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Tillväxt och
produktutveckling i fokus
under kvartalet 2017
Koncernens Finansiella Översikt Jan - Mars 2017
●

Totala intäkter uppgick till 24,8 MSEK (26,0) en
minskning med 5%. I GBP var omsättningen 2,2
MGBP (2,1) en ökning med 4 %.

●

Periodens resultat efter fin. poster: -5,7 MSEK (3,3)

●

Balansomslutningen uppgick till 43,0 MSEK (33,0)

●

Resultat per aktie uppgick till -1,2 SEK (0,7)

●

Aktiekapital vid periodens utgång var 4 700 000 SEK
fördelat på 4 700 000 aktier
(A: 200 000 B: 4 500 000).

●

Bruttoresultatet uppgick till 14,6 MSEK, en minskning
med 31% från 2016.

●

Driftskostnader exklusive avskrivningar uppgick till 20
MSEK, en ökning med 22%.

●

Rörelseresultat före avskrivningar uppgår till -5 MSEK.

●

Aktiverade kostnader för produktutveckling uppgick
till 1,1 MSEK.

●

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till -0,8 MSEK. Nettokassan minskade med 0,3 MSEK i
kvartalet till 1,2 MSEK.

●

Koncernens försäljningsutveckling påverkas negativt
av kursfallet i GBP efter UK:s folkomröstning om
utträder ur EU.
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VD Har Ordet
“Detta är förändringens kvartal för Ayima, vi har genomfört en flytt mot Sverige, vi inledde vår
noteringsprocess och vi beslutade oss för att ta in externa investerare för först gången under våra tio
år som Bolag. Att gå från ett privat Bolag till ett börsnoterat Bolag är en ny och spännande
utmaning för oss och vi ser det som ett nytt avstamp i vårt mål att bygga ett världsledande och
fristående Bolag inom digital marknadsföring. Vi har under majoriteten av våra tio år varit
lönsamma och visat stark tillväxt och det ska vi fortsätta med som noterat Bolag.
Trots att vi tappade vårt enskilt största kundavtal under kvartal fyra 2016 har vi redan vunnit nya
avtal vilket bidragit med omsättning så att vi mätt i GBP har högre omsättning i kvartal ett 2017 än
motsvarande kvartal 2016. I detta skede valde vi att stå fast vid vår tillväxtstrategi, behålla hela
organisationen med medarbetare, öppna nya kontor samt fortsätta utvecklingen av nya
SaaS-lösningar. Vi kan i efterhand konstatera att det var en framgångsrik strategi då vi lyckats öka
vårt kundintag samt ökat omsättningen i GBP. Tyvärr bidrog strategin kortsiktigt till ett mindre bra
resultat och svagt kassaflöde, men jag ser att vi redan under kvartal två återkommer till normala
nivåer och har som mål att på sikt förbättra våra marginaler tack vare nya SaaS-lösningar.
En viktig del i vårt framtida tillväxt är utvecklingen av våra befintliga och nya SaaS-produkter. Jag
tror att det inom några kvartal kan förbättra våra marginaler. Samtidigt har vi redan idag flertalet
SaaS-produkter som används på marknaden och vi ska på sikt bli bättre på att marknadsföra
dessa. Detta betyder inte att vi ska glömma det vi redan idag är väldigt bra på, leverera
marknadsledande tjänster inom digital marknadsföring.
Jag ser nu fram emot kommande kvartal med Ayima. Vi kommer fokusera på tillväxt, öppna nya
kontor på strategiska platser runt om i världen. Vidare ser jag med tillförsikt fram emot
beta-lanseringen av vår senaste produkt “Updatable” som är planerad till juni 2017.
Med nya kundavtal i hamn, tillväxt på agendan och flertalet SaaS-produkter på väg ut ser jag fram
emot kommande år och ser 2017 som året vi slår nytt omsättningsrekord. Avlutningsvis vill jag tacka
alla mina medarbetare för ett fantastiskt utfört arbete, för utan dem skulle jag och Ayima inte vara
där vi är idag!
Nu önskar jag alla nya aktieägare välkomna med på resan.”
Med Vänliga Hälsningar
Mike Jacobson
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Jan-Mar

Jan-Mar

Helår

2017

2016

2016

Totala intäkter

24,8

26,0

121,2

Bruttoresultat

14,6

19,2

76,7

Bruttomarginal

59%

74%

63%

Rörelsekostnader före avskrivningar, nedskrivningar

-20,0

-15,6

-70,0

-5,4

3,6

6,7

-22%

14%

6%

Avskrivning

-0,3

-0,3

-1,2

Rörelseresultat (EBIT)

