DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011
Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande
Första kvartalet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK.
Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 4,6 (4,1) MSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 3,4 (3,0) MSEK.
Resultat per aktie 0,29 (0,26) SEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,4 (-2,9) MSEK.
Nytecknad premievolym minskade med 12 procent och uppgick till 66 (75) MSEK.
Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 177 200 (162 600) stycken.
Stark tillväxt inom förmedling av privatlån.
Rickard Wilton utses till ny VD.

Insplanet är Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, lån och elavtal till konsumenter och driver en av
Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda
privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie
är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.
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VD-kommentar
”Jag vill inleda denna kommentar till första kvartalets siffror
med att tacka för det förtroende jag fått att leda Insplanet in i
den spännande tid som ligger framför oss. Vi har en bra affär
med en inriktning som ligger i tiden, så det är med stor entusiasm
som jag har antagit utmaningen. För framtiden innebär många
spännande utmaningar för Insplanet. Utmaningar som främst
utgörs av de möjligheter som det ökande marknadsunderlaget ger
oss att förvalta och matcha. Inför den utvecklingen står Insplanet
väl rustat och jag är övertygad om att vår position, där vi hjälper
våra kunder att genomlysa och sänka sina tråkutgifter på ett
effektivt sätt, är den punkt vi ska utgå från och arbeta vidare med.
Vår uppgift är att med kundens intresse i åtanke, utveckla och
möta det behovet oavsett när eller hur kunden vill agera.

Inom bolaget arbetar vi med att optimera de befintliga delarna samt
utveckla nya lönsamma sätt att förbättra vår affär. Så trots
utmaningar på nyteckningssidan ser jag mycket ljust på framtiden
och våra möjligheter att fortsätta leda utvecklingen i vår bransch.”

