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Perioden januari till mars 2011 i sammandrag för koncernen
●

Rörelsens intäkter för första kvartalet uppgick till 712 858 SEK.

●

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4 326 896 SEK.

●

Resultat per aktie uppgick för perioden till -0,7 SEK.

●

Antalet utestående aktier vid periodens utgång uppgick till 6 130 542 stycken.

Koncernförhållande

Ironroad AB (publ) äger 100 % av aktierna i Ironroad Sweden AB, 100 % av aktierna i Cross IT Business India Pvt Ltd. samt
40 % av aktierna i Ironroad Manila Inc. L. Det indiska dotterbolaget kommer att ingår i koncernredovisningen från och med
Q2 2011 då affären slutfördes.
Kommande rapporter

2011-08-26 Halvårsrapport
2011-11-25 Kvartalsredogörelse Q3

Redovisningsprinciper

Ironroad AB (publ) upprättar kvartalsredogörelse i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets revisorer.
Stockholm den 27 maj 2011

Magnus Kniving
VD

Fredric Forsman
Ordförande
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Ironroad AB (publ)
Ironroad AB (publ), etablerades 2006 och vann pris som ”Årets nykomling” i Guldmobilen samma år. År 2008 utvecklade vi
vår VMS (Video Message Sevice)- teknik, som lanserades i sin nuvarande form 2010. VMS går nu att använda i 9 länder i
Europa, Sydamerika, Asien och Afrika. Ironroad AB (publ) har kontor i Stockholm (huvudkontor), Oslo, Madrid, Manila och
Jakarta. Bland våra partners och kunder återfinns flera globala mobiloperatörer och medieföretag, som Tele2, 3 Hutchinson,
TeliaSonera, Globe Telecom, Indosat och Telkomsel.
Bland kunderna finns även företag och organisationer, som genom VMS både billigt och enkelt når ut till sina kunder.
Tillämpningsområdena för VMS är närmast oändliga. Som exempel kan företagsledningen informera anställda,
innehållsleverantörer skicka ut videoklipp till sina kunder, idrottsföreningar dela med sig av information till supportrar, och
företag sprida sina reklamkampanjer. Vår produkt VMS Broadcast är ett verktyg för kända personer och andra
innehållsleverantörer som gör det möjligt för prenumeranter att följa deras videomaterial direkt i mobilen.
Väsentliga händelser under första kvartalet 2011
●

Ironroad tillsatte Christer Hernestig som VD för Ironroad Sweden. Christer har lång erfarenhet av försäljning och
affärsutveckling av mobila tjänster och kommer närmast från en post som vice VD på Emunity Edge. Christer har
arbetat på ledningsnivå i över 15 år och var tidigare VD på det nordiska bolaget Aller Edge Media, pionjärer inom
mobila tjänster för bl.a. webb- och mobilradio. Verksamheten i Sverige kommer bedrivas i ett separat dotterbolag.

●

Ironroad intensifierade samarbetet med mobiloperatören Tre, som marknadsför VMS/Kändisbloggen på bl.a.
Planet 3, deras mobilportal.

●

I samarbete med Metro skickade Ironroad ut över 100 000 hälsningar via VMS på alla hjärtans dag. Som medlem
i Club Metro fick man den 14 februari en videohälsning från melodifestivalaktuella Eric Saade som påminde alla
om att skicka en hälsning till sina nära och kära.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2011, forts
●

Läkarmissionen skickade videomeddelande till bidragsgivarnas mobiltelefoner som tack för deras gåvor.
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●
●

