
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN  
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2014
36 procent tillväxt i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal  
om 22 procent under tredje kvartalet  
 
Tredje kvartalet

• Intäkterna uppgick till 21,3 (17,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 22 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 4,6 (1,6) MSEK.

• Rörelsemarginalen uppgick till 22 (9) procent.

• Resultat efter skatt uppgick till 3,6 (1,2) MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till 0,27 (0,10) SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,8 (3,2) MSEK.

• Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 18,9 (14,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 36 procent.

• Stark tillväxt inom produktområde privatlån (MyLoan.se) som fortsätter att ta marknadsandelar och utvecklas positivt.

• Svagt minskande premievolymer inom produktområde försäkring, även om vi kan se en stabilisering i nytecknad premievolym.

• Förnyelseintäkterna uppgick till 2,4 (3,5) MSEK.

 

Januari till september
• Intäkterna uppgick till 61,3 (53,4) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 15 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 11,2 (3,6) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 18 (7) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 8,8 (2,7) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,69 (0,23) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,1 (5,8) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 53,7 (43,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 25 procent.
• Förnyelseintäkterna uppgick till 7,6 (10,4) MSEK.
• Strategiskt samarbete med Dagens industri inlett, ihop med en riktad nyemission till Bonnier Dagstidningar AB  
 mot medieutrymme inom Bonnierkoncernen, som nu utgör den näst största ägaren i bolaget. 

Om Insplanet 
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. 
Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. 
Mangold är Insplanets certified adviser.   

 
Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

 
Insplanet AB (publ), Grev Turegatan 5, Box 26 000, 100 41 Stockholm

Org.nr. 556567-6227, Tel: 08-51 000 000, Fax: 08-660 14 38, www.insplanet.com  
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VD-kommentar
Insplanet fortsätter att utvecklas väl både intäkts- och resultatmässigt. 
Den positiva trenden från tidigare kvartal i år fortsätter att bestå.  
Nyförsäljningsintäkterna ökade med 36 procent under det tredje  
kvartalet och de totala intäkterna med 22 procent vilka har  
påverkats negativt av de minskande förnyelseintäkterna. Rörelse- 
resultatet förbättrades avsevärt och ökade till 4,6 MSEK jämfört med  
1,6 MSEK motsvarande kvartal föregående år, vilket motsvarar en  
rörelsemarginal om 22 procent. Vi har ett kvartal bakom oss där det 
mesta gått vår väg. Lönsamhetsförbättringen är driven av ett antal 
positiva effekter på både intäkts- och kostnadssidan. I huvudsak kan 
intäkts- och resultattillväxten förklaras av den positiva nyförsäljnings-
utvecklingen i kombination med god kostnadskontroll.  
 
Tillväxten i nyförsäljningsintäkterna är framförallt hänförlig till en stark 
utveckling inom produktområde privatlån där vi genom MyLoan nu på 
allvar etablerat oss som en av de ledande låneförmedlarna i Sverige. Vi 
fortsätter att utveckla vårt kunderbjudande. Detta sker genom en fortsatt 
fokusering på att kunna ha det bästa låneerbjudandet till kunderna men 
också den bästa upplevelsen i själva tjänsten såväl online som i mötet 
med våra rådgivare. MyLoan utgör en allt viktigare del av Insplanets 
totalaffär och vi ser för närvarande den största tillväxtpotentialen i 
koncernen inom detta affärsområde. Tillväxten ska i första hand ske 
organiskt genom fortsatt utveckling av vår försäljningsorganisation, 
ökad onlinenärvaro och marknadsföring av jämförelsetjänsten. Genom 
samarbetet med bland annat Di.se ser vi också en ökad potential inom 
andra närliggande privatekonomiska områden där vi under det tredje 
kvartalet har lanserat ett antal enklare listjämförelsetjänster såsom 
aktiedepå, sparande, bolån och privatlån.   
 
