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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari - december 2015  
 
 
FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 
 
 
Fjärde kvartalet 
 

 Nettoomsättningen uppgick till 31,3 (3,5) Mkr 

 Resultat före avskrivningar och extraordinära poster -0,7 (-6,1) Mkr 

 Resultat före skatt uppgick till -14,6 (-7,7) Mkr.  

 Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till –0,88 (-2,70) kr 

 Stämma beslutade om ny styrelseledamot och gav styrelsen bemyndigande 
 

 
 

Helåret 
 

 Nettoomsättningen uppgick till 81,7 (11,4) Mkr 

 Resultat före skatt uppgick till –41,5 (–25,3) Mkr.  

 Resultatet per aktie före utspädningar uppgick till –2,82 (-8,88) kr 

 Två företrädesemissioner på 18,1 och 15,7 Mkr 

 Förvärv av norska TargetEveryOne AS 

 Förvärv av en majoritetspost i ViaNett AS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om TargetEveryOne 

 
TargetEveryOne hjälper företag att på en strategisk nivå bygga bättre mobila kundrelationer och öka 
försäljningen med en användarvänlig och effektiv molntjänst. Bolaget, noterat på Nasdaq First North Sweden, 
startade i den nordiska mobila entreprenörsmiljön och har nu kunder och partners i över 80 länder. 
Dotterbolaget ViaNett är en ledande leverantör för SMS baserade tjänster till företag som med 
TargetEveryOnes teknologi ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet. Bland kunderna finns Nespresso, 
Norwegian och Vita. 

www.targeteveryone.com 
 
  

http://www.targeteveryone.com/
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VD har ordet 
 

Ett betydligt större bolag med volymkunder  
 
Tillsammans med ViaNett är vi nu ett bolag med betydande omsättning, unikt kundvärde och på väg mot 
lönsamhet. Jämfört med när vi för två år sedan saknade ett skalbart erbjudande och när vi för ett år sedan 
började sälja TargetEveryOne-tjänsten så har mycket hänt. 
 
Nettoomsättningen för det konsoliderade bolaget uppgick för fjärde kvartalet till 31 Mkr med ett resultat före 
avskrivningar och extraordinära poster (EBITDA) på -0,7 Mkr, jämfört med -0,1 Mkr för tredje kvartalet. Efter 
ett mycket starkt tredje kvartal där intäkter från stora kampanjer, speciellt i vårt dotterbolag ViaNett, lyfte oss 
är jag förstås inte nöjd med att vi inte nått våra mål under årets sista kvartal.  
 
Intäkterna påverkas också av att användandet av vår TargetEveryOne-tjänst ökar men tar tid och i att vi 
tvingats avsluta en storkund hos ViaNett som ej passar i bolagets kärnverksamhet. Bruttomarginalen hos 
ViaNett har också trots rekordhöga SMS-volymer pressats när operatörerna i Norge höjt sina priser. På 
kostnadssidan har ett antal engångsposter tillkommit för ViaNett under fjärde kvartalet, bland annat 
omkostnader för att avsluta omnämnda kunder. Verksamheten i Indonesien har ökat sina intäkter under 2015 
men ej tillräckligt och lokalkontoret har därför i januari 2016 stängts. Samtidigt börjar besparingarna från 
samordningsvinster med ViaNett få effekt först under 2016.  
 
De största samordningsvinsterna med ViaNett sker dock på intäktssidan, där vi nu har tecknat flera nya kunder 
och fortsatt fått bekräftat att TargetEveryOne-tjänsten skapar ett högre kundvärde. VITA med sina över 200 
butiker inom skönhetsvård har de under fjärde kvartalet börjat med volymutskick och ser tydligt att fler av 
deras kunder kommer till butikerna eller handlar i deras onlinetjänst. Många andra kunder har förnyat sina 
abonnemang och köper dessutom extra produkter.  
 