Rickard Wilton
VD
Tel: 070-305 62 32

För att belysa utvecklingen under det första kvartalet så kan jag
konstatera att vi haft en fortsättning på trenden vi såg i slutet av
2010, med ett förbättrat kunderbjudande och en ökning av antalet
försäkringsjämförelser med 9 procent jämfört med föregående
år. Det förstärker bilden av att underlaget på Insplanets marknad
växer, i takt med att allt fler konsumenter använder prisjämförelser
innan de genomför köp av privatekonomiska produkter.
Den nytecknade premievolymen ökar sekventiellt med 5 procent
jämfört med fjärde kvartalet 2010. Vi är med andra ord på god väg
att stärka vårt erbjudande även om vi inte upplever samma styrka
som vi hade under första kvartalet 2010. Detta ger vid handen att
det finns en bit kvar att vandra när det kommer till vårt erbjudande
i relation till den övriga marknaden. Förändringar i styrkan på
erbjudandet ligger i dagsläget utanför vår direkta kontroll, något vi
har för avsikt att över tid mildra. En ökad konkurrens om kunderna
bidrar också till att vår konvertering inte är linjär med utvecklingen
av antalet jämförelser.
Kvartalets intäkter ökar med 4 procent och rörelseresultatet ökar
med 12 procent jämfört med föregående år. Vi har för avsikt att
fortsätta lägga stort fokus vid att öka nyförsäljningen och på så vis
få en mer gynnsam utveckling.
Inom affärsområdet Insplanet.se återfinns utöver Försäkring även
jämförelsetjänsterna för El och Lån. Under kvartalet har vi fortsatt
att satsa på och utveckla dessa nya delar. Lån har uppvisat en fin
utveckling under kvartalet och på ett positivt sätt bidragit till vårt
resultat. Min bedömning är att Lån kommer att fortsätta utvecklas
positivt, inte minst då tjänstens huvudsakliga fokus ligger i att
förpacka om befintliga lån och inte i att förmedla nyutlåning.
El har under kvartalet haft en rad utmaningar som gjort att
försäljningen inte tagit fart enligt plan. Huvudsakligen har detta
varit hänförligt till tekniska problem, vilket inneburit att vi har
stöpt om den tekniska plattformen som affären vilar på i syfte att
möjliggöra en bättre köpupplevelse och en effektiv administration.
Vi är inte helt klara med arbetet men min bedömning är att vi
kommer att se en positiv försäljningsutveckling under resterande
del av året.
Vi har en spännande tid framför oss. Intresset och användandet av
jämförelsetjänster inom vår nisch ökar stadigt och vi förväntar oss
att marknadstillväxten de närmaste åren kommer öka i hastighet.
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Första kvartalet
Under kvartalet uppgick intäkterna till 20,9 (20,2) MSEK,
vilket är en ökning med 4 procent jämfört med föregående år.
Intäktsökningen är primärt hänförlig till att intäkterna ökar för
bolagets nya produkter inom Insplanet.se. Framförallt har
låneverksamheten utvecklats väl och uppvisat en stark tillväxt.
Intäkterna har också påverkats positivt av att andelen premievolym
som förmedlas med engångsersättning ökat till 63 procent jämfört
med 54 procent föregående år. Intäktsökningen har hållits tillbaka
av att den nytecknade premievolymen minskat jämfört med
föregående år.
Koncernens rörelseresultat ökade med 12 procent och uppgick
till 4,6 (4,1) MSEK. Rörelsemarginalen var under kvartalet 22 (20)
procent. Den stärkta rörelsemarginalen är primärt hänförlig till att
en ökad andel premievolym förmedlats med engångsersättning.
Resultat efter skatt uppgick till 3,4 (3,0) MSEK.
Under perioden ökade antalet försäkringsjämförelser med
9 procent jämfört med föregående år och uppgick till
177 200 (162 600) stycken. Antalet försäkringsjämförelser är
baserade på antalet unika objekt som det skett en jämförelse
för under perioden.
Nytecknad premievolym minskade med 12 procent jämfört med
motsvarande period föregående år och uppgick till 66 (75) MSEK.
Den svaga utvecklingen är primärt hänförlig till att styrkan i
Insplanets försäkringserbjudande har försvagats jämfört med
föregående år. Sedan slutet på förra året har bolagets erbjudande
successivt stärkts och denna trend har fortsatt även under första
kvartalet.
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Antalet förmedlade försäkringar minskade med 19 procent till
18 300 (22 600) stycken. Den stora skillnaden i utveckling för
förmedlad premievolym och antalet förmedlade försäkringar är
primärt hänförlig till lägre volymer för Insplanets egna produkt
Biltrygg.
Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick
vid kvartalets utgång till 129 100 försäkringar, med en premievolym
om 335 MSEK. Premievolymen har minskat med 22 MSEK jämfört
med föregående kvartal, vilket primärt är kopplat till att en hög andel
av nytecknad premievolym har förmedlas med engångsersättning.
Bolagets verksamhet inom privatlån har utvecklats fortsatt positivt,
med kraftiga ökningar i förmedlad lånevolym jämfört med tidigare
kvartal. Verksamheten växer dock fortfarande från små volymer.
Förmedling av elkunder har haft en svag utveckling under kvartalet
hänförligt till tekniska problem. Den tekniska plattformen har nu
omarbetats och resurser läggs på att eltjänsten ska bli fullt ut
integrerad i rådgivarnas säljstödsystem, vilket bedöms ge bolaget en
möjlighet att erbjuda en unik och bredare tjänst än vad någon annan
aktör idag erbjuder på marknaden.
Under kvartalet har Egna produkter lanserat Botrygghetsförsäkringen
i samarbete med Insplanet.se och Hyresgästföreningen.
Botrygghetsförsäkringen är en olycksfallsförsäkring som ger ersättning
för boendekostnader i samband med olycksfall och sjukdom.
Under kvartalet har bolagets fastighetsservice Husassistans
expanderat verksamheten både geografiskt och med ett utökat
innehåll och erbjudande. Även intäktsmodellen har utvecklats och
idag betalar även hantverkarna för att få vara leverantör till
Husassistans kunder.

