


VD Kommentar

Första kvartalet på 2017 är avklarat och vi har inlett året i full fart. Kvartalets intäkter landade på 

9,2 MSEK med ett positivt resultat om 459 TSEK. Mars var exceptionellt bra där intäkterna landade

på 4,2 MSEK, vilket är ett rekord för oss på månadsbasis. Men även kvartalets siffror är ett rekord 

för oss. Att det är just kvartal ett, som för oss historiskt sett är en av våra sämsta kvartal, men som 

nu håller vårt nya kvartalrekord är såklart extra kul.

Rörligt innehåll / Youtube

Jag har tidigare kommunicerat att vi jobbar allt mer med rörligt innehåll på plattformar som 

Youtube, då vi märkt en ökande efterfrågan både hos influencers och kunder. Under 2017 kommer 

ett av våra främsta mål vara att ta marknadsandelar kring arbetet med Youtube-influencers. Vi 

kommer bland annat förbättra våra plattformar för att kunna hantera just Youtube mer effektivt, för 

att bland annat hjälpa micro-influencers att lättare komma igång med Youtube. Men även för att vi 

strävar efter att knyta till oss några större internationella konton att jobba långsiktigt med.

Marknaden

Vi har under första kvartalet fått betydligt större och mer långsiktiga kampanjer. Vi ser tydligt att 

flertalet av företagen nu ser influencer marketing som en viktig del i deras marknadsföring och är 

en del av många företags marknadsplan för 2017. Marknaden har därför mognat och behovet av 

tekniska plattformar för mätbarhet och skalbarhet har blivit en vital del för många, vilket är en stor 

anledning till att vi lyckas ta marknadsandelar.

TCD (Tourn Content Discovery)

Vår Content Discovery plattform fortsätter att växa, lanseringen till Norge har börjat visa intäkter. 

Under kvartal två har vi betydligt mer kampanjer bokade, vi förväntar oss att intäkterna från Norge 

och UK börjar göra större avtryck då.

Framåtblick

För kvartal två siktar vi på att öka intäkterna ytterligare och fortsätta leverera svarta siffror. Vi 

kommer även presentera nya länder att lansera vår plattform i.

//
VD, Robin Stenman



Finansiell översikt kvartal 1 2017
Totala intäkter uppgick till 9 246 (1 921) TSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till  544 (-374) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till 434 (-436) TSEK
Periodens resultat uppgick till 459 (-423) TSEK
Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,06)

Insynspersoner per 2017-04-24
Olle Söderberg ordförande
Robin Stenman VD, ledamot
Marianne Östlund ledamot
Björn Mannerqvist ledamot
Michael Jacobson ledamot

Antalet aktier
Bolaget har per 2017-03-31, 7 280 000 aktier.

Kommande rapporter
2017-07-24 – Halvårsrapport 

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor



Koncernens resultaträkning Kvartal 1 2017 Kvartal 1 2016 Helår 2016

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Inköp tjänster

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 369 352

Räntekostnader och liknande resultatposter 0
369 -648

Resultat efter finansiella poster

Förändring uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat 0 0
Årets resultat

Resultat per aktie 0,06 -0,06 -0,37

9 230 686 1 905 639 15 480 804

15 000 15 000 55 000
9 245 686 1 920 639 15 535 804

-3 771 660 -549 165 -5 984 732

-1 486 115 -658 132 -3 605 793

-3 443 713 -1 087 641 -8 228 703

-109 964 -61 222 -418 470
-8 811 452 -2 356 160 -18 237 698

434 234 -435 521 -2 701 894

-49 999

4 042

-1 000 -2 784
-48 741

434 603 -436 169 -2 750 635

24 192 13 469 86 045

-9 264
458 795 -422 700 -2 673 854



Koncernens balansräkning
2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för

utvecklingsarbeten 
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Skattefordringar 0

Övriga fordringar 301

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

1 588 172 835 653 1 453 248
1 588 172 835 653 1 453 248

9 486 113 4 466 538 7 660 525

13 751 19 333

48 035 84 721

456 705 166 612 465 705
10 004 604 4 633 451 8 230 284

1 396 854 1 083 445 3 080 391

11 401 458 5 716 896 11 310 675

12 989 630 6 552 549 12 763 923



Koncernens balansräkning
2017-03-31 2016-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital (7 280 000 aktier)

Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital  

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Aktuella skatteskulder 0 0

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

728 000 662 000 728 000

13 580 334 8 861 334 13 580 334

-5 562 259 -4 088 125 -6 289 751
8 746 075 5 435 209 8 018 583

292 287 174 589 316 479
292 287 174 589 316 479

1 639 955 310 704 1 831 008

1 038

984 346 315 294 1 448 016

1 326 967 315 715 1 149 837
3 951 268 942 751 4 428 861

12 989 630 6 552 549 12 763 923


