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FINANSIELL ÖVERSIKT

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 29 april  2020.

Kommande rapporter                Insynspersoner per 2020-03-31

KONCERNEN
2020-01-01- 
2020-03-31

2019-01-01- 
2019-03-31

2019-01-01 - 
2019-12-31

Intäkter 23 350 111 18 625 410 94 685 670

Periodens resultat -125 167 784 897 -12 641 812

Balansomslutning 29 772 380 27 594 669 32 919 593

Soliditet -5% 46% -3%

Resultat per aktie -0.02 0.09 -1.52

MODERBOLAGET

Intäkter 609 373 767 112 1 197 670

Periodens resultat -948 802 -651 295 -5 329 030

Balansomslutning 18 543 286 16 846 944 18 464 867

Soliditet 53% 92% 58%

Kvartalsrapport TVÅ - 29 juli 2020
Årsstämma 2019 - 20 maj 2020

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

Bolaget har per 2020-03-31,  8 303 350 aktier
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Vi välkomnar 2020. Trots rådande tider taktar TOURN på i full fart framåt och tack vare vår flexibla 
affärsmodell anser vi kunna navigera genom de utmaningar som ställs på medielandskapet. Detta 
anser vi ännu är ett bevis på att vi gör helt rätt och vår bransch är framtiden.

Vi fortsätter att växa på samtliga plattformar samtidigt som vi ställer om verksamheten för lönsamhet, 
vårt primära fokus för 2020. 

COVID-19
Första kvartalet har givit oss en bra bild hur marknad kommer att se ut det kommande året. En viss 
förändring sker i marknaden, samtidigt som vi ser att vi ligger väldigt rätt till. Vi gör de justeringar vi 
behöver inom organisation och de arbetssätt för att på bästa möjliga vis anpassa oss. Det vi ser är att 
vår likviditet har påverkats av COVID-19. Media och marknadsföringsbranschen har generellt 
drabbats av COVID-19, där mediabokare är mer försiktigare än vanligt. Samtidigt så har effekten av 
detta bidragit till att allt fler människor spenderar tid på sociala medier, där vi är verksamma, vilket gör 
att vi även ser nya möjligheter.

Under första kvartalet har TOURNs huvudverksamhet varit givit ett positivt resultat om 342 553 SEK. 
Med huvudverksamhet menas Tourn International AB och Tourn Media AB, som omfattas av Tourn 
Agency och Nagato. Koncernens resultat landade på -125 167 SEK, vilket beror på icke helägda 
dotterbolagen; HUBSO som bidrog med ett negativt resultat om -211 538  SEK, Charge negativt 
resultat om -168 107 SEK och Gravel negativt resultat om -68 018  SEK. Samt en post om - 20 057  i 
koncernavskrivningar.

Tourn Agency
Tourn Agency fortsätter att takta på enligt plan, många av kunderna består av e-handelsbolag som 
har fortsatt hög efterfråga. Genom ett långsiktigt arbetet har Tourn Agency skapat en hög kvalite i 
dess produkt och under sista halvåret 2019 och första kvartalet 2020 byggt en orderbok tillfallande 
2020 om 40 MSEK.

NAGATO
Nagato fortsätter att växa sett till antalet visningar, samtidigt så har intäkten per visning minskat, 
troligtvis till följd av COVID-19. Under första kvartalet har Nagato lagt om sitt fokus, därav mindre 
fasta kostnader och fokus på ökad omsättning och lönsamhet.

VD KOMMENTAR
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Charge
Vår fintech-plattform för gamers/esportare har verkligen tagit fart under första kvartalet. 
Plattformen lanserades för första gång som beta sent i december 2019, så Q1 2020 har varit en 
viktig tid för att se vad Charge verkligen kan leverera. Under första kvartalet har Charge omsatt 1 
MSEK, en siffra som är betydligt högre än vad vi räknat med, då plattformen fortfarande är i tidigt 
beta stadie. Charge inleder nu ett arbete med kapitalanskaffning, med en målsättning att stängas 
under Q2.

Gravel
Gravel fortsätter att växa, visar ett negativt resultat under första kvartalet men har en målsättning 
att redovisa vinst för året i sin helhet. Gravel upplever en aning försiktighet av kunderna på grund 
av COVID-19 situationen, där vissa kunder har pausat sina kampanjer.

HUBSO
HUBSO växer och ser en ökad efterfrågan under dessa rådande tider. HUBSO har påverkats av 
COVID-19, på grund av en del förseningar till följ av att fabriker utomlands varit stängda. Trots 
det så når HUBSO försäljningsmålen men redovisar ett negativt resultat till koncernen om -211 
538 SEK.

Framåtblick
Vårt mål under 2020 är fortsatt tillväxt och att generera lönsamhet på sista raden. På koncernnivå 
uppnår vi inte det helt under Q1. Men under Q2 kommer vi med all säkerhet göra det med 
anledning av försäljningen av HUBSO. Däremot vill jag påpeka att målet är att uppnå lönsamhet 
för verksamheten och inte genom försäljning av verksamhet. I och med försäljningen av HUBSO 
innebär det att TOURN inte längre kommer vara koncernmoder för HUBSO, vilket innebär att 
HUBSOs omsättning inte kommer bidra till TOURNs koncern. 

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.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt liknande arbeten 5år

Goodwill 5år

15



TOURN INTERNATIONAL AB (PUBL)

Q1 2020

Birger Jarlsgatan 20
114 34, Stockholm

SVERIGE

Certified advisor Eminova Fondkommission AB Biblioteksgatan 3 
111 46 Stockholm +46 (0)8 684 211 00 info@eminova.se 

16