-5,7

3,3

5,5

Resultatet efter skatt

-5,7

3,3

7,0

1,4

2,9

7,7

-0,7

2,0

9,4

1,2

1,1

1,5

FINANSIELL ÖVERSIKT, MSEK

EBITDA
EBITDA marginalen

Investeringar i icke-finansiella anläggningstillgångar
Kassaflödet från den löpande verksamheten
Nettokassa vid periodens slut

AKTIVITET I Q1 2017
Vi har under kvartalet sett fortsatt tillväxt i verksamheten genom nya kundkontrakt och utfört
planerad produktutveckling av vår nya Saas-lösning. Detta har planenligt påverkat lönsamheten och
kassaflöde negativt, men kommer redan till kvartal två åter vara neutralt för att under kvartal tre åter
vara positivt. Utvecklingen av våra nya produkter är en viktig del i vårt tillväxtstrategi och kommer
bidra till tillväxt och högre marginaler i framtiden.
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RAPPORTERING PER MARKNAD & AFFÄRSOMRÅDE
På koncernens hemmamarknad UK, visar Ayima en stark tillväxt och vi tror på fortsatt tillväxt. På den
amerikanska marknaden tappade Bolaget omsättning vilket härleds till förlusten av vårt största
kundavtal. Vi har dock tagit flertalet nya kundkontrakt och ser att omsättningen under året kommer
vara tillbaka där den varit tidigare. Bolaget arbetar vidare med strategin att öppna nya kontor.
Jan-Mar

Jan-Mar

Helår

2017

2016

2016

17,8

14,1

76,4

US & CA

6,6

11,5

43,4

SE

0,4

0,5

1,4

24,8

26,1

121,2

INKOMSTER PER MARKNAD, MSEK
INTÄKTER
GB

TOTALA INTÄKTER

Tillväxten i den brittiska verksamheten beror på utökningen av tjänster i Paid Media som växer
snabbare än andra tjänster. Med denna fortsatta utveckling kommer bolaget att se till att intäkterna
fördelas mer jämnt över många kunder och många tjänster och därigenom lindra eventuella
koncentrationsrisker.
Jan-Mar

Jan-Mar

Helår

2017

2016

2016

13,9

20,9

80,2

PAID MEDIA

9,1

2,5

30,9

INNEHÅLL / KREATIV

1,8

1,7

6,8

0,0

0,9

3,2

24,8

26,0

121,2

INKOMST PER AFFÄRSOMRÅDE, MSEK
SEO

ANDRA
TOTALA INTÄKTER
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KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital uppgick till -5 MSEK.
Förändringen av rörelsekapital var -0,8 MSEK. Det svaga
kassaflödet kan härledas till koncernens
produktutveckling samt tillväxtstrategi. Investeringar i
materiella och immateriella anläggningstillgångar
uppgick till 2 MSEK under första kvartalet. Nettokassan
minskade med -0,3 MSEK.

ANTAL AKTIER, AKTIEKAPITAL
OCH RESULTAT PER AKTIE
Bolaget hade vid periodens utgång 4 700 000 aktier (A.
200 000 B 4 500 000). Aktiekapitalet var 4 700 000
SEK. Periodens resultat per aktie uppgick till -1,2 SEK
(0,7).

RISKER
Valutarisker avser de risker som valutakursförändringar påverkar koncernens resultaträkning,
balansräkning och kassaflöde. Valutarisker finns både när det gäller transaktioner som vid
valutaomräkning. Ayima utsätts för valutarisker i 5 länder med 5 olika valutor, de flesta i brittiska
pund (GBP) och amerikanska dollar (USD). Av koncernens försäljning under första kvartalet 2017, cirka
72 procent i GBP och 28 procent i USD. Av koncernens kostnader var cirka 75 procent GBP och 17
procent var USD. Nettoinvesteringar i utländsk valuta är för närvarande inte valutasäkrade.
Exponering hänförlig till växelkursfluktuationer på kund- och leverantörsfakturor är begränsad
eftersom fakturering till kunder och leverantörer är i huvudsak i lokal valuta för alla företag inom
koncernen.

Valutafluktuationer är en signifikant risk för Ayimas resultat, vilket ses efter Storbritanniens
folkomröstning om EU-medlemskap ("Brexit") som hölls i juni 2016 när pundet väsentligt förlorade
värdet mot andra valutor. Vid tillkännagivandet den 18 april 2017 av det "snap-brittiska" valet och som
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ska hållas den 8 juni 2017 gjorde pundet ett signifikant lyft i värde mot övriga euro-valutor. Resultatet
av detta extraval kommer med all säkerhet påverka utvecklingen av värdet på GBP och därmed
påverka omsättning och resultatet för Bolaget.

*Källa: oanda.com genomsnittlig veckopris Jan 2016 - Mar 2017

MEDARBETARE
Vid utgången av kvartalet hade koncernen cirka 130 medarbetare. I det antalet ingår såväl
heltidsarbetande fast anställda som deltidsarbetande och konsulter på längre kontrakt.

