
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 
30 SEPTEMBER 2016



Stockholm, 17 november 2016 – THE MARKETING GROUP PLC (“Gruppen”), världsledande inom agglomerering av 
världsledande marknadsföringsbolag, offentliggör finansiella siffror för det tredje kvartalet och perioden 1 januari – 
30 september 2016. 

Tredje kvartalet:

• Omsättning om 6 188 327 Euro*

• EBITDA om 614 365 Euro*

• Periodens resultat om 511 268 Euro*

• Resultat per aktie om 1,79 Eurocent*

• 12 nya bolag förvärvade

• Totalt 18 helägda dotterbolag vid periodens slut

• Totalt antal anställda uppgår till 250*

Perioden 1 januari – 30 september 2016:

• Omsättning om 8 596 496 Euro*
• EBITDA om 1 310 047 Euro*
• Pro-forma omsättning där alla bolag bidragit under hela perioden om 28 191 275 Euro
• Pro-forma EBITDA där alla bolag bidragit under hela perioden om 4 381 547 Euro
• Vinst per aktie om 3,3 Eurocent*

* Siffrorna exkluderar Astute Ltd.:s verksamheten i väntan på slutförandet av förvärvet. Skulle förvärvet av Astute 
Ltd. inte slutföras kommer 3 494 589 aktier att makuleras vilket minskar antalet utestående aktier till 30 691 322. 
Följaktligen kommer justerad vinst per aktie att öka från 3,3 Eurocent till 3,6 Eurocent.
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Bästa aktieägare, 

Jag är glad att kunna rapportera att vi under det tredje kvartalet har fortsatt att göra strålande framsteg i att leverera 
vår strategi som siktar till att bygga ett ledande globalt marknadsförings- och reklambolag genom att addera 
ytterligare tolv nya verksamheter till gruppen. Varje förvärv förbättrade vinsten per aktie (VPA) och valdes strategiskt 
för att förbättra vårt tjänsteutbud och förstärka vår position på internationella nyckelmarknader.

Per den 30 september 2016 hade The Marketing Group 18 stycken dotterbolag med 31 kontor i åtta länder som 
levererar enastående tjänster till kunder i USA, Europa, Asien, Australien och Nya Zeeland. Vårt tjänsteutbud blir 
mer och mer fokuserat på digitala tjänster, vilket vi tror kommer förändra marknadsförings- och reklamindustrin och 
som vi också ser störst efterfrågan på från våra kunder.

Våra digitala tjänster är mycket specialiserade samtidigt som variationen ökar och sträcker sig från mediehandlare 
och producenter till digital kommunikation, från e-inlärning till spelutveckling och från digital reklam till 
varumärkesutveckling.

Vi undersöker hela tiden möjligheten till samarbete och synergier mellan dotterbolagen. Detta för att öka deras 
individuella lönsamhet och förbättra gruppens gemensamma tjänsteutbud. Så den 15-16 september höll vi vårat 
första grundarmöte tillsammans med ledningen från varje dotterbolag och vår styrelse för att diskutera möjligheter 
till djupare samarbeten för att öka den organiska tillväxten.

Tillsättandet av Adam Graham som verkställande direktör för The Marketing Group kommer främja samarbetet 
mellan dotterbolagen ytterligare. Adams tillsättande, tillsammans med Mats Lundkvist som styrelseledamot och Carl 
Thunström som IR-rådgivare, kommer markant förstärka vår ledning, bolagsstyrningsstruktur och kommunikation.

För resterande del av 2016 planerar vi att fortsätta addera nya, lönsamma, skuldfria bolag till gruppen på samma sätt 
som vi har gjort hitintills. Vi har en stark pipeline av högkvalitativa, snabbväxande bolag som är redo att ansluta sig 
till gruppen, varav många har identifierats av Adam Graham innan hans tillsättande som VD.

Genom vår förvärvsstrategi bygger vi snabbt ett bolag som kan konkurrera med de stora globala aktörerna i termer 
av tjänsteutbud och geografisk räckvidd. Den här resan har bara börjat och jag känner mig övertygad om att gruppen 
kommer växa och skapa värde för alla våra aktieägare.

Tack alla för att ni är en del av vår resa.

Jeremy Harbour 

Mangold Fondkommission AB, +46 8-5030 15 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant. Mangold, som 
är medlem hos och har ett avtal med Nasdaq Stockholm AB, övervakar bolag vars aktier är upptagna till handel 
på Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm AB:s övervakningsfunktion övervakar kontinuerligt att både bolag och 
Certified Advisers följer Nasdaq First Norths regelverk. Avtalet mellan bolaget och Mangold löper med sex månaders 
ömsesidig uppsägningstid.

ORDFÖRANDE HAR ORDET
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Yttrande om användande av IFRS

Bolagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) 
såsom de utgivits av International Accounting Standards Board (IASB) och antagits av Europeiska Unionen och har 
applicerats på bolagets rapport för perioden 1 januari – 30 september 2016 tillsammans med Companies Act 2006.

Ingen granskning av rapporten har gjorts av The Marketing Group plc:s revisorer.

Fortlevnadsprincipen

Styrelsen har noggrant övervägt bolagets rörelsekapitalbehov för den närliggande framtiden. Det är styrelsens 
uppfattning att The Marketing Group plc kommer ha tillräckliga tillgångar för att fortsätta verksamheten för den 
närliggande framtiden och därav har rapporten upprättats i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Grunder för sammanställningen

Grunderna för upprättande och redovisningsprinciperna som använts för denna rapport har upprättats i enlighet med 
beräkningskriterierna i IFRS vilka också inkluderar International Accounting Standards (IAS) såsom de utgivits av 
IASB och Standing Interpretations såsom de utgivits av International Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC).