●

Ironroad samlar alla medarbetare och partner till internationell summit i Stockholm. Det är 50
personer från 19 länder som delar och presenterar planer för VMS-lanseringar på sina
respektive marknader.
Ironroad utfärdar VMS-licens i USA till ett amerikanskt företag baserat i Los Angeles,
Kalifornien. Ironroad USA Inc. kommer att vara exklusiv licenstagare för hela Nord- och
Sydamerika, med undantag för Kanada. Det innebär att vi kommer att kunna sprida VMS runt
resten av världen i en mycket högre takt än förut. Licensavtalet är exklusivt under förutsättning
att den nödvändiga finansieringen är på plats för marknadsföring och utveckling av VMS på dessa marknader.
Ironroad AB har mottagit ett förskott och kommer när verksamheten är igång få en royalty baserad på de totala
intäkterna.
Ironroad undertecknade i mars ett avtal om köp av alla aktier i Cross IT Business India PVT LTD, ett IT- och
Telekombolag med 39 anställda. Betalningen skall ske med 100 000 nyemitterade aktier i Ironroad samt
tilläggsköpeskilling om vissa villkor uppfylls. Överlåtelsen skall ske så snart all formalia runt köpet är på plats.
Aktierna i Cross IT betalas genom att nyemittera 100 000 aktier i Ironroad AB (publ). Därutöver utgår
tilläggsköpeskillingar, vilka är villkorade, dels genom att det indiska bolaget utför sina tjänster på ett professionellt
sätt, dels genom antalet VMS-användare. Det är parternas intention i avtalet att betalningen av
tilläggsköpeskillingarna skall ske genom att Ironroad emitterar nya aktier baserat på börskursen per respektive
datum för bestämmandet av tilläggsköpeskillingarna. De initiala 100 000 aktierna kommer att utfärdas i enlighet
med styrelsens bemyndigande från årsstämman och innebär en utspädning med c:a 1,6 %. Efter registreringen
hos Bolagsverket kommer Ironroad att ha 6 230 542 aktier. Cross IT kommer att byta namn till Ironroad.

●

Ironroad tecknar licensavtal med bolag i Jordanien. Platinum for Management Consultancy LTD med huvudkontor
i Amman blir exklusiv licenstagare för VMS i Jordanien. Ironroad har tillsammans med sin nya partner besökt alla
mobiloperatörerna i Jordanien och samtliga vill erbjuda VMS till sina mobilkunder. Verksamheten kommer att
påbörjas snarast möjligt. Förutom en royalty på bruttointäkterna i Jordanien inkluderande ett förskott kommer även
Ironroad att erhålla månatliga intäkter för uppgradering och support.

●

VMS blir registrerat som varumärke i Japan. Ironroad har ansökt om skydd av varumärket VMS på ett antal
större marknader med EU-varumärket som grund. Japan är det land som först godkänt ansökan.

●

Ironroad har licensierat rättigheter för VMS-tekniken till ett saudiarabiskt företag baserat i Mekka. Almanakh
Telecommunications Est. kommer att vara exklusiv licenstagare för hela Saudiarabien, Oman, Kuwait, Qatar,
Egypten och Förenade Arabemiraten. Ironroads budgeterade intäkter från affären beräknas uppgå till fem miljoner
SEK under de närmsta tre månaderna, varav den största delen är förskottsbetalningar.

●

Styrelsen i Ironroad AB (publ) föreslår en extra bolagsstämma att besluta om en företrädesemission om 8,3 mkr.
Syftet med nyemissionen är att finansiera bolagets fortsatta expansion av VMS utomlands. Styrelsen föreslår
extrastämman att besluta om en kontantemission om maximalt 692 282 aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare, varvid innehav av nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Aktier som ej tecknas med
företrädesrätt skall erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt. Villkorat
extrastämmans beslut, genomförs emissionen till kursen 12,00 kr per aktie och tillför bolaget totalt 8,3 miljoner
kronor vid full teckning, före avdrag för emissionskostnader. Efter emissionen motsvarar de nya aktierna maximalt
10 procent av kapitalet och rösterna i Ironroad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

●

Vid extra bolagsstämman i Ironroad AB (publ) den 14 april 2011 fattades enhälliga beslut enligt tidigare förslag
om nyemission.
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●

Ironroad genomför företrädesemissionen där 90 procent av de erbjudna aktierna, tecknades
med företräde. Sammanlagt övertecknades nyemissionen med cirka 33 procent. Bolaget
tillförs 8,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

●

VMS blir registrerat som varumärke i USA.

●

Ticnet har ingått ett avtal med Ironroad om att sända VMS till de kunder som köpt biljetter via Ticnet. Ticnet, som
är Nordens största bolag på försäljning och distribution av evenemangs- och resebiljetter, har ett nyhetsbrev som
når ut till 735 000 personer (TS).

