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Blandad utveckling under det andra kvartalet, som till stor del präglats av anpassningar inför  

den nya dataskyddsförordningen och systemskifte inom MyLoan
 

Andra kvartalet 
• Intäkterna uppgick till 29,5 (28,6) MSEK, motsvarande en organisk tillväxt om 3 procent. 

• Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (1,8) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5 (7) procent. 

• Resultat efter skatt uppgick till 1,0 (1,1) MSEK, varav moderbolagets andel av resultatet uppgår till 1,0 (1,8) MSEK  

 och minoritetsandelen till 0,0 (-0,7) MSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,13) SEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 (4,3) MSEK. 

• Likvida medel vid kvartalet utgång uppgick till 27,9 (41,4) MSEK. Därtill återstår 3,9 (7,3) MSEK i förskott på  

 medieutrymme inom Bonnier koncernen från nyemissionen 2014. Koncernen har inga räntebärande skulder. 

• Affärsområde Försäkring och Personal Finance redovisar intäkter om 27,1 (26,9) MSEK, i princip oförändrat mot  

 föregående år, och ett rörelseresultat om 2,1 (3,2) MSEK. 

• Affärsområde Biltjänster redovisar intäkter om 1,8 (0,9) MSEK, motsvarande en tillväxt om 112 procent, och ett  

 rörelseresultat om -0,5 (-1,3) MSEK.

 
 
Januari till juni 

• Intäkterna uppgick till 58,7 (55,6) MSEK, vilket motsvarar en organisk tillväxt om 6 procent. 

• Rörelseresultatet uppgick till 2,6 (3,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4 (6) procent. 

• Resultat efter skatt uppgick till 1,6 (2,1) MSEK, varav moderbolagets andel uppgår till 1,7 (3,2) MSEK och  

 minoritetsandelen till -0,1 (-1,1) MSEK. 

• Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,24) SEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,3 (6,9) MSEK. 

• Affärsområde Försäkring och Personal Finance redovisar intäkter om 54,4 (52,0) MSEK, motsvarande en tillväxt om  

 5 procent, och ett rörelseresultat om 4,3 (5,6) MSEK. 

• Affärsområde Biltjänster redovisar intäkter om 3,0 (2,1) MSEK, motsvarande en tillväxt om 42 procent, och ett  

 rörelseresultat om -1,4 (-2,0) MSEK.

 
Kvartalsdata  

 
 
 
 
 
 
 
 

* Ungefärlig fördelning av övriga externa kostnad.

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2018
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Kvartalsdata  
 
 

MSEK 2018 2017

apr-jun jan-mar Helår 2017 okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar

Affärsområde Försäkring och Personal Finance
Intäkter 27,1 27,3 107,4 28,2 27,2 26,9 25,1

% förändring vs föregående år +0% +9% +21% +22% +18% +24% +18%

Rörelseresultat 