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FINANSIELL ÖVERSIKT

KONCERNEN
2019-10-01- 
2019-12-31

2018-10-01 
2018-12-31

2019-01-01 - 
2019-12-31

2018-01-01 - 
2018-12-31

Intäkter 26 198 471 18 937 050 94 685 670 58 026 094

Resultat efter finansiella poster, EBIT -10 696 454 -9 143 607 -12 668 247 -12 602 066

Balansomslutning 32 919 593 26 141 322 32 919 593 26 141 322

Justerat resultat, EBIT 967 276 - 4 212 307 769 852 - 5 220 537 

Justerat resultat, EBITDA  1 162 530  -3 464 001  2 060 506 -3 941 001

Soliditet -3% 33% -3% 33%

Resultat per aktie -1,25 -1,09 -1,40 -1,48

MODERBOLAGET
2019-10-01- 
2019-12-31

2018-10-01 
2018-12-31

2019-01-01 - 
2019-12-31

2018-01-01 - 
2018-12-31

Intäkter 171 388 163 980 1 197 670 2 464 062

Resultat efter finansiella poster, EBIT -1 477 804 -1 541 720 -5 329 030 -4 157 330

Balansomslutning 18 464 867 17 844 677 18 464 867 17 844 677

Soliditet 58% 90% 58% 90%

Resultat per aktie -0,18 -0,19 -0,64 -0,50

Denna information är sådan information som TOURN International AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 26 februari 2020.

Kommande rapporter                Insynspersoner per 2019-12-31
Kvartalsrapport ETT - 29 april 2020
Årsstämma 2019 - 20 maj 2020

Gustaf Kellner, ordförande
Robin Stenman, VD & ledamot
Olle Söderberg, ledamot
Michael Jacobson, ledamot

Bolaget har per 2019-12-31,  8 303 350 aktier
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KVARTALSRAPPRT TRE 2019Q3|

Under 2019 har Tourn vuxit väldigt starkt och årets omsättningstillväxt hamnar på hela 91 MSEK och 
kvartal fyra isolerat på 25,7 MSEK. Omsättningen under andra halvan av året har varit starkare än 
första halvan, framförallt så har Nagato och HUBSO bidragit betydelsefullt jämfört med samma period 
föregående år.  Men också för att vi vinner större och fler kampanjer inom Agency. Något som är 
extra roligt är att vi inte bara får in nya kunder utan våra befintliga kunder ökar också storleken på 
sina kampanjer, vilket är en kvalitetsstämpel för oss. Intäkterna utanför Sverige/Norden ökar också 
och vi känner att vår attraktionskraft utanför vår hemmamarknad har blivit starkare.

Agency har utvecklats bra och framförallt under andra halvan av året där Agency inte bara gör en 
rekordomsättning utan även får bokningar till ett värde av över 30 MSEK som landar under 2020.

Nagato har vuxit starkt under hela 2019 och har bidragit positivt till omsättningsökningen. Under 2018 
och 2019 har vi investerat tungt i plattformen för att skapa en skalbar it-struktur som vi nu ser vänder 
till skalande lönsamhet.

HUBSOS omsättning landade på 16,5 MSEK att jämföra med 2018 års omsättning på 4,7 MSEK, det 
är en omsättningstillväxt på 251%. I början av 2019 så kommunicerades en förväntad omsättning på 
20 MSEK på helåret, avvikelsen i bedömningen beror på vissa förseningar av kampanjer. Dessa 
kampanjer är enbart försenade och inte förlorade, vilket gör att en del av den bedömda försäljningen 
av 20 MSEK kommer falla in under 2020 istället. Som tidigare kommunicerat så har januari 2020 
börjat starkt för HUBSO, en historisk sett liten månad, med en omsättning på 1,4 MSEK jämfört med 
60 KSEK 2019.

Underliggande lönsamhet
Årets redovisade EBIT hamnade på -12,6 MSEK , men justerat för engångskostnader i samband med 
börsnotering om cirka 1,6 MSEK, periodisering av kostnader om 6,1 MSEK i Agency och Nagato, 
vilket innebär att 2019 bär 13 månaders kostnader istället för 12. Investering/utveckling av Charge 
och Gravel om 2,8 MSEK samt negativ resultatpåverkan av HUBSO och Charge om cirka 2,9 MSEK., 
justerat EBIT om 0,77 MSEK, samt justerat EBITDA om 2 MSEK.