●

Ironroad bildar dotterbolag i Danmark och Tyskland med lokala partner i respektive land. Ironroad Denmark AS
kommer drivas av ledningen i Little Big Ideas; Mads Djurhuus och Erik Winther, med Winther som VD. De har
under de senaste fyra åren varit Danmarks ledande utvecklingsföretag för mobila applikationer med en
imponerande kundlista. Ironroad Denmark AS ägs till 60 % av svenska moderbolaget och 40 % lokalt.
Rörelsekapital och management tillförs av de danska kompanjonerna medan Ironroad AB (publ) bidrar med en
exklusiv licens för dotterbolaget att använda VMS i Danmark. Det tyska dotterbolaget kommer att ledas av Stefan
Brönneke, som har sin bakgrund inom kommunikation och underhållning. Ironroad AB (publ) kommer äga
majoriteten av aktierna i det nya bolaget som har namnet Ironroad Deutschland UG.

●

VMS lanseras i USA och samtidigt presenterar Ironroad sin Advisory Board, en grupp som kommer agera
rådgivare åt Ironroad globalt. Där återfinns skådespelarna Michael Keaton, (Batman 1989) och Marc Blucas
(Knight and Day 2010), filmproducenten Ian Bryce (Transformers) och filmfotografen Steven Douglas Smith.

●

Ironroad har i Norge ingått ett avtal med ledningen för den norska student-organisationen Russen. Russen väljer
VMS för att enkelt kunna informera tusentals gymnasie-studenter om nyheter och evenemang som äger rum under
den studenttiden, som i Norge kallas "Russetiden".

●

Globe Telecom, en av de ledande mobiloperatörerna i Filippinerna (ca 27 milj abonnenter), påbörjar sin
rikstäckande lansering av VMS (Video Message Service). De är den första mobiloperatören i Filippinerna som kan
erbjuda VMS som en ny mediekanal till sina abonnenter. Globe Telecom investerar mer än en miljon USD av VMS.
VMS kommer att användas som en interaktiv kanal i TV-program från TV-bolaget GMA-7, det största TV-bolaget i
Filippinerna.

ceo-kommentar
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Under första kvartalet 2011 har Ironroad satsat på att anpassa VMS för ett antal olika marknader
inför ett flertal lanseringar runt om i världen.
Omsättningen under första kvartalet har varit tämligen blygsam då stort fokus lagts på att komma in på
den amerikanska marknaden samt på förvärvet och integrationen av vårt helägda indiska support- och
utvecklingsbolag. Med dessa åtgärder på plats finns det nu större utrymme för expansion och försäljning
på både nya och etablerade marknader. I Indonesien och Sverige – där VMS lanserades först – räknar
vi med att nå break-even i slutet av det tredje kvartalet i år. Den generella prognosen, med vår nya cloudlösning på plats, är
att det skall ta mellan 6 – 9 månader att nå break-even när vi etablerat oss på en ny marknad.
Vi har fortsatt vårt arbete med att förfina VMS och att utveckla de tekniska lösningar som behövs för att stödja olika partners
och kunder beroende på hur de valt att använda VMS. Under perioden har vi anpassat, färdigställt samt lanserat VMS-appen
för Iphone och Android i Norge, USA, Indonesien och Filippinerna.
Förvärvet av det indiska bolaget Cross IT Business India, numera Ironroad IT India, har ytterligare förstärkt vår möjlighet att
förbättra VMS–tekniken och snabbt implementera på nya marknader. Vi har nu ett mer gediget supportsystem och en solid
intern kompetens för att kunna hantera vår planerade expansion utomlands. Kortsiktigt har detta arbete tagit mycket tid och
kraft av organisationen, långsiktigt kommer det dock att tillföra både bättre och mer kostnadseffektiv support och
produktutveckling.
I början av mars samlade vi alla våra medarbetare och partners till ” VMS Summit” i Stockholm. Det var oerhört inspirerande
och positivt att få ta del av alla de olika marknadernas strategier för VMS. Vi var femtio personer från 19 länder som delade
med oss av idéer och planer för framtiden. Kort därpå spenderade jag några dagar i USA där jag bland annat träffade
Ironroads Advisory Board (exempelvis Ian Bryce, se bilden) och vår lokala licenstagare Ironroad USA Inc. Organisationen är
nu på plats i USA, appen är lanserad, och bolaget är dessutom väldigt framgångsrikt i att knyta till sig kändisar och företag
som vill använda VMS, många stora internationella namn ligger i startgroparna för att börja använda vårt koncept
VMSplay.com.
Visionen om att lansera VMS i 20 länder under 2011 kvarstår, och för att möjliggöra detta fortsätter vi att leta nya partners
och öppna dotterbolag runt om i världen. Positivt är att vi även löpande börjat få förfrågningar utifrån där lokala distributörer
är intresserade av att etablera VMS på sina hemma-marknader.
Vi etablerar hela tiden relationer med nya VMS-partners och har dessutom fått en ökad efterfrågan på globala lösningar
bland ett flertal av dessa. Under sommaren och hösten 2011 kommer vi börja lägga större fokus på att förfina och utveckla
våra produktkoncept, samt att växa på redan befintliga marknader genom att öka antalet VMS-partners som tidningar, TV,
kändisar och företag som idag använder sig av sms i sin marknadsföringsstrategi. Vi ser fram emot ett mycket fortsatt
spännande 2011!