Bolaget kommer att fortsätta pågående satsningar på att utveckla
jämförelsetjänsten inom försäkringar, el och lån. Bolaget avser även
att vidareutveckla existerande produkter och varumärken inom
affärsområde Egna produkter. I slutet av 2010 kunde vi konstatera att
Insplanets konkurrenskraft inom försäkring stärktes till följd av bättre
erbjudanden från de försäkringsbolag vars produkter Insplanet.se
distribuerar. Givet marknadens förutsättningar och Insplanets position
ser vi positivt på framtiden och vår möjlighet att fortsätta leda
utvecklingen i vår bransch. Bolaget har som målsättning att
uppvisa en god tillväxt under 2011.

Finansiell information
Investeringar
Investeringarna under perioden uppgick till 0,4 (1,9) MSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-0,4 (-2,9) MSEK. Kassaflödet har påverkats negativt av regleringen
av slutskatten för 2009. Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick
till 27,8 (28,6) MSEK. Koncernen har inga räntebärande skulder.
Det egna kapitalet uppgick till 34,1 MSEK (2,93 SEK per aktie).
Soliditeten uppgick till 71 (67) procent vid årets utgång.

Resultat per aktie
Resultat per aktie för året uppgick till 0,29 (0,26) SEK.

Anställda
Medeltal årsanställda var 102 (99).

Händelser efter kvartalets utgång
Affärsområdeschefen för Insplanet.se Rickard Wilton tillträdde som
VD den 1 maj. Tidigare VD och huvudägare i bolaget, Daniel
Soussan, kvarstår som ledamot i styrelsen och behåller sin position
som huvudägare i Insplanet.

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick till 0,5 (0,4) MSEK. Resultatet efter
finansiella poster uppgick till -5,1 (-6,8) MSEK. Investeringarna
uppgick till 0,3 (1,6) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick vid
kvartalets utgång till 18,5 (1,2) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till
27,8 (28,7) MSEK, vilket motsvarar en soliditet på 87 (58) procent.

Redovisningsprinciper

Utsikter för 2011
Idag finns det en handfull aktörer som verkar inom jämförelser
och förmedling inom el, lån och försäkring. Vår bedömning är att
det ökade antalet aktörer också medför ett ökat intresse för själva
företeelsen att jämföra och köpa privatekonomiska tjänster via nätet,
vilket därmed även bidrar till tillväxt på marknaden. Vår bedömning är
att marknaden för jämförelser och köp av konsumentförsäkringar på
Internet väntas växa betydligt de kommande åren.

Delårsrapporten upprättas i enlighet med årsredovisningslagen
och bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1
Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). För delårsrapporten
har samma redovisningsprinciper använts som i den senaste
publicerade årsredovisningen.

Insplanets nytecknade 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 den
övriga marknaden. Även förändringar avseende fördelningen mellan
engångsersättning och beståndsersättning, produktmixen samt
fördelningen mellan våra leverantörer påverkar Insplanets resultat.
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Kvartalsdata
Försäkringsjämförelser, st

Q2-2009

Q3-2009

Q4-2009

Q1-2010

Q2-2010

Q3-2010

Q4-2010

Q1-2011

169 700

159 900

173 800

162 600

138 300

162 600

173 300

177 200

Nytecknad premievolym, MSEK
Antal nytecknade försäkringar, st

72

73

79

75

78

64

63

66

24 100

23 300

26 100

22 600

22 000

18 100

18 200

18 300

452

454

439

427

411

382

357

335

166 200

162 400

162 400

161 300

154 100

145 000

136 800

129 100

Aktivt premiebestånd, MSEK
Antal försäkringar aktivt premiebestånd, st

Koncernens Resultaträkning
2011

2010

2010

jan-mar

jan-mar

Helår

Nettoomsättning

20 928

20 214

82 013

Summa intäkter

20 928

20 214

82 013

-5 049

-4 743

-20 819

-10 362

-10 429

-40 056

-898

-912

-3 962

-16 309

-16 084

-64 837

4 619

4 130

17 176

123

4

107

-1

-18

-95

4 741

4 116

17 188

-1 271

-1 112

-4 690

-43

3

-3

3 427

3 007

12 495

TSEK

Rörelsens intäkter

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

Rörelseresultat

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

Skatt
Minoritetsintresse
Periodens resultat
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Koncernens Balansräkning