VD KOMMENTAR
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HUBSO har tyvärr inte bidragit positivt till koncernens resultat, den största bidragande orsaken till 
detta är pga den höga tillväxten. Inköp och marknadsföring kostnadsförs direkt medan intäkterna 
kommer månader ibland kvartal efteråt. På helhetsnivå är därför lönsamheten negativ för HUBSO 
men lönsamheten i de isolerade kampanjerna är goda.

Gravel har bidragit positivt till omsättningen och lönsamheten under hela tiden Tourn ägt en 
majoritet i bolaget under 2019.

Charge har bidragit negativt till koncernens resultat, då investeringar gjorts i utvecklandet av 
plattformen. Investeringen i Charge från Tourns räkning har till stor del bokats upp som lån från 
Tourn till Charge. Charge planerar nu att göra en kapitalanskaffning under tidigt Q2 för att öka 
tillväxttakten, i och med det kommer då även lånet från Tourn att regleras.

Framåtblick
För året som kommer tror vi på hög tillväxt av intäkter men också ett år av lönsamhet. Som jag 
skrev ovan har året innehållit negativa engångskostnader och bokföringstekniska åtgärder som 
påverkat det totala resultatet negativt. Dessutom har resultatet tyngs av dotterbolag som HUBSO 
och Charge. Justerat för dessa förändringar så har Tourn varit lönsamt under 2019.

HUBSO har som målsättning att vara lönsamt under 2020.

Under 2020 bedömer vi att hela koncernen kommer växa med lönsamhet och visa vinst på sista 
raden.

VD, Robin Stenman
Tourn International AB(publ)
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TOURN AGENCY

Tourn Agency - tournagency.com 
Tourn Agency är en av bolagets kärnverksamheter, som jobbar med influencer marketing. Sedan 
2014 har bolaget utvecklat olika verktyg för att kunna effektivisera arbetet med influencers, 
däribland system för micro-influencers, mätverktyg, rapportverktyg, CRM-administration. Tourn 
Agency har tagit ett starkt grepp om den svenska marknaden. 

Intäktsmodell Tourn Agency
Tourn Agency arbetar med olika kampanjformat inom influencer marketing där allt ifrån 
influencers med hundratusentals följare  till influencers med endast ett fåtal tusen följare 
efterfrågas, vilket ofta sker i kombination. Kunderna tar kontakt med Tourn för genomförande av 
annonskampanjer där Tourn, utöver själva annonsplaceringen på influencers, även bidrar med 
strategi, analys, tracking och uppföljning. Här kommer Tourns intäkter från provision per bokad 
kampanj samt ersättning för de verktyg och tjänster som använts vid kampanjtillfället. 
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NAGATO

Nagato - nagato.com
Nagato är Tourns Youtube-plattform där youtubers kan ansluta sig för att öka sina intäkter och få 
hjälp med att bygga sin Youtube-kanal. Under 2017 blev Tourn godkända av Youtube som ett MCN 
(Multi Channel Network), vilket ledde till att Tourn påbörjade utvecklingen av Nagato.

Intäktsmodell Nagato
För i princip varje visning som genereras av Nagatos medlemmar visas en annonsfilm. Annonsen 
bokas av diverse annonsörer via YouTubes egna annonssystem och dyker upp där den är bäst 
lämpad. Detta innebär att Nagato aldrig behöver agera säljare av Youtube-annonser, utan det 
sköts helt av Youtube. Youtube erhåller en andel av annonsintäkterna innan de sänds vidare till 
Nagato varpå plattformen tar sin andel och betalar sina medlemmar.  När en youtuber, oavsett 
land, ansluter sig till Nagato och börjar generera visningar kommer Nagato omedelbart börja 
generera intäkter. Nagato kan därför ta emot youtubers från nästan vilket land som helst utan att 
behöva sätta upp en säljorganisation eller liknande i det specifika landet. Detta är det som lägger 
grunden till den goda skalbarheten i Nagato.