Inom produktområde försäkring ser vi en stabilisering även om  
kunderbjudandet bland vissa kundsegment för närvarande är  
utmanande främst på grund av den tröghet och brist på konkurrens  
som präglar svensk konsumentförsäkringsmarknad. Detta gäller 
framförallt produktområde bilförsäkring. Efter den konsolidering som 
skett i marknaden har en del kunder idag svårt att hitta acceptabla 
försäkringsalternativ. Det skapar en inlåsande effekt på en redan väldigt 
koncentrerad oligopolmarknad. Rent tekniskt har vi en jämförelsetjänst 
i världsklass men trots det får en del konsumenter inte en tillräckligt bra 
upplevelse på grund av erbjudandet. Vi arbetar med att vidta åtgärder i 
syfte att förbättra kundupplevelsen i dessa kundsegment där vår  
försäkringsförmedling fyller en viktig funktion för att kunderna ska få  
en så bra kundupplevelse som möjligt. 

VD-kommentar
Samtidigt har vi inom andra kundsegment och geografiska  
områden det bästa erbjudandet vi någonsin haft varför kund- 
upplevelsen framförallt i jämförelsetjänsten varierar mycket från  
kund till kund. Vår nya jämförelsetjänst med kundomdömen, villkors-
jämförelser och kundbetyg har tagits emot väl och allt fler konsumenter 
känner sig trygga med att köpa försäkringar online.  
 
Genom fortsatt kundfokus, vår starka balansräkning och möjligheterna 
som kommer genom vår nya huvudägare Bonnier är vår övertygelse att 
förutsättningarna för tillväxt finns framåt i samtliga affärsområden. I takt 
med att allt fler konsumenter väljer att använda våra tjänster ökar också 
viljan hos banker och försäkringsbolag som idag står vid sidan om att 
ansluta sig. 

Daniel Soussan 
Verkställande direktör 
Tel: 070-835 02 24
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Tredje kvartalet 

INTÄKTER 
Under det tredje kvartalet uppgick intäkterna till 21,3 (17,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 22 procent.

 

2014 2013

MSEK jul-sep jul-sep Förändring

Nyförsäljningsintäkter & övriga intäkter 18,9 14,0 +4,9 (+36%)

Förnyelseintäkter  
(Repetitiva provisionsintäkter för  
försäkringar som förnyats efter  
ett (1) år och där Insplanet  
erhåller beståndsersättning.  
Se sid 6, ”Intäkter” för ytterligare info)

2,4 3,5 -1,1 (-32%)

Summa intäkter 21,3 17,5 +3,8 (+22%)
 

Nyförsäljningsintäkter
Nyförsäljningsintäkterna ökade med 36 procent och uppgick till 18,9 (14,0) MSEK.

• Stark tillväxt inom produktområde privatlån som drivs under det egna varumärket MyLoan.
 Verksamheten fortsätter att utvecklas väl och levererar stark tillväxt mot föregående år. Verksamheten utgör nu en betydande del av  
 koncernens totalaffär. Synergierna med Insplanet är tydliga och kombinationen av försäkring och lån skapar ett starkt erbjudande mot  
 våra kunder, där vi kan hjälpa dem att se över både sitt försäkringsskydd såväl som sin lånesituation.

• Svagt minskande premievolymer inom produktområde försäkring.
 Premievolymen minskade något jämfört med motsvarande period föregående år. Dock fortsätter vi att se en stabilisering i nytecknad  
 premievolym.

• Högre andel premievolym inom produktområde försäkring som förmedlats med engångsersättning.
 Andelen premievolym som förmedlats med engångsersättning har under perioden ökat till 76 procent jämfört med 65 procent  
 föregående år, vilket får en positiv effekt på intäkterna och resultatet, men minskar de repetitiva provisionsintäkterna  
 (s.k. förnyelseintäkter) över tid. 

Förnyelseintäkter
Förnyelseintäkterna, vilka utgör de repetitiva intäkter som relaterar till det upparbetade försäkringsbeståndet (ej inkluderat årets nyförsäljning),  
uppgick till 2,4 (3,5) MSEK. Minskningen om 1,1 MSEK är en effekt av att en större andel av försäkringarna som förmedlats de senaste åren  
ersätts med engångsersättning och inte beståndsersättning.