Magnus Kniving
CEO, Ironroad AB (publ)
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resultaträkning - koncern

(SEK)

jan-mar

jan-mar

Jan-dec

2011
(3 mån)

2010
(3 mån)

2010
(ack. 2010)

422 503
290 355
712 858

1 641 513
0
170 046
1 811 559

4 745 728
780 688
410 723
5 937 139

-1 414 148
-1 438 974
- 1 215 180

-173 836
-704 482
-843 387

-1 456 286
-3 971 371
-3 552 015

-570 945
-265 080
-4 904 326

-535 599
-4 691
-2 261 995

-2 142 382
-420 199
-11 542 253

-4 191 468

-450 436

-5 605 114

-135 428

-7
-42 499

161
-196 529

Resultat efter finansiella poster

-4 326 896

-492 942

-5 801 482

Periodens resultat

-4 326 896

-492 492

-5 801 482

31 mars

31 december

2011
(ack. 2011)

2010
(helår)

4 721 351

5 108 204

411 991

549 322

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

balansräkning – koncern

(SEK)

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

257 212

280 704

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

1 474 200
131 332
6 996 086

1 474 200
122 832

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 037 014
2 739 892
446 976
187 695

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

7 535 262
2 744 916
2 784 392
272 346
207 216

76 003

64 278

5 487 581

6 073 148

12 483 667

13 608 410

6 130 542
3 400

5 261 311
3 810 500
3 400

26 886 157
-22 196 469
-4 326 896

22 105 388
-16 394 988
-5 801 482

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat
Summa eget kapital

6 496 734

8 984 130

Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

1 076 924
164 309
615 384
1 703 987
1 614 794
811 536
5 986 933

1 230 770
505 506
769 230
1 034 003
609 291
475 480
4 624 281

12 483 667

13 608 410

jan-mar

jan-mar

Jan-dec

2011
(3 mån)

2010
(3 mån)

2010
(ack. 2010)

291 661

1 641 513
0

4 745 728
780 688

SUMMA eget kapital och skulder

resultaträkning - moderbolag

(SEK)

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
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Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

290 355
582 016

170 046
1 811 559

410 723
5 937 139

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

-1 295 323
-1 019 404
-1 006 035

-173 836
-701 115
-843 387

-1 456 286
-3 962 983
-3 552 015

-569 946
-265 080
-4 155 788

-535 599
-4 691
-2 258 628

-2 142 382
-420 199
-11 533 865

Rörelseresultat

-3 573 772

-447 069

-5 576 726

-135 428

-7
-42 499

161
-196 529

Resultat efter finansiella poster

-3 709 200

-489 575

-5 793 094

Periodens resultat

-3 709 200

-489 575

-5 793 094

31 mars

31 december

2011
(ack. 2011)

2010
(helår)

4 702 350

5 088 204

411 991

549 322

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

balansräkning - moderbolag

(SEK)

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

257 212

280 704

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

100 000
1 474 200
131 332
7 077 085

100 000
1 474 200
122 832

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 912 014
2 924 892
324 456
169 181

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

7 615 262
2 744 916
2 784 392
267 078
207 216

64 268

64 278

5 394 810

6 067 880

12 471 895

13 683 142

6 130 542
3 400

5 261 311
3 810 500
3 400

26 886 157
-22 157 323
-3 709 200

22 105 388
-16 364 229
-5 793 094

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat
Summa eget kapital

7 153 576

9 023 276

Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

1 076 924
164 309
615 384
1 453 987
1 343 586
664 129
5 318 319

1 230 770
505 506
291 662
1 034 003
45 586
1 086 859
465 480
4 659 866

12 471 895

13 683 142

SUMMA eget kapital och skulder
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