-01
    -2016-09-30

2015-07-01
    -2015-09-30

2016-01-01
    -2016-09-30

2015-01-01
    -2015-09-30

2015-01-01
    -2015-12-31

2 158 117 2 076 915 7 361 630 3 600 869 6 953 626
10 000 5 000 40 000 34 000 46 500

2 168 117 2 081 915 7 401 630 3 634 869 7 000 126

-967 953 -400 288 -2 330 395 -674 985 -1 341 032
-614 180 -544 878 -2 208 955 -1 486 741 -2 101 902

-2 159 368 -897 408 -5 155 290 -2 056 603 -3 293 356
-109 964 -67 400 -301 150 -252 200 -302 244

-3 851 465 -1 909 974 -9 995 790 -4 470 529 -7 038 534
-1 683 348 171 941 -2 594 160 -835 660 -38 408

-49 999
1 008 1 995

-1 472
-50 463 1 995

-1 683 149 172 440 -2 644 623 -834 685 -36 413

24 192 13 469 61 853 40 407 53 876
-4 325

-1 658 957 185 909 -2 582 770 -794 278 13 138



Koncernens balansräkning
2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten 
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar 0 0
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

1 570 569 946 919 896 875
1 570 569 946 919 896 875

6 698 797 2 559 187 4 340 284
8 826

33 558 25 428 378 666
369 348 87 552

7 110 529 2 584 615 4 806 502

2 700 663 2 410 256 1 573 278
9 811 192 4 994 871 6 379 780

11 381 761 5 941 790 7 276 655



Koncernens balansräkning
2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Aktiekapital (6 620 000 aktier)
Pågående nyemission 0 0
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
4 785 000
8 861 334 8 861 334 8 861 334

-6 198 667 -4 510 481 -3 665 425
8 109 667 5 012 853 5 857 909

340 671 201 527 188 058
340 671 201 527 188 058

489 582 30 000 51 263
18 797 23 122

1 701 363 433 427 860 620
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 740 478 245 186 295 683

2 931 423 727 410 1 230 688

11 381 761 5 941 790 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.


