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Tredje kvartalet

> Intäkterna uppgick till 14,2 (15,8) MSEK.  

> Rörelseresultatet uppgick till 4,3 (4,2) MSEK.

> Resultat efter skatt uppgick till 3,3 (3,1) MSEK.

> Resultat per aktie 0,29 (0,27) SEK.

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,0 (3,2) MSEK.

> Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid

   kvartalets utgång till 479 MSEK.

> Nytecknad premievolym uppgick till 55 (74) MSEK.

> Antalet Internetförfrågningar uppgick till 69 400 (67 400) stycken.

> Etablering av nytt försäljningskontor i Uppsala.

Januari till september

> Intäkterna uppgick till 41,5 (47,4) MSEK. 

> Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (11,0) MSEK.

> Resultat efter skatt uppgick till 7,5 (8,2) MSEK.

> Resultat per aktie 0,65 (0,71) SEK.

> Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,0 (3,7) MSEK.

> Nytecknad premievolym uppgick till 183 (236) MSEK.

> Antalet Internetförfrågningar uppgick till 237 500 (200 100) stycken.

  

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom 

konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84 000 försäkringar 

med en premievolym på 302 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra och 

erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. 

Fler än 1 000 personer om dagen får hjälp att se över sina försäkringar. 

Insplanets aktie är noterad på First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.
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VD-kommentar  

”Vi lämnar bakom oss ytterligare ett kvartal med goda rörelsemarginaler 

och ett starkt kassaflöde. I den hårda konkurrens som präglat 

marknaden under 2008 har Insplanet prioriterat lönsamhet framför 

tillväxt. Insplanet är väl förberett att tillvarata de möjligheter en svag 

konjunktur medför och ser med tillförsikt framåt. 

Den starka balansräkningen möjliggör för Insplanet att satsa framåt i 

ett högt tempo. Fokus ligger på att ytterligare förbättra våra 

jämförelsetjänster, lansering av nya egna produkter, samt att stärka 

konkurrenskraften på vårt befintliga produktutbud.

Som ett led i den fortsatta expansion har Insplanet förvärvat 

hantverkstjänsten Husassistans som kompletterar befintligt 

produktutbud väl. Ytterligare lansering av nya produkter kommer 

att ske under innevarande kvartal.

Insplanet har sedan flera år tillbaka ett framgångsrikt samarbete med 

Hyresgästföreningen. Att Aktiespararna nu väljer Insplanet som 

samarbetspartner inom försäkring visar på att Insplanets erbjudande 

både är unikt och starkt. Insplanet förväntar sig att stärka positionen på 

gruppavtalsmarknaden ytterligare framgent, vilket kommer ge Insplanet 

en ökad dynamik och flexibilitet i försäljningsorganisationen. 

Konjunkturavmattningen förväntas leda till ett ökat intresse bland 

privatpersoner för att se över sina försäkringar i syfte att spara pengar. 

Detta kommer ge Insplanet möjligheter att växa sig starkare på 

marknaden för konsumentförsäkringar. Avmattningen i konjunkturen 

har även lett till att bolaget fått lättare att nyrekrytera och behålla 

duktiga medarbetare.”

Daniel Soussan

VD

Tel: 0708-35 02 24

Marknad

En svagare konjunktur skapar nya möjligheter för Insplanet. Sämre tider 

leder till att behovet att se över sina försäkringslösningar aktualiseras för 

många personer. Den svagare konjunkturen förväntas öka intresset för 

inkomstförsäkringar men även för bilförsäkringar där det kan gå att 

spara mycket pengar för den enskilde försäkringstagaren. 

Sakförsäkringsbolagen i Sverige har hittills inte drabbats särskilt hårt av 

finanskrisen. De svenska sakförsäkringsbolagen verkar ha lärt sig av sin 

historia. Samtliga stora försäkringsbolag verksamma i Sverige är fortsatt 

lönsamma och uppvisar goda försäkringstekniska resultat. Även sett ur 

ett historiskt perspektiv är dagens försäkringstekniska resultat goda. 

Trots vikande kapitalavkastning förväntar vi oss att premierna ligger 

relativt stilla det kommande året, till följd av fortsatt hård konkurrens 

på marknaden. 

 

Tredje kvartalet

Under kvartalet uppgick intäkterna till 14,2 (15,8) MSEK, vilket är en 

minskning med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående

år. Intäktsminskningen jämfört med tredje kvartalet föregående år är 

framförallt hänförlig till minskad nytecknad premievolym och ökade

reserveringar för kundavhopp. Bolaget har under kvartalet haft en försiktig 

strategi avseende kundanskaffnings- och marknadsföringskostnader, vilket 

bidragit till minskningen i nytecknad premievolym. Bolagets beståndsintäkter 

har utvecklats väl och utgör en viktig del av bolagets totala intäkter. 