Rapporten har upprättats baserat på historiska anskaffningsvärden och fortlevnadsprincipen. Bolagets finansiella 
rapporter presenteras i Euro.

REDOVISNINGSPRINCIPER
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Delårssiffrorna för Q3 visar att vi är något före våra prognoser när det gäller omsättning och i linje med säsongsjusterade 
förväntningar gällande vinst, där den största delen av vinstbidraget ofta genereras under årets sista kvartal.

Det finns inga betydande poster i rapporterna och under de kommande tre månaderna planerar vi att fortsätta växa 
genom förvärv. Det är viktigt att notera att tack vare våra framgångar hitintills så kalibrerar vi om våra förväntningar 
till mer aggressiva.

Bokslutskommunikén för helåret 2016 kommer att offentliggöras den 15 februari 2017.
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FINANCIAL STATEMENTS

KONSOLIDERAD RESULTATRÄKNING – (TREDJE KVARTALET SOM SLUTADE 30 SEPTEMBER 2016)

Oreviderade finansiella siffror.

Pro-Forma

Första gruppen med 4 bolag

EUR
1 juli 2016 - 30 september 

2016
1 januari 2016 - 30 september 

2016
1 januari 2016 - 30 september 

2016*

OMSÄTTNING
Försäljningskostnader

6,188,327 
2,893,325

28,191,275
11,377,478

BRUTTOVINST 3,295,002 4,912,037 16,813,797

OVERHEADKOSTNADER
Personal
Administration 
Lokaler

2,131,529
377,576
171,532

2,794,865
562,987
244,138

10,073,710
1,653,166

705,375

SUMMA 
OVERHEADKOSTNADER 2,680,637 3,601,990 12,432,251

EBITDA 614,365 1,310,047 4,381,547

Finansiella kostnader 34,139 41,581 97,553

KASSAFLÖDE 580,226 1,268,465 4,283,994

Avskrivningar 48,021 67,091 453,393

VINST FÖRE SKATT 532,205 1,201,374 3,830,600

Skatt 20,937 83,842 486,311

VINST EFTER SKATT €511,268 €1,117,531 €3,344,289

* Kolumnen representerar ett pro-forma resultat för perioden 1 januari - 30 september 2016 där varje dotterbolag har 
bidragit för hela nio månaderna.          
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KONSOLIDERAD BALANSRÄKNING – (TREDJE KVARTALET SOM SLUTADE 30 SEPTEMBER 2016)

Pro-Forma

Jämförelse med första gruppen 
om 4 bolag

EUR 30-Sep-16 31-Dec-15

Anläggningstillgångar
Goodwill vid konsolidering
Materiella tillgångar inkl. utvecklade mjukvaror
Minoritetsägande i onoterade innehav

73,277,509
2,950,513

691,455

-
186,833
653,100

76,919,476 839,933

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Likvida medel

7,529,705
2,297,285

1,117,353
281,939

9,826,990 1,399,292

Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller inom ett år 5,772,386 876,624

Nettoomsättningstillgångar 4,054,604 522,668

Långfristiga skulder
Skulder som förfaller efter ett år 408,578 50,026

Summa tillgångar minus skulder € 80,565,502 € 1,312,575

Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Reservfond
Förvärvsreservfond

153,457
79,294,515

1,117,531
-

2
-
-

1,312,573

Summa eget kapital € 80,565,503 € 1,312,575

Oreviderade finansiella siffror.
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KONSOLIDERAD KASSAFLÖDESANALYS – (TREDJE KVARTALET SOM SLUTADE 30 SEPTEMBER 2016)

      Pro-Forma

Jämförelse med första 
gruppen om 4 bolag

EUR
1 juli 2016 - 30 

september 2016
1 januari 2016 - 30 

september 2016 31-Dec-15 

Kassaflöde från verksamheten

Vinst före skatt 532,205 1,201,374 1,544,240

Justering för:

Avskrivningar 48,021 67,091 12,562

Orealiserade valutakursförändringar - - 10,628

Utdelning till aktieägare - - -511,493

580,226 1,268,465 1,055,937

Förändringar i rörelsekapitalet

Ökning i kundfordringar -5,785,474 -6,412,352 -347,128

Minskning i kundfordringar - - -

Minskning i leverantörsskulder - - -

Ökning i leverantörsskulder 4,810,922 4,895,762 22,418

Kassaflöde från den löpande verksamheten -394,326 -248,125 731,227

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Utgifter för tillgångar och utveckling -2,696,575 -2,763,680 -87,752

Investeringar i tillgångar 93,868 -38,355 -653,100

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nettoförändringar i eget kapital efter kostnader 
och valutakursförändringar

4,570,561 4,706,953 -

Ökning av skuld 496,294 358,552 50,026

Minskning av skuld - - -

Periodens kassaflöde 2,069,822 2,015,346 40,401

Likvida medel vid periodens början 227,462 281,939 241,538

Likvida medel vid periodens slut €2,297,284 €2,297,285 €281,939

Oreviderade finansiella siffror.
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL – (TREDJE KVARTALET SOM SLUTADE 30 SEPTEMBER 2016)

EUR 1 januari 2016 - 30 
september 2016

1 januari 2015 - 30 
september 2015

Räkenskapsåret 
2015

Vinst hänförlig till aktieägarna

Nettoförändring i eget kapital efter relevanta kostnader

Utdelning

Förändringar hänförliga till redovisningsprinciper

Förändringar mot föregående år

1,117,531

79,447,972

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

€80,565,503 €2 €2

Vinst per aktie €0.033 €0.000 €0.000

Antalet aktier vid periodens slut 34,185,911 2 2

Oreviderade finansiella siffror.
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