RESULTAT
Rörelseresultatet uppgick under det tredje kvartalet till 4,6 (1,6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 22 (9) procent.  
Resultat efter skatt uppgick till 3,6 (1,2) MSEK.
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Januari till september  

INTÄKTER 
Intäkterna uppgick under perioden till 61,3 (53,4) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 15 procent.

 

2014 2013

MSEK jan-sep jan-sep Förändring

Nyförsäljningsintäkter & övriga intäkter 53,7 43,0 +10,7 (+25%)

Förnyelseintäkter  
(Repetitiva provisionsintäkter för  
försäkringar som förnyats efter  
ett (1) år och där Insplanet  
erhåller beståndsersättning.  
Se sid 6, ”Intäkter” för ytterligare info)

7,6 10,4 -2,8 (-27%)

Summa intäkter 61,3 53,4 +7,9 (+15%)
 

Nyförsäljningsintäkter
Nyförsäljningsintäkterna ökade med 25 procent och uppgick till 53,7 (43,0) MSEK.

• Stark tillväxt inom produktområde privatlån som drivs under det egna varumärket MyLoan.
 Verksamheten fortsätter att utvecklas väl och levererar stark tillväxt mot föregående år. Verksamheten utgör nu en betydande del av  
 koncernens totalaffär. Synergierna med Insplanet är tydliga och kombinationen av försäkring och lån skapar ett starkt erbjudande mot  
 våra kunder, där vi kan hjälpa dem att se över både sitt försäkringsskydd såväl som sin lånesituation.

• Minskande premievolymer inom produktområde försäkring.
 Premievolymen minskade jämfört med motsvarande period föregående år. Dock fortsätter vi att se en viss stabilisering i nytecknad  
 premievolym.

• Högre andel premievolym inom produktområde försäkring som förmedlats med engångsersättning.
 Andelen premievolym som förmedlats med engångsersättning har under perioden ökat till 74 procent jämfört med 64 procent  
 föregående år, vilket får en positiv effekt på intäkterna och resultatet, men minskar de repetitiva provisionsintäkterna  
 (s.k. förnyelseintäkter) över tid. 

Förnyelseintäkter
Förnyelseintäkterna, vilka utgör de repetitiva intäkter som relaterar till det upparbetade försäkringsbeståndet (ej inkluderat årets nyförsäljning),  
uppgick till 7,6 (10,4) MSEK. Minskningen om 2,8 MSEK är en effekt av att en större andel av försäkringarna som förmedlats de senaste åren  
ersätts med engångsersättning och inte beståndsersättning.

RESULTAT
Rörelseresultatet uppgick under perioden till 11,2 (3,6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 18 (7) procent.  
Resultat efter skatt uppgick till 8,8 (2,7) MSEK.
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Väsentliga händelser efter  
perioden 
 
Valberedning utsedd inför årsstämma 2015 
Den 24 oktober 2014 meddelande Insplanet att valberedningen inför 
årsstämman 2015 har utsetts i enlighet med gällande fastställd  
instruktion. 
 
Valberedningen består av: 
 
  •   Daniel Soussan (representerar Alloka AB);

  •   Henrik Stangel (representerar Bonnier Dagstidningar AB); och 

  •   Richard Båge (representerar sig själv).  
 

Henrik Stangel valdes till ordförande i valberedningen

 

Väsentliga händelser under  
perioden  
 
Ny Certified Adviser för Insplanet AB (publ) 
Den 18 augusti 2014 meddelade Insplanet att man beslutat att utse 
Mangold Fondkommission AB till ny Certified Adviser från och med den 
28 aug 2014. 

 
Årsstämma avhölls torsdagen den 15 maj 2014 
Årsstämman fattade följande beslut: 
 
  •   Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och  

       koncernbalansräkning, fastställdes.

  •   Vinstmedel balanserades enligt styrelsens förslag.

  •   Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för     
       räkenskapsåret 2013. 