Rörelsemarginalen var under kvartalet 30 (26) procent. Jämfört med 

motsvarande period föregående år har marginalen stärkts till följd av ökade

beståndsintäkter, en lägre andel nyteckningsintäkter, samt en något högre 

andel förmedlingsprovisioner med engångsersättning. Den försiktiga strategin 

gällande kundanskaffningskostnader har bidragit till en lägre nyteckning 

vilket påverkar rörelsemarginalen positivt.  Jämfört med föregående kvartal 

har marginalen även stärkts till följd av lägre lönekostnader som en följd av 

att semesterlönekostnader löpande reserveras under året.

Antalet Internetförfrågningar har ökat med 3 procent till 69 400 (67 400) 

stycken. Insplanet har under kvartalet valt att ha en lägre marknadsnärvaro 

än föregående år, vilket medfört en dämpad tillväxt i antalet Internet-

förfrågningar. Tillväxten har även påverkats av att det under förra sommaren 

var ett ökat förfrågningsflöde till följd av den nya trafikskatten som

infördes i juni 2007. 

Antalet tecknade försäkringar minskade med 21 procent till 16 800 (21 300) 

stycken. Nytecknad premievolym minskade med 26 procent jämfört med 

motsvarande period föregående år och uppgick till 55 (74) MSEK. Inom 

motorförsäkringar har bolaget upplevt en fortsatt hög konkurrens inom vissa 

kundsegment. Detta i kombination med ett färre antal rådgivare än samma 

period förra året har medfört att avslutsfrekvensen på Internetförfrågningar 

minskat mot föregående år. Jämfört med föregående kvartal är

avslutsfrekvensen oförändrad.

Insplanet har under kvartalet tecknat ytterligare förmedlingsavtal som 

baserar sig på engångsersättning vilket medfört att den beståndsersättnings-

grundande andelen av förmedlad premievolym minskat till 94 (99) procent. 

Under fjärde kvartalet förväntas denna andel att minska ytterligare till 

följd av nya och omförhandlade avtal. 

I det korta perspektivet ger engångsersättning högre intäkter. Insplanet 

strävar efter att de två ersättningsmodellerna över tiden skall ge likvärdig 

lönsamhet för bolaget. Valet av ersättningsmodell är styrt av bolagets 

möjligheter att revidera de intäktsströmmar som bolaget erhåller från 

försäkringsbolagen samt försäkringsbolagens behov och intresse av att 

fördela ut förmedlingsprovisionerna över tiden.

Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid 

kvartalets utgång till 153 500 försäkringar med en premievolym om 

479 MSEK. Den genomsnittliga årliga provisionen på beståndet var 10 

procent vid kvartalets utgång.    
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Det aktiva premiebeståndet har minskat med 10 MSEK från föregående 

kvartal, vilket är en följd av att den beståndsersättningsgrundande 

andelen av förmedlad premievolym har minskat, samt att nytecknad 

premievolym utvecklades svagt under kvartalet. Beståndet har dock 

fortsatt att öka i antal, vilket speglar en förändring i produktmixen. 

Bilförsäkringars andel av beståndet har minskat till förmån för övriga 

produkter, vilket är positivt då rörligheten på bilförsäkringar är högre 

än för övriga produkter. 

Under kvartalet har Insplanet etablerat ett nytt försäljningskontor i 

Uppsala. Etableringens syfte är att uppnå en bättre stabilitet i 

försäljningsorganisationen. Det nya kontoret ska öka förutsättningarna 

till att nå en god balans mellan antalet rådgivare och mängden 

Internetförfrågningar, vilket är en viktig faktor för att uppnå en 

hög avslutsfrekvens.

Händelser efter kvartalets utgång

Insplanet har inlett ett samarbete om gruppförsäkring med 

Aktiespararna. Samarbetet innebär att Aktiespararnas 80 000 

medlemmar får tillgång till konkurrenskraftiga medlemsförsäkringar 

inom hem-, villa- och personförsäkring, samt tjänsten Rådgivning 

Motor. Marknadsföring av medlemserbjudandet och rådgivningen 

för Aktiespararnas medlemmar förväntas starta i början av 2009. 