Varje kundmöte förstärker också vår känsla av att det är i kundupplevelsen som allt avgörs. Vi har en mer 
användarvänlig tjänst än konkurrenterna och förbättrar oss ständigt. Kunderna kommer regelbundet med nya 
innovationer. Ett bra exempel är hjälporganisationen Läkare utan gränser som skapat en digital bok med 
lyckligt slut med hjälp av TargetEveryOne-tjänsten. Via SMS kunde man köpa en sådan bok till en vän och 
samtidigt skänka 100 kr.  
 
Genom att hjälpa företag bygga bättre kundrelationer kommer vi att vara en stark positiv kraft i den förändring 
som digitalisering och mobilitet innebär. Vi har dessutom en formel för hur vi kan förvärva bolag inom SMS-
tjänster för att öka deras kraft och värde. Visionen är tydlig och vi arbetar systematiskt för att förbättra oss 
varje dag, varje månad, varje kvartal. 
 
Stockholm februari 2016 
 
Christoffer Andersson  
VD 
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Verksamheten 
 

Kunder och nya affärer 
 
Under fjärde kvartalet tecknades avtal med 55 nya kunder som tillsammans betalar mer än 60 Kkr i fasta 
månadsavgifter. Bland de större affärerna kan nämnas en stor ViaNett-kund som utökade sin befintliga 
ViaNett-affär med TEO-tjänster samt Salto Senterdrift som flyttade ytterligare affärsvolym från andra 
leverantörer till TargetEveryOne. I Holland såldes TEO-appen för både iOS och Android under kvartalet. 
 
Två stora nordiska kunder inom detaljhandeln, inklusive skönhetskedjan VITA i Norge, har börjat med stora 
volymer av mobila kampanjer under fjärde kvartalet med mycket goda och mätbara resultat. VITA ser både 
tydliga effekter i antalet kunder i butikerna och i deras e-commerce handel online i samband med 
kampanjerna.  
 
Ett flertal kunder verksamma inom telemarketing till konsument och företagskunder använder nu TEO-tjänsten 
på ett sätt som sänker deras kostnader och ökar deras försäljning.  
 
 

Intäkter och resultat 
 
Koncernredovisningens resultaträkning för helåret 2015 omfattar moderbolaget TargetEveryOne AB, VMSPlay 
Sweden AB, TargetEveryOne Sweden AB, norska TargetEveryOne AS, indonesiska PT Ironroad International och 
indiska TEO IT Ltd.  
 
För årets tredje och fjärde kvartal ingår dessutom ViaNett-koncernen som i huvudsak består av ViaNett AS och 
Sendega AS. 
 
Under delar av eller hela 2014 ingick även Crowdsoft Technology AB, VMS Holdings Inc, Ironroad USA Inc samt 
indiska Ironroad IT India Pvt Ltd i koncernen.  
 
I jämförelsesiffrorna för 2014 ingår inte norska TargetEveryOne AS eller ViaNett-koncernen.  
 
Fjärde kvartalet 
Nettoomsättningen för årets fjärde kvartal uppgick till 31,3 (3,5) Mkr. De ökade intäkterna kommer i första 
hand från ViaNett-koncernen som konsoliderats från 1 juli 2015 samt från den vid årsskiftet förvärvade 
verksamheten i TargetEveryOne AS.  
 
Nettoomsättningen exklusive ViaNett-koncernen uppgick till 3,7 (3,5) MSEK under kvartalet jämfört med 
samma period föregående år. Det är intäkter från TargetEveryOne AS som tillkommit jämfört med föregående 
år samtidigt som den befintliga verksamheten minskat. 
 
Bruttomarginalen uppgick till 25,3 (neg) procent för den konsoliderade verksamheten. I första hand är det de 
traditionella SMS-tjänsterna som slår igenom medan de nyare tjänsterna från TargetEveryOne ännu har så låga 
volymer att effekten inte syns i redovisningen. För de nyare tjänsterna uppgår bruttomarginalen till mellan 65 
och 80 procent. 
 