VIKTIGA HÄNDELSER
Ayima inleder sin noteringsprocess och genomför en noteringsemission som avslutas 5 maj 2017.
Bolaget tillfördes i emissionen drygt 11,2 MSEK och har i och med emissionen 5 235 000 stycken
aktier (A 200 000 B 5 035 000). Bolaget tas upp för handel med start 29 maj 2017.
I februari 2017 förvärvade Ayima Limited bolaget QuickThink Media Limited (QTM) vilket var det sista
steget i transaktionen som ägde rum i juni 2016 då Ayima förvärvade kundstocken och
nyckelpersoner i QuickThink Media. QTM inriktar sin verksamhet inom annonsering inom social
plattformar såsom Google och Facebook. I och med övertagandet av QuickThink Media Limited kan
nu Ayima fullt ut utnyttja de pris och relationer till de social plattformarna QTM upparbetat under
åren och fullt ut erbjuda högsta kundservice.
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Under kvartalet har fokus legat på att rekrytera nya kunder och bolagets produktutveckling. Trots
förlusten av av vår enskilt största kund har vi i pund ökat omsättningen för kvartal 1 2017 i jämförelse
med motsvarande period 2016. Bolaget har även blivit mindre känsligt för framtida kundförluster då
Ayima nu breddar sin kundstock.

BREXIT

MÅLSÄTTNINGAR

Med anledning av att Storbritannien beslutade

Målsättning för 2017 är fortsatt tillväxt och

om att lämna EU i juni 2016 tappade det

expansion. Såväl ökad omsättning som nya

brittiska pundet i värde mot övriga valutor. Då

kontor ska öppnas under kommande kvartal.

Ayimas intäkter primärt är i GBP påverkas

Bolaget har även som målsättning att lansera

omsättningen som redovisas i SEK negativt.

Bolagets nya SaaS-lösning Updatable.

Om man rensar för valutaförändringar har
omsättningen ökat med fem procent.

FÖRSÄKRING AV STYRELSEN
Styrelsen säkerställer att delårsrapporten ger en
rättvisande bild av moderbolaget och koncernens
verksamhet, ställning och resultat och beskriver de
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen
står inför.

GRANSKNING
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport två 2017 - 2017-08-24
Delårsrapport tre 2017 - 2017-11-23

KONTAKTA
För mer information, kontakta Bolaget på:
Ordf. Thomas Jansson eller VD Mike Jacobson
+44 (0) 20 7148 5974
press(at)ayima.com

ÖVRIG INFORMATION
Denna information är sådan information som Ayima Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017.
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KONCERNENS
FINANSIERINGSÖVERSIKT
Jan-Mar

Jan-Mar

Helår

2017

2016

2016

24,7

26,0

121,2

0,0

0,0

0,0

24,8

26,0

121,2

Övriga externa kostnader

-10,1

-6,8

-44,5

BRUTTORESULTAT

14,6

19,2

76,7

Personalkostnader

-14,1

-11,2

-49,9

Avskrivningar

-0,3

-0,3

-1,2

Negativ goodwill

0,0

0,0

0,0

Övriga rörelsekostnader

-5,8

-4,4

-20,0

-20,3

-15,9

-71,2

-5,7

3,3

5,5

SUMMA FINANSIELLA INVESTERINGAR

0,0

0,0

0,0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-5,7

3,3

5,5

Aktuell skatt

0,0

0,0

1,5

Minoritets andel av periodens resultat

0,2

-0,1

-0,1

-5,5

3,2

6,9

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
MSEK
Rörelsens intäkter
Försäljning
Övriga rörelseintäkter
SUMMA INTÄKTER
Rörelsens kostnader

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER
RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar

PERIODENS RESULTAT
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Jan-Mar

Jan-Mar

Helår

2017

2016

2016

Goodwill

6,5

0,6

6,6

Summa immateriella anläggningstillgångar

6,5

0,6

6,6

Maskiner och andra tekniska anläggningar

9,1

4,4

8,1

Summa materiella anläggningstillgångar

9,1

4,4

8,1

Andelar i intresseföretag

2,8

0,7

2,8

Summa finansiella anläggningstillgångar

2,8

0,7

2,8

18,4

5,7

17,5

16,0

16,3

12,2

Övriga fordringar

5,4

4,3

6,3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2,2

6,0

1,4

23,6

26,7

19,8

1,2

1,0

1,4

Summa omsättningstillgångar

24,8

27,7

21,3

SUMMA TILLGÅNGAR

43,2

33,4

38,7

Aktiekapital

-4,7

0,0

0,0

Bundna reserver

-4,3

-14,4

-6,0

Annat eget kapital inkl. årets resultat

-12,0

0,0

-17,9

Summa eget kapital

-21,1

-14,4

-23,9

0,0

0,6

0,5

Övriga skulder

-1,7

0,0

-1,7

Summa långfristiga skulder

-1,7

0,0

-1,7

-15,7

-8,9

-5,7

Fakturabelåningskredit

-1,0

-2,6

-3,2

Aktuella skatteskulder

0,0

-0,3

0,0

Övriga skulder

-2,4

-2,8

-3,5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-1,3

-4,9

-1,2

Summa kortfristiga skulder

-20,4

-19,5

-13,5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-43,2

-33,4

-38,7

KONCERNENS BALANSRÄKNING
MSEK
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Minoritetsintresse
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
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Jan-Mar