Insplanet har per den 1 november förvärvat tjänsten Husassistans från 

Telge Energi. Husassistans är en unik tjänst som blivit en succé sedan 

starten 2001. Husassistans vänder sig till boende i villa, radhus och 

bostadsrätt, som behöver hjälp med hantverkstjänster. Ett noga utvalt 

nätverk av fackmän som Husassistans anslutit ger vid dessa tillfällen 

möjlighet till kvalificerad och trygg hantverkshjälp, till rimliga kostnader. 

Förvärvet förväntas inte få någon resultatpåverkan på innevarande år.

Utsikter

Nytecknad premievolym, intäkter, rörelseresultat och rörelsemarginal 

påverkas väsentligt av externa faktorer såsom förnyelsegrad på 

beståndet och våra leverantörers konkurrenskraft, vilket är kopplat till 

deras produkterbjudanden i relation till övriga marknaden. Även 

förändringar avseende fördelningen mellan engångsersättning och 

beståndsersättning, produktmixen och fördelningen mellan våra 

samarbetspartners påverkar Insplanets resultat.

Januari till september

Intäkterna uppgick under perioden till 41,5 (47,5) MSEK vilket är en 

minskning med 13 procent jämfört med föregående år. Koncernens 

rörelseresultat uppgick till 9,8 (11,0) MSEK. Rörelsemarginalen 

uppgick till 24 (23) procent för perioden. 

Resultat efter skatt uppgick till 7,5 (8,2) MSEK. 

Av intäkterna är 92 procent hänförliga till försäkringsförmedling och 

provisionsintäkter. Resterande 8 procent är hänförligt till konsulttjänster, 

licensintäkter, försäkringsadministrativa tjänster samt 

marknadsföringsintäkter.

Antalet Internetförfrågningar har ökat med 19 procent till 237 500 (200 100) 

stycken. Antalet tecknade försäkringar minskade med 16 procent till 54 100 

(64 100) stycken. Nytecknad premievolym minskade med 22 procent 

jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 

183 (236) MSEK, varav 97 (98) procent var beståndsersättningsgrundande.

Investeringar

Investeringarna under perioden uppgick till 2,4 (1,4) MSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,0 (3,7) MSEK. 

Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 33,2 (21,9) MSEK. 

Koncernen har inga räntebärande skulder. Det egna kapitalet uppgick 

till 35,4 MSEK (3,04 SEK per aktie). Soliditeten uppgick till 69 (70) procent 

vid kvartalets utgång.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,65 (0,71) SEK.

Anställda

Medeltal årsanställda var 94 (109).

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter uppgick under perioden till 2,5 (3,3) MSEK. 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11,0 (-7,8) MSEK. 

Investeringarna uppgick till 2,4 (1,4) MSEK. Moderbolagets likvida 

medel uppgick vid kvartalets utgång till 15,6 (10,7) MSEK. 

Det egna kapitalet uppgick till 17,3 (20,9) MSEK, vilket motsvarar 

en soliditet på 79 (87) procent.

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste 

publicerade årsredovisningen. 
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Q4-2006 Q1-2007 Q2-2007 Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008

Internetförfrågningar, st 45 800 69 200 63 500 67 400 65 500 91 400 76 700 69 400
Nytecknad premievolym, MSEK 75 74 88 74 66 63 65 55
Antal nytecknade försäkringar, st 19 900 19 800 23 000 21 300 20 500 18 500 18 800 16 800
Aktivt premiebestånd, MSEK 262 361 413 450 466 473 489 479
Antal försäkringar aktivt premie bestånd, st 86 400 110 100 122 600 131 100 144 400 148 400 152 700 153 500

 Koncernens Resultaträkning

2008 2007 2008 2007 2007
TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 14 229 15 849 41 465 47 446 53 434
Summa intäkter 14 229 15 849 41 465 47 446 53 434

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -3 787 -3 497 -9 958 -8 404 -11 531
Personalkostnader -5 604 -7 730 -20 242 -26 810 -34 361

-549 -464 -1 499 -1 213 -1 609
Summa rörelsens kostnader -9 940 -11 691 -31 699 -36 427 -47 501

Rörelseresultat 4 289 4 158 9 766 11 019 5 933

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 337 130 766 412 582
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 -2 -1 -1
Resultat före skatt 4 626 4 288 10 530 11 430 6 514

Skatt -1 314 -1 200 -3 003 -3 200 -1 951

Periodens resultat 3 312 3 088 7 527 8 230 4 562

Avskrivningar av materiella  och 
immateriella anläggningstil lgångar

Kvartalsdata
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 Koncernens Balansräkning

2008 2007 2007
TSEK jan-sep jan-sep Helår

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 611 831 763
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 1 985 1 336 1 582
Goodwill 1 884 2 144 2 079
Övriga 1 754 1 018 953
Summa anläggningstillgångar 6 234 5 329 5 377