  •   Ersättning till styrelsen, valberedningen och revisorn skall utgå i        
       enlighet med valberedningens förslag

  •   Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden   
       intill slutet av nästa årsstämma bestå av: Henrik Stangel  
       (ordförande, omval), Daniel Soussan (omval), David Frykman  
       (omval) och Peter Carlsson (nyval). 

  •   I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Pricewater- 
       houseCoopers till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa  
       ordinarie årsstämma med Auktoriserad revisor Magnus Svensson  
       Henryson som huvudansvarig revisor 

Extra bolagsstämma avhölls tisdagen den 15 april 2014 
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 
till nyemission, innebärande att bolagets aktiekapital ökade med 
193.658,20 kronor genom nyemission av 1.936.582 aktier till Bonnier 
Dagstidningar AB på de av styrelsen förslagna villkor. Teckningskursen 
uppgick till ca 8,42 kronor per aktie. Den totala teckningskursen uppgick 
till 16.300.000 kronor. Betalning för de tecknade aktierna skedde den  
15 april 2014 genom kvittning av fordran mot bolaget avseende  
medieutrymme inom Bonnierkoncernen motsvarande ett värde om  
hela emissionsbeloppet. 

Väsentliga händelser efter  
perioden 
 
Den extra bolagsstämman beslutade vidare att välja Henrik Stangel till 
ny styrelseledamot och styrelseordförande i bolaget. I anslutning till den 
extra bolagsstämman valde den nuvarande styrelseledamoten och den 
avgående Verkställande direktören för Insplanet, Rickard Wilton, att 
lämna bolagets styrelse. Vid årsstämman 2013 valda ledamöter Daniel 
Soussan (avgående styrelseordförande), David Frykman och  
Sebastian Billing, kvarstod som styrelseledamöter. I enlighet med 
styrelsens förslag, tillträdde Daniel Soussan som Verkställande direktör 
för bolaget.

Insplanet och Dagens industri inledde ett strategiskt samarbete 
Insplanet och Dagens industri AB (”Dagens industri” och/eller ”Di”)  
meddelade den 20 mars 2014 att man inlett ett strategiskt samarbete 
och att Di investerar i bolaget genom Bonnier Dagstidningar AB  
(”Bonnier”). Investeringen skedde dels genom förvärv av 1.452.416 
aktier från en grupp aktieägare som tillsammans representerar cirka  
85 procent av aktierna i Insplanet (”Aktieägargruppen”) före  
försäljningen och dels genom teckning av aktier i en riktad  
nyemission om 1.936.582 aktier. Investeringen var villkorad av att  
en extra bolagsstämma i Insplanet beslutar att godkänna styrelsens 
förslag till nyemission. Di kommer i framtiden att ha möjlighet att köpa 
samtliga resterande aktier från Aktieägargruppen genom köpoptioner, 
vilket totalt omfattar 8.443.374 aktier. Köpoptionerna kan utnyttjas  
under perioden 1 mars – 30 april 2016 med en lösenkurs om  
15 kronor per aktie. Skulle Di komma att utnyttja dessa köpoptioner  
och på så sätt nå en kontrollerande position, kommer Di att erbjuda 
resterande aktieägare att sälja på samma villkor.  
 
Som en följd av att Di blir näst största aktieägare i bolaget, beslutade 
valberedningen att vid den planerade extra bolagsstämman föreslå 
nyval av Henrik Stangel, Verkställande direktör för Dagens industri, till 
styrelsen fram till nästa årsstämma. Valberedningen beslutade vidare 
att förslå att Henrik Stangel samtidigt väljs till styrelseordförande. I 
samband med detta kommunicerade styrelsen att nuvarande styrelse-
ordförande och huvudägare Daniel Soussan kommer att tillträda som 
Verkställande direktör för Insplanet.