Rörelsens kostnader exklusive direkta kostnader, poster av engångskaraktär samt avskrivningar uppgick till 9,3 
(4,9) Mkr. Personalkostnaderna är högre under årets fjärde kvartal jämfört med föregående år till följd av att 
fler anställda tillkommit genom de förvärvade verksamheterna. Personalkostnaderna för den tidigare 
verksamheten har minskats. Även övriga externa kostnader har ökat som en konsekvens av större verksamhet. 
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Avskrivningarna har ökat till 5,4 (1,3) Mkr som en konsekvens av större immateriella anläggningstillgångar som 
uppstått efter förvärvet av norska TargetEveryOne AS och ViaNett-koncernen. 
 
Rörelseresultatet före extraordinära poster för perioden uppgick till -7,7 (-7,4) Mkr. Rörelsemarginalen är 
negativ. Resultatet är en svag försämring jämfört med motsvarande period föregående år trots de ökade 
avskrivningarna som tillkommit genom förvärvet av norska TargetEveryOne AS och ViaNett-koncernen. 
 
I raden extraordinära poster av engångskaraktär ingår kostnader för avveckling av Indonesien samt 
koncernmässig goodwill. Vidare ett antal andra poster för kostnadsreserveringar och korrigeringar av intäkter. 
Under kvartalet har verksamheten även belastats av extraordinära kostnader för juridiska och finansiella 
tjänster. Detta som en konsekvens av rättsliga tvister samt förvärvet av norska ViaNett-koncernen och 
beräknas uppgå till 1,5 Mkr. 
 
Periodens resultat efter finansnetto uppgick till –14,6 (-7,7) Mkr.  
 
Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,88 (-2,70) kr. Efter utspädning uppgick resultatet per aktie 
till -0,84 (-2,03). 
 
Helåret 
Nettoomsättningen för årets tolv månader uppgick till 81,7 (11,4) Mkr. De ökade intäkterna kommer både från 
den vid årsskiftet förvärvade verksamheten i TargetEveryOne AS samt från den från 1 juli 2015 konsoliderade 
verksamheten, ViaNett AS.  
 
Rörelsens kostnader exklusive direkta kostnader, extraordinära poster samt avskrivningar uppgick till 35,0 
(18,7) Mkr. Personalkostnaderna är högre under helåret 2015 jämfört med helåret 2014 till följd av att fler 
anställda tillkommit via de förvärvade verksamheterna.  
 
Avskrivningarna har ökat som en konsekvens av större immateriella anläggningstillgångar som tillkommit vid 
årets förvärv. 
 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till –37,7 (-23,1) Mkr. Rörelsemarginalen är negativ. Resultatet är en 
försämring jämfört med motsvarande period föregående år och främst ett resultat av ökade kostnader för 
avskrivningar som tillkommit genom förvärvet av norska TargetEveryOne AS. 
 
Periodens resultat efter finansnetto uppgick till –41,5 (-25,3) Mkr.  
 
Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -2,82 (-8,88) kr. Efter utspädning upp resultatet per aktie till  
-2,69 (-6,70). 
 
Pro forma 
Verksamheten i den förvärvade ViaNett-koncernen redovisas i konsoliderat format tillsammans med den 
befintliga verksamheten för att öka möjligheten för läsaren att förstå värdet i de sammanslagna 
organisationerna.  
 
Skillnaderna mellan det rapporterade utfallet för Q4 2015 och pro forman för samma period avser 
korrigeringar för periodiseringsfel som inte finns i den formella rapporten.  
 
Pro forma-uppställningen visar en över tiden minskande kostnad för rörelsen, s k OpEx.  
 
De extraordinära posterna av engångskaraktär ingår inte i pro forma-uppställningen. 
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Kassaflöde och finansiell ställning 
 
Fjärde kvartalet 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -4,4 (-7,8) Mkr för 
fjärde kvartalet. 
 
Förändringar i rörelsekapital har påverkat kassaflödet positivt med 2,7 (-3,2) Mkr. Det är i första hand 
förändringar av verksamhetens rörelseskulder som påverkat kassaflödet positivt under kvartalet. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -1,7 (-11,0) Mkr. 
 
Investeringsverksamheten har påverkat kassaflödet negativt under perioden, -8,1 (-0,7) Mkr. Det är framför allt 
investeringar i dotterbolag som påverkat kassaflödet. 
 