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 9 401 21 687 12 397
Övriga fordringar 28 53 168
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 2 258 3 544 2 534
Kassa och bank 33 184 21 851 23 765
Summa omsättningstillgångar 44 871 47 135 38 864

Summa tillgångar 51 105 52 464 44 241

Eget kapital och skulder

Eget kapital 35 379 36 747 33 080

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 844 1 444 1 006
Övriga skulder 10 348 9 269 5 632
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 3 534 5 004 4 523
Summa kortfristiga skulder 15 726 15 717 11 161

Summa eget kapital och skulder 51 105 52 464 44 241

Inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser finns inom koncernen.

Förändring i koncernens Egna Kapital

2008 2007 2007
TSEK jan-sep jan-sep Helår

Ingående balans 33 080 33 747 33 747
Utdelning -5 229 -5 229 -5 229
Periodens resultat 7 527 8 230 4 562
Eget kapital vid periodens slut 35 379 36 747 33 080
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 Koncernens Kassaflödesanalys
2008 2007 2008 2007 2007

TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår
Rörelseresultat 4 289 4 158 9 766 11 019 5 933
Avskrivningar 549 464 1 499 1 213 1 609
Finansiellt netto 337 130 764 411 581
Summa tillförda medel 5 175 4 752 12 029 12 643 8 123

Aktuell skatt -1 314 -1 200 -3 003 -2 971 -1 722

Förändring av rörelsekapital
Förändring av kundfordringar 1 021 -1 399 2 997 -9 852 -562
Förändring av övriga kortfristiga fordringar -226 -566 416 -2 901 -2 006
Förändring av övriga kortfristiga skulder 1 393 1 621 4 565 6 762 2 206
Rörelsens kassaflöde före investeringar 6 049 3 208 17 004 3 681 6 038

Investeringsverksamheten
Materiella anläggningstillgångar -66 -83 -167 -412 -417
Immateriella anläggningstillgångar -358 -360 -2 189 -942 -1 380
Förvärv av verksamheter 0 0 0 0 0
Rörelsens kassaflöde efter investeringar 5 625 2 765 14 648 2 327 4 241

Finansieringsverksamheten
Ökning / minskning av långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Utdelning 0 0 -5 229 -5 229 -5 229
Summa finansieringsverksamhet 0 0 -5 229 -5 229 -5 229

Periodens kassaflöde 5 625 2 765 9 419 -2 902 -988
Likvida medel vid periodens början 27 559 19 087 23 765 24 753 24 753
Likvida medel vid periodens slut 33 184 21 851 33 184 21 851 23 765

Jämförelsetal koncernen
2008 2007 2008 2007 2007

jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår
Rörelsemarginal, % 30% 26% 24% 23% 11%
Vinstmarginal, % 23% 19% 18% 17% 9%
Avkastning på eget kapital, % 10% 9% 22% 23% 14%
Balansomslutning 51 105 52 464 51 105 52 464 44 241
Eget kapital 35 379 36 747 35 379 36 747 33 080
Soliditet, % 69% 70% 69% 70% 75%
Eget kapital per aktie, SEK 3,04 3,16 3,04 3,16 2,85
Kassaflöde per aktie, SEK 0,48 0,24 1,26 0,20 0,36
Resultat per aktie, SEK 0,29 0,27 0,65 0,71 0,39
Antal aktier vid periodens slut, tusental 11 619 11 619 11 619 11 619 11 619
Genomsnittligt antal aktier, tusental 11 619 11 619 11 619 11 619 11 619
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Finansiell Information

Bokslutskommuniké, januari till december 19 februari 2009.

Insplanet AB (publ)

Stockholm, den 12 november 2008.

Daniel Soussan

Verkställande Direktör

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Insplanets revisor.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Soussan   Henrik Ingvarsson

VD    Ekonomichef, Vice VD

Insplanet AB (publ)   Insplanet AB (publ)

0708-350224   0708-307181

08-51 000 004   08-51 000 036

daniel.soussan@insplanet.com  henrik.ingvarsson@insplanet.com



Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak).
2007 tecknade Insplanet 84 000 försäkringar med en premievolym på 302 MSEK. Insplanets affärsidé är att hitta, jämföra

och erbjuda rätt försäkring till rätt pris utifrån våra kunders unika behov och önskemål. Fler än 1 000 personer om dagen får
hjälp att se över sina försäkringar. Insplanets aktie är noterad på First North. HQ Bank är Insplanets certified adviser.