I samband med överlåtelsen av befintliga aktier och utställandet av  
köpoptioner, har aktieägargruppen även beslutat att verka för att  
utdelning endast skall ske vid de fallen att bolagets kassa, efter  
genomförd utdelning, ej understiger 25 miljoner kronor. Styrelsen i 
Insplanet beslutade därför att ändra den nuvarande utdelningspolicyn  
till följande: 

Ny utdelningspolicy 
Styrelsen ska till framtida årsstämmor föreslå en utdelning endast vid 
de fallen att bolagets kassa, efter genomförd utdelning, ej understiger 
25 miljoner kronor. Förslag till utdelningar skall vidare utgå från bolagets 
kapitalbehov, med hänsyn till den affärsplan och de framtida strategiska 
projekt som styrelsen arbetar utifrån.
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Utsikter för 2014
Det utmanande läget inom produktområde försäkring bedöms fortsätta 
på kort sikt, präglat av höga kundanskaffningskostnader och slutfasen 
av den konsolideringsvåg vi sett bland försäkringsbolagen under de 
senaste åren. Vi tycker oss dock kunna se tydliga ljusglimtar inom 
båda dessa områden som snabbt kan ändra förutsättningarna till det 
bättre och vi har många spännande affärsutvecklingsprojekt som pågår 
och där vi tror oss kunna skapa nya intressanta intäktsströmmar för 
framtiden. 
 
Onlinetjänster och förmedling inom konsumentförsäkringar i Sverige  
är fortfarande relativt outvecklade i jämförelse med många andra  
europeiska länder, då endast ett par procent av nytecknade försäkringar 
går via vår kanal. Vi lever i övertygelsen att denna marknad kommer 
att växa de kommande åren. Vi har därför för avsikt att under 2014 
fortsätta stärka vårt varumärke och befästa vår position som bransch-
ledare framåt. Syftet med detta är att öka vår synlighet, vårt förtroende 
och den lojalitet många idag känner med vår tjänst, samt positionera 
oss långsiktigt för att säkerställa att vi fortsätter vara kundernas 
förstahandsval. 
 
Inom produktområde privatlån (MyLoan.se), agerar vi mer som en 
uppstickare, där vi utmanar både etablerade och relativt nystartade 
aktörer. Synergierna med verksamheten inom produktområde försäkring 
är tydliga och kombinationen av försäkring och lån skapar ett starkt 
erbjudande mot våra kunder, där vi kan hjälpa dem att se över både sitt 
försäkringsskydd såväl som sin lånesituation. Alla delar i verksamheten 
utvecklas positivt och tjänsten har på ett bra sätt hittat sin plats i den 
växande underliggande marknaden för låneförmedlare. Vi har under 
2013 börjat öka kundbasen och kundinflödet online genom att investera 
i digital marknadsföring och även lanserat en radiokampanj. 
Detta arbete kommer att fortsätta under hela 2014.  
 
Insplanet är genom sina verksamheter utsatta för risker av både  
operationell och finansiell karaktär, inkluderande marknadsförändringar, 
leverantörsutbud, nyckelpersoner, IT-plattformar, försäkringsrisker, 
lagstiftning och reglering, tillstånd från Finansinspektionen, samt skatte- 
risker. Det pågår för närvarande en översyn av de lagar och regelverk 
som stora delar av Insplanets verksamhet omfattas av. Det är oklart 
vad det kan få för konsekvenser för Insplanet men det finns en risk att 
lag- och regelförändringar kan få negativa konsekvenser för bolaget i 
framtiden.  
 
Insplanets nytecknade premievolym, intäkter, och rörelseresultat 
påverkas väsentligt av externa faktorer såsom förnyelsegrad på 
beståndet (vilket påverkar storleken på förnyelseintäkterna) och våra 
leverantörers konkurrenskraft, vilket är kopplat till deras produkt- 
erbjudanden i relation till den övriga marknaden. Även förändringar  
avseende fördelningen mellan engångsersättning och 
beståndsersättning, produktmixen samt fördelningen mellan  
våra leverantörer påverkar Insplanets resultat. 
 
Utsikterna är oförändrade jämfört med de som presenterades i  
delårsrapporten för perioden jan - jun 2014. 

 
 

Finansiell information
Investeringar
Investeringarna under perioden uppgick till 1,6 (1,9) MSEK.  