2011

2010

2010

jan-mar

jan-mar

Helår

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete

2 172

2 109

2 256

Goodwill

1 402

1 768

1 493

Övriga

2 426

2 698

2 709

422

478

504

6 422

7 053

6 962

11 138

16 201

10 739

803

1 853

630

upplupna intäkter

1 540

2 110

1 305

Kassa och bank

27 832

26 119

28 586

Summa omsättningstillgångar

41 313

46 283

41 260

Summa tillgångar

47 735

53 336

48 222

34 086

35 587

30 659

61

12

18

Leverantörsskulder

1 574

1 679

1 522

Övriga skulder

7 262

9 824

10 871

4 752

6 234

5 152

Summa kortfristiga skulder

13 588

17 737

17 545

Summa eget kapital och skulder

47 735

53 336

48 222

2011

2010

2010

jan-mar

jan-mar

Helår

30 659

32 580

32 580

-

-

108

TSEK
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och

Eget kapital och skulder
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse
Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser finns inom koncernen.

Förändring i koncernens Egna Kapital
TSEK
Ingående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Teckningsoptioner
Utdelning
Periodens resultat
Utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
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-

-14 524

3 427

3 007

12 495

34 086

35 587

30 659
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Koncernens Kassaflödesanalys

2011

2010

2010

jan-mar

jan-mar

Helår

4 619

4 130

17 176

Avskrivningar

898

912

3 962

Erhållen ränta

86

4

90

Erlagd ränta

-1

-18

-95

5 602

5 028

21 133

-5 432

-1 112

-9 413

Förändring av kundfordringar

-399

-1 459

4 004

Förändring av övriga kortfristiga fordringar

-371

-1 105

940

204

-4 214

317

-396

-2 862

16 981

-

-36

-280

-358

-1 895

-4 611

-

0

0

-754

-4 793

12 090

Ökning / minskning av långfristiga skulder

-

-

-

Tillskott från minoritet

-

15

15

Teckningsoptioner

-

-

108

Utdelning

-

-

-14 524

Summa finansieringsverksamhet

0

15

-14 401

-754

-4 778

-2 311

Likvida medel vid periodens början

28 586

30 897

30 897

Likvida medel vid periodens slut

27 832

26 119

28 586

2011

2010

2010

jan-mar

jan-mar

Helår

Rörelsemarginal, %

22%

20%

21%

Vinstmarginal, %

16%

15%

15%

Avkastning på eget kapital, %

11%

9%

40%

Balansomslutning

47 735

53 336

48 222

Eget kapital

34 086

35 587

30 659

Soliditet, %

71%

67%

64%

Eget kapital per aktie, SEK

2,93

3,06

2,64

Kassaflöde per aktie, SEK

-0,06

-0,41

1,04

TSEK
Rörelseresultat

Summa tillförda medel
Aktuell skatt
Förändring av rörelsekapital

Förändring av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Förvärv och avyttring av verksamheter
Rörelsens kassaflöde efter investeringar
Finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Jämförelsetal koncernen

Resultat per aktie, SEK

0,29

0,26

1,08

Antal aktier vid periodens slut, tusental

11 619

11 619

11 619

Genomsnittligt antal aktier, tusental

11 619

11 619

11 619
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Finansiell information
Delårsrapport januari till juni, 18 augusti 2011.
Delårsrapport januari till september, 10 november 2011.
Bokslutskommuniké, januari till december, 16 februari 2012.

Insplanet AB (publ)
Stockholm, den 5 maj 2011.
Rickard Wilton
Verkställande direktör

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

För ytterligare information, kontakta:
Rickard Wilton

Henrik Ingvarsson

VD

CFO, Vice VD

Insplanet AB (publ)

Insplanet AB (publ)

070-305 62 32

070-830 71 81

08-51 000 004

08-51 000 036

förnamn.efternamn[at]insplanet.se

förnamn.efternamn[at]insplanet.se
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privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie
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