


VD kommentar
Jag välkomnar det nya året och kvartal ett 2016 har börjat bra. Januari och februari är vanligtvis 
tuffa månader reklammässigt, men vi har slagit våra egna rekord i orderingångar och har i nuläget 
bokade kampanjer över hela året. Vi har idag kampanjer med bolag som Zalando, Telia, CDON och 
andra stora varumärken. Våra senaste uppgraderingar i systemet där vi går starkt ut med mätning 
och datainsamling har visat sig ge stort intresse hos våra kunder och vi är idag i dialog med samtliga 
mediabyråer i Sverige. 

TCD och Nyheter 24-gruppen
Tourn Content Discovery lanserades i sin helhet och 
Tourn  inledde  ett  samarbetsavtal  gällande  den 
svenska  marknaden  med  Nyheter  24-gruppen. 
Samarbetsavtalet  innebär  att  TCD  installeras  på 
Nyheter24s plattformar samt att Nyheter24 kommer 
vara  den  säljande  parten  i  samarbetet.  Tourn 
kommer  ansvara  för  driften  av  plattformen  och 
utökandet  av  nya  annonsytor.  Tourn  kommer  att 
erhålla  20% av alla  intäkter  på plattformen,   och 
kommer att titta på liknande typer av samarbeten i 
de länder TCD ska lanseras i.

Förvärv  av Camit
Tourn förvärvade Camit  Communications  AB som 
kommer att ingå i Tourns koncern från och med 1:a 
april.  Camit  är  en  teknikplattform  för  reklam  i 
sociala  medier  likt  Tourn,  men  med  en  inriktning 
mot  premiumprofiler.  Genom  förvärvet  av  Camit 
sparar Tourn cirka 6 månaders utvecklingstid. Tourn 
tar  också  genom  förvärvet  del  av  ett  stort  antal 
premiumprofiler  samt  Camits  kundportfölj 
bestående av företag som BMW, Spendrups, Philips, 
Adlibris, Kavli, If försäkringar, Halebop, Viacom m. 
fl.

Detta år har vi mer kött på benen och vet vilka utmaningar som väntar oss, under kvartal två siktar  
vi på att slå intäktsrekord och även visa siffror från Tourn utanför Sveriges gränser. 

Med kvartal ett bakom mig känner jag att vi står inför väldigt spännande tider; 2016 kommer att bli 
Tourns år och det är nu den stora resan börjar.

// Robin Stenman
VD, Tourn International AB



FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL ETT 2016
Totala intäkter uppgick till 1 921 (388) TSEK 
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -374 (-403) TSEK 
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -436 (-521) TSEK
Periodens resultat uppgick till -423 (-507) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,08) 

ANTALET AKTIER
Bolaget har per 2015-03-31, 6 620 000 aktier

KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport två 2016 – 2016-07-18
Delårsrapport tre 2016 – 2016-10-24

INSYNSPERSONER

Robin Stenman VD, styrelseledamot

Björn Mannerqvist Styrelseledamot

Olle Söderberg Styrelseordförande

Marianne Östlund Styrelseledamot

Patrik Gransäter* Styrelseledamot

* Valdes in på årsstämma under kvartal två 2016.



Koncernens resultaträkning Helår 2015

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av inventarier och goodwill

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter 352 338
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0

-648 338
Resultat efter finansiella poster

Förändring uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat 0 0
Årets resultat

Resultat per aktie -0,06 -0,08 0,00

Delår 2016 Delår 2015
2016-01-01

    -2016-03-31
2015-01-01

    -2015-03-31
2015-01-01

    -2015-12-31

1 905 639 375 741 6 953 626
15 000 12 000 46 500

1 920 639 387 741 7 000 126

-549 165 -1 341 032
-658 132 -367 606 -2 101 902

-1 087 641 -423 441 -3 293 356
-61 222 -117 400 -302 244

-2 356 160 -908 447 -7 038 534
-435 521 -520 706 -38 408

1 995
-1 000

1 995
-436 169 -520 368 -36 413

13 469 13 469 53 876
-4 325

-422 700 -506 899 13 138



Koncernens balansräkning
2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten 
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar 301

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

835 653 1 081 719 896 875
835 653 1 081 719 896 875

4 466 538 573 123 4 340 284
27 703 378 666

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 166 612 60 400 87 552
4 633 451 661 226 4 806 502

1 083 445 4 012 755 1 573 278
5 716 896 4 673 981 6 379 780

6 552 549 5 755 700 7 276 655



Koncernens balansräkning
2016-03-31 2015-03-31 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
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

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

-4 088 125 -4 223 102 -3 665 425
5 435 209 5 300 232 5 857 909

174 589 228 465 188 058
174 589 228 465 188 058

310 704 46 338 51 263
1 038 18 797 23 122

315 294 109 796 860 620
315 715 52 072 295 683
942 751 227 003 1 230 688

6 552 549 5 755 700 7 276 655



Redovisnings- och värderingsprinciper

KONCERNFÖRHÅLLANDEN VID UTGÅNGEN AV PERIODEN
Redovisningsmetod:
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade 
dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för 
fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade 
bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets 
egna kapital och den del av dotterbolaget egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag 
förvärvats.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp(anskaffningsvärde med avdrag för beräknat 
restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år.

DENNA RAPPORT HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR


	Förvärv  av Camit