Nagatos marknad och konkurrens
Nagatos roll är att hjälpa youtubers att växa och tjäna mer pengar. Det finns ett flertal bolag som 
gör detta både i Sverige och utanför. Många av dessa bolag är renodlade agenturer eller 
säljorganisationer som kräver en stor grad manuellt arbete och har personaltunga organisationer. 
Nagatos styrka är dess teknik och möjlighet att finnas vart som helst i världen, utan att behöva ha 
någon som helst fysisk närvaro. I dag växer Nagato mest i ett flertal länder i Sydamerika, USA, 
Tyskland och Vietnam, länder som Nagato aldrig haft fysisk närvaro i. Allt sker digitalt och 
automatiskt där Youtube är vår säljpartner och ansvarar för intäkter och förhandling med kunder.
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Gravel Sweden AB & HUBSO AB

Gravel  - gravel.com
Gravel verkar inom social media optimization. Tourn förvärvade i april i år en majoritetspost om 
51% för 324 TSEK i Gravel. Fokus ligger på att optimera kunders kampanjer på Facebook och 
Instagram. 

Gravel är en paid-mediabyrå som främst inriktar sig till facebook och instagram. De hjälper 
företag med allt från strategi, produktion, publicering, optimering och uppföljning. Gravels 
spetskompetens är att konvertera nya kunder, öka försäljningen och maximera investeringen. 
Med målgruppssegmentering, data, A/B testing, spårning och analys jobbar Gravel ständigt för att 
överträffa det uppsatta målet. Dessutom tar Gravel betalt baserat på faktiska resultat för att alltid 
ha kundens affär i fokus.

Tourn äger 51% av röster och kapital av Gravel Sweden AB

HUBSO - hubso.com
HUBSO är en helhetslösning för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar 
fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter teknisk drift samtidigt som 
medans influencern endast behöver marknadsföra varumärket. Försäljningen sker främst via 
webbshoppar som HUBSO satt upp och äger. Exempel på webshoppar som HUBSO hanterar är 
bybianca.se, shop.sannealexandra.se, rebeccastella.com, alicebianca.se,rebeccaochvanessa.se.

Tourn äger cirka 70% av rösterna och 40% av kapitalet av HUBSO AB.
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Charge

Charge är en plattform som hjälper gaming-influencers att sköta sin ekonomi, allt ifrån löner från 
esport-organisationer, skatter, fakturering, samarbeten med mera. Charge kommer även jobba 
med management åt några större esport-profiler. Plattformen är automatiserad där målet är att 
skala upp så att samtliga esportare/gamers använder sig av plattformen världen över. Plattformen 
grundar sig i Tourns ekonomisystem för influencers.

I Sverige finns det över 370 000 som tittar på esport dagligen. Det är fler än de som kollar på 
traditionell sport online. Twitch och Youtube är de plattformar som främst används för att 
konsumera esport. Twitch har över 2 miljoner influencers som streamar content varje dag och 
tillsammans har de en tittarskara på 15 miljoner dagliga tittare. Mängden tittare inbringar en stor 
lönsamhet för dessa influencers, men det innebär också att de bör ta ett ekonomiskt ansvar. 
Många influencers har inte egna bolag och behöver hjälp med ekonomin både när det kommer till 
redovisning, skatter och fakturering. 

Som medlem i Charge kan gaming-influencern fokusera på sitt content och sin karriär samtidigt 
som Charge sådant som rör ekonomisk administration. Charge har byggt en fullt automatiserad 
plattform som låter gaming-influencers fakturera klienter, lag och sponsorer utan ett företag eller 
en revisor. Tillsammans med samarbetspartners kommer Charge kunna erbjuda exklusiva 
erbjudanden till sina medlemmar samt extra tjänster utöver den ekonomiska administreringen. 

Bolag som i Sverige skulle kunna ses som konkurrerande till Charge är Frilans Finans och Cool 
Company. Den fördel vi anser Charge har är just att plattformen är nischad mot gaming och esport 
och därför kan erbjuda bättre och mer anpassade lösningar.

Charge arbetar också för att teckna samarbetsavtal med spelorganisationer och 
tävlingsevenmangsbolag, för att genom dessa kunna nå ut till ett dessa plattformars användarbas.

Tourn äger 70% av rösterna och 45% av kapitalet av Charge. Charge är en ett joint-venture med 
Fidan Gutaj och Daniel Samuelsson och Nojd som har lång erfarenhet och bred kompetens inom 
gaming och esport-branschen.
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Redovisnings- och värderingsprinciper
KONCERNREDOVISNING
Redovisningsmetod K3-principen
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.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2019.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt liknande arbeten 5år

Goodwill 5år
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