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  
11,1 (5,8) MSEK. Likvida medel vid periodens utgång  
uppgick till 36,5 (25,4) MSEK. Det egna kapitalet uppgick  
till 47,2 MSEK (3,48 SEK per aktie). Soliditeten uppgick till  
67 (53) procent vid periodens utgång.

Resultat per aktie
Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,69 (0,23) SEK.
 
Anställda
Medeltal årsanställda var 96 (100).

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick till 7,4 (5,8) MSEK. Resultatet efter 
finansiella poster uppgick till -8,0 (-11,5) MSEK. Investeringarna uppgick 
till 0,4 (0,4) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens 
utgång till 7,1 (15,8) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till  
36,6 (12,4) MSEK, vilket motsvarar en soliditet på 72 (27) procent.

Redovisningsprinciper
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. 

Intäkter
Inom jämförelsetjänsten intäktsförs intäkter i takt med att de  
upparbetas. Inom förmedlingstjänsten skiljer sig intäktsföringen  
beroende på om bolaget erhåller beståndsersättning eller engångs-
ersättning för den förmedlade försäkringen. Beståndsersättning löper 
normalt sett fram till och med att försäkringstagaren avslutar sin 
försäkring eller avtalet mellan Insplanet och Försäkringsbolaget upphör. 
Provisioner från nyteckning av försäkringar intäktsförs i takt med att de 
upparbetas. I samband med förmedlingstillfället intäktsförs den  
förväntade provisionsintäkten för första året. Hänsyn tas till förväntad 
nyteckningsannullation och att alla försäkringar inte löper ett helt  
försäkringsår. Provisionsintäkter för förnyade försäkringar, så kallade 
förnyelseintäkter, intäktsförs först när de har utbetalats. Engångs- 
ersättningar intäktsförs i sin helhet i takt med att de upparbetas.  
Provisionsintäkter från förmedling av låneavtal, där bolaget erhåller 
engångsersättning endast, intäktsförs i takt med att de upparbetas.
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Finansiell kalender
- Bokslutskommuniké, januari till december, 19 februari 2015.

Insplanet AB (publ)
Stockholm, den 13 november 2014.

Daniel Soussan

Verkställande direktör

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

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan

VD

Insplanet AB (publ)

070-835 02 24  

08-51 000 004

förnamn.efternamn[at]insplanet.com
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Koncernens Resultaträkning

2014 2013 2014 2013 2013
 TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 21 325 17 458 61 283 53 363 72 615

Summa intäkter 21 325 17 458 61 283 53 363 72 615

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -6 712 -6 652 -19 812 -18 406 -25 430

Personalkostnader -9 540 -8 328 -28 689 -28 505 -38 724

Avskrivningar av materiella och  

immateriella anläggningstillgångar -486 -873 -1 563 -2 813 -3 659

Summa rörelsens kostnader -16 738 -15 853 -50 064 -49 724 -67 813

Rörelseresultat 4 587 1 605 11 219 3 639 4 802

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 73 75 226 248 331

Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -5 -1 -21 -21

Resultat före skatt 4 660 1 675 11 444 3 866 5 112

Skatt -1 056 -465 -2 608 -1 139 -1 584

Periodens resultat 3 604 1 210 8 836 2 727 3 528
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Koncernens Balansräkning

 TSEK 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 1 820 1 958 1 912

Goodwill 0 1 748 408

Övriga 306 144 454

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 73 112 102

Summa anläggningstillgångar 2 199 3 962 2 876

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 868 8 485 9 238

Övriga fordringar 3 467 316 523

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 18 220 1 944 1 308

Kassa och bank 36 503 25 402 26 983

Summa omsättningstillgångar 68 058 36 147 38 052

Summa tillgångar 70 257 40 109 40 928

Eget kapital och skulder

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 47 178 21 241 22 042

Långfristiga skulder 0 2 728 833

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 5 874 3 291 2 692

Övriga skulder 12 705 9 292 10 965

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 4 500 3 557 4 396

Summa kortfristiga skulder 23 079 16 140 18 053

Summa eget kapital och skulder 70 257 40 109 40 928

Inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser finns inom koncernen.