Finansieringsverksamheten uppgår till 9,2 (13,8) Mkr för fjärde kvartalet. Det är framför allt höstens 
företrädesemission som påverkat kassaflödet positivt. 
 
Helåret 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -19,3 (-19,3) Mkr för 
helåret. 
 
Förändringar i rörelsekapital har påverkat kassaflödet positivt med 2,2 (-6,7) Mkr. I första hand har 
förändringar av verksamhetens rörelsefordringar påverkat kassaflödet positivt under året. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -17,0 (-26,0) Mkr. 
 
Investeringsverksamheten har påverkat kassaflödet negativt under perioden, -8,1 (-0,8) Mkr. Förvärvet av 
norska TargetEveryOne AS har skett genom utställandet av ett skuldebrev, 60 Mkr, under inledningen av året 
som under årets andra kvartal kvittades mot aktier i moderbolaget. Förvärvet av ViaNett AS har skett dels via 
nyemitterade aktier och dels genom utställandet av två skuldebrev på 5 respektive 4 miljoner norska kronor. 
Det första skuldebrevet, 5 miljoner norska kronor, har lösts under Q4. 
 
Finansieringsverksamheten uppgår till 26,0 (28,4) Mkr för helåret 2015. Under första halvåret genomförde 
bolaget en företrädesemission om 18,1 Mkr vilket kassaflödesmässigt påverkade verksamheten positivt med 
15,7 Mkr medan amorteringar av låneskulder påverkade kassaflödet negativt med -4,6 Mkr. Under andra 
halvåret genomfördes en företrädesemission om 15,7 Mkr vilket kassaflödesmässigt påverkade verksamheten 
positivt med 10,0 MSEK. Kortfristiga skulder kvittades samtidigt med 5,7 MSEK.  
 
Nya brygglån har erhållits löpande under hela året och har påverkat finansieringsverksamheten positivt. 
 
Koncernens disponibla likvida medel inklusive klientmedelskonto och outnyttjade checkkrediter uppgick per 
den 31 december till 4,6 (3,8) Mkr. Checkräkningskrediter, fullt utnyttjad, uppgår till 1,3 Mkr. 
 
Koncernens soliditet uppgår till 37 (neg) procent. 
 
 

Eget kapital och aktien 
 
Mellan den 21 januari och 4 februari 2015 genomfördes en riktad företrädesemission som uppgick till 18,1 Mkr. 
Emissionen var garanterad i sin helhet via teckningsförbindelser och garantiåtaganden. 
 
Den 15 april genomfördes en omvänd splitt där fem befintliga aktier ersattes av en ny. 
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Under maj emitterades nya aktier genom riktade emissioner och kvittningar till ett värde av sammanlagt 63,1 
Mkr. Av detta avsåg 60 Mkr kvittning av skuldebrev som upprättades i samband med att norska 
TargetEveryOne AS förvärvades i januari 2015. 
 
I juli genomfördes en extra bolagsstämma där styrelsens förslag att emittera nya aktier för att finansiera 
förvärvet av majoritetsposten i ViaNett godkändes. 5 225 000 aktier till priset 5,01 kr per aktie registrerades 
under november. 
 
Under oktober genomfördes ytterligare en företrädesemission där 3 136 765 aktier registrerades till priset 5,01 
kr per aktie. 
 
Genomsnittligt antal aktier för helåret 2014 före utspädning uppgick till 2 848 541 aktier. Detta motsvarade  
14 242 704 aktier före sammanläggningen. För helåret 2015 uppgick genomsnittligt antal aktier till  
13 795 853 aktier efter utspädning och till 12 658 359 aktier före utspädning. Motsvarande för samma period 
föregående år uppgick till 3 766 292 aktier efter utspädning och 2 848 541 aktier före. 
 
Antalet registrerade aktier vid 2015 års utgång uppgick till 24 045 593. Motsvarande period föregående år 
uppgick antalet aktier till 3 527 864 stycken, med hänsyn tagen till årets sammanläggning. 
 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. 
 