Jan-Mar

Helår

2017

2016

2016

-5,5

3,3

5,5

Avskrivningar och nedskrivningar

0,3

0,3

1,2

Kursförluster

-0,1

0,0

0,0

Minoritetsintressen

-0,2

0,0

0,0

0,7

0,0

-0,1

-4,8

3,6

6,6

Betald inkomstskatt

0,0

0,0

1,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

-4,8

3,6

7,9

-4,9

-11,6

-4,2

8,9

10,1

5,7

-0,8

2,0

9,4

-1,2

-1,1

-4,5

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-0,2

-1,7

-3,2

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-0,7

-0,8

-2,9

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,7

0,0

0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1,3

-3,6

-10,6

Nyemission

3,0

0,0

0,0

Upptagna lån

-1,1

1,7

1,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1,8

1,7

1,9

-0,3

0,1

0,6

Likvida medel vid årets början

1,5

0,9

0,9

LIKVIDA MEDEL VID AVSLUTA PERIODENS

1,2

1,1

1,5

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justerad intäkt
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Övriga ej likviditetspåverkande poster

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde
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ORDLISTA
CRAWL

SOCIAL MEDIA

När man pratar om sökbarheten på en webbplats brukar

Omfattar kanaler såsom Facebook, Instagram, Pinterest,

man oftast använda termen ”crawlability” eller att man

Youtube och Twitter.

”crawlar” igenom webbplatsen.

SÖKMOTOR
CONTENT

En sökmotor hjälper användare hitta information på

En av de viktigaste byggstenarna i en sidas SEO-strategi är

internet. Sökmotorns program, även kallad bot eller

att ha rätt ”content” – innehåll.

”spindel”, crawlar alla individuella sidor på webben och

CMS – Content Management System är ett webbaserat

indexerar dem i sin egen databas. Sökmotorn använder

publiceringssystem som möjliggör att en administratör,

sedan en algoritm, vilket är en formel med många olika

redaktör eller informationsansvarig enkelt kan hantera

faktorer, för att ranka sidorna i sitt index efter hur relevanta

innehållet på en webbplats

de är för sökningen. Exempel på stora sökmotorer är
Google, Bing och Yahoo.

”IN-HOUSE”
Ayima erbjuder sina storkunder ett ”in-house”-team där

ON-SITE

Ayimas SEO-specialister sitter på plats med kunden och

Optimering av en webbplats sidor och viktiga element för

Ayimas mjukvarusystem och IT-sökverktyg är utvecklade

att förbättra SEO. Detta görs framförallt genom att skriva

av Bolagets ”in-house”- team, m.a.o. Bolagets anställda

optimerade sidtitlar och rubriker, förbättra innehåll samt

utvecklare.

att göra det så lätt som möjligt för både besökare och
sökmotorns bot att navigera runt på webbplatsen.

KONVERTERING
En konvertering är en specifik handling som kunden vill

OFF-SITE

att besökaren ska göra. Det kan vara allt från att köpa en

Innehåll eller länkning från andra webbplatser än din

produkt, svara på en fråga eller ladda ner en fil.

egen. Optimeras detta, till exempel genom
länkanskaffning, kan positionen i det organiska

PPC

sökresultatet förbättras.

”Pay per Click” är en metod för webbannonsering som
bygger på att man köper sökord för sin webbplats hos

PAGE-RANK

något av de företag som har sökmotornätverk och

Ett av väldigt många olika system som Google använder

publicerar annonser kopplade till sökord på olika

för att ranka sidor i sökresultaten.

webbplatser.

WEBBPLATS
SaaS

Är en samling webbsidor med samma användare

Står för ”Software as a Service” och är en molntjänst som

-synonymt med hemsida.

låter kunderna tillgå programvara över Internet. Google,
Twitter och Facebook är alla exempel på SaaS-tjänster, där
användarna kan komma åt tjänsten från vilken
internetansluten enhet som helst.

SEO
Står för ”Search Engine Optimisation” eller
Sökmotoroptimering på svenska och handlar om hur man
optimerar en webbplats för att synas på sökmotorer.

SEM
Står för ”Search Engine Marketing” eller
Sökmotormarknadsföring
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