2014 2013 2013
 TSEK jan-sep jan-sep Helår
Ingående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 22 042 24 323 24 323

Nyemission 16 300 - -

Utdelning - -5 810 -5 810

Periodens resultat 8 836 2 727 3 528

Utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 47 178 21 241 22 042

Förändring i koncernens Egna Kapital
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Koncernens Kassaflödesanalys

Koncernens finansiella nyckeltal

2014 2013 2014 2013 2013
 TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 4 587 1 605 11 219 3 639 4 802

Avskrivningar 486 873 1 563 2 813 3 659

Erhållen ränta 77 46 153 199 342

Erlagd ränta 0 -5 -1 -21 -21

Betald inkomstskatt -411 -59 -1 252 -1 631 -1 210

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 4 739 2 460 11 683 4 999 7 572
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av kundfordringar -177 1 560 -630 916 163

Förändring av övriga kortfristiga fordringar 457 36 -3 484 -1 314 -945

Förändring av övriga kortfristiga skulder 1 829 -846 3 524 1 170 1 314

Summa förändringar i rörelsekapital 2 109 750 -590 772 532

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 848 3 210 11 093 5 771 8 104

Investeringsverksamheten
Materiella anläggningstillgångar - -115 - -115 -115

Immateriella anläggningstillgångar -288 -346 -887 -1 073 -1 736

Förvärv och avyttring av verksamheter -277 -214 -687 -685 -774

Kassaflöde från investeringsverksamheten -565 -675 -1 574 -1 873 -2 625

Kassaflöde efter investeringar 6 283 2 535 9 519 3 898 5 479

Finansieringsverksamheten
Amortering av skulder 0 -160 0 -196 -196

Utdelning - - - -5 810 -5 810

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -160 0 -6 006 -6 006

Periodens kassaflöde 6 283 2 375 9 519 -2 108 -527

Likvida medel vid periodens början 30 219 23 027 26 983 27 510 27 510

Likvida medel vid periodens slut 36 502 25 402 36 502 25 402 26 983

2014 2013 2014 2013 2013
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår

Rörelsemarginal, % 22% 9% 18% 7% 7%

Vinstmarginal, % 17% 7% 14% 5% 5%

Avkastning på eget kapital, % 10% 6% 26% 12% 15%

Balansomslutning 70 257 40 109 70 257 40 109 40 928

Eget kapital 47 178 21 241 47 178 21 241 22 042

Soliditet, % 67% 53% 67% 53% 54%

Eget kapital per aktie, SEK 3,48 1,83 3,48 1,83 1,90

Kassaflöde efter investeringar per aktie, SEK 0,46 0,22 0,74 0,34 0,47

Resultat per aktie, SEK 0,27 0,10 0,69 0,23 0,30

Antal aktier vid periodens slut, tusental 13 556 11 619 13 556 11 619 11 619

Genomsnittligt antal aktier, tusental 13 556 11 619 12 818 11 619 11 619
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2014 2013 2014 2013 2013
 TSEK jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår

Summa intäkter 2 875 1 881 7 361 5 830 7 961

Summa rörelsens kostnader -4 827 -5 980 -15 442 -17 563 -24 122

Rörelseresultat -1 953 -4 099 -8 081 -11 733 -16 161

Resultat före skatt -1 931 -4 038 -8 017 -11 538 -15 912

Periodens resultat -1 506 -3 150 -6 253 -8 999 -12 473

 TSEK 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar 4 453 4 395 4 691

Omsättningstillgångar 46 382 41 890 27 099

Summa tillgångar 50 835 46 285 31 790

Eget kapital och skulder
Eget kapital 36 630 12 384 26 583

Kortfristiga skulder 14 205 33 901 5 207

Summa eget kapital och skulder 50 835 46 285 31 790

Inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser finns i moderbolaget.

Moderbolaget i sammandrag

Resultaträkning

Balansräkning
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