 

Händelser efter kvartalets utgång 
 
Ett avtal har under januari tecknats med norska Sigma ITM AS om global distribution. 
 
Styrelsen har efter kvartalets utgång beslutat att erbjuda minoritetsägarna i ViaNett AS att sälja sina innehav till 
moderbolaget. 
 
 

Investeringar 
 
Under årets fjärde kvartal har investeringar i materiella anläggningstillgångar genomförts med 0,8 (0,0) Mkr. 
Motsvarande investeringar för helåret uppgår till 0,8 (0,1) Mkr. 
 

 

Personal 
 
Antalet anställda vid kvartalets utgång uppgick till 54 (37) personer varav 5 personer erhåller ersättning via 
fakturering från egna bolag. I de svenska bolagen arbetar 7 personer, i Norge 15, i Indonesien 6 och i det 
indiska bolaget 26 personer.  
 
 

Moderföretaget 
 
Moderföretagets omsättning under fjärde kvartalet uppgick till 0 (0) Mkr och övriga intäkter till 0,3 (0,3) Mkr. 
Periodens resultat före skatt uppgick till –6,4 (-45,5) Mkr. 
 
För helåret uppgick omsättningen till 0 (0) och övriga intäkter till 0,8 (1,6) Mkr. Resultat före skatt för perioden 
uppgick till –16,2 (-55,1) Mkr. 
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Närståendetransaktioner 
 
Under perioden har inköp genomförts av det norska dotterbolaget TargetEveryOne AS från den indiska 
leverantören TKH IT Solutions (P) Ltd uppgående till 0,4 MSEK. Det indiska dotterbolaget ägs bland annat av XiB 
Group AS. 
 
En tilläggsköpeskilling som härrör från förvärvet av Sendega AS har betalats till Adavoen AS (tidigare Neovada 
AS). Under helåret 2015 har Adavoen erhållit 14,2 miljoner norska kronor varav 5,5 betalats under andra 
halvåret 2015. Adavoen ägs till en tredjedel av ViaNetts VD. 
 
ViaNett AS har under perioden hyrt lokaler av bolag där styrelseledamoten Tore Holm är delägare. Totalt har 
360 Kkr överförts under andra halvåret 2015. 

Risker 
 
Beträffande risker hänvisas till årsredovisningen 2014.  
 
TargetEveryOne AB lämnar inga prognoser. 

Redovisningsprinciper 
 
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).  

Revision 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning. 

Årsredovisning 
 
TargetEveryOne AB:s årsredovisning har funnits tillgänglig på hemsidan, www.targeteveryone.com, från den 21 
maj 2015. Årsredovisningen för 2015 beräknas publiceras under mitten av april 2016. 
  

http://www.targeteveryone.com/
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Kommande rapporter 
 
Årsstämma 2016   2016-05-10 
Delårsrapport januari – mars 2016  2016-05-11 
Delårsrapport januari – juni 2016  2016-08-16 
Delårsrapport januari – september 2016  2016-11-11 
 
 
 
Stockholm februari 2016 
 
 
Christoffer Andersson 
Verkställande direktör 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Christoffer Andersson, VD, +46 76-200 72 99, christoffer@targeteveryone.com 
Jan Benjaminson, CFO, +46 70-666 93 88, jan@targeteveryone.com 
 
 
Certified Adviser: 
Mangold Fondkommission AB (556585-1267) 
Box 55 691 
102 15 Stockholm 
Telefon: +46 8 503 015 50 
www.mangold.se  

mailto:christoffer@targeteveryone.com
mailto:jan@targeteveryone.com
http://www.mangold.se/
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RESULTATRÄKNING i sammandrag, koncernen 
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BALANSRÄKNING i sammandrag, koncernen 
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BALANSRÄKNING i sammandrag, koncernen 
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EGET KAPITAL i sammandrag, koncernen 
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KASSAFLÖDE i sammandrag, koncernen 
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RESULTATRÄKNING i sammandrag, moderbolaget 
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BALANSRÄKNING i sammandrag, moderbolag 
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BALANSRÄKNING i sammandrag, moderbolag 
 

 
 
 
 
 
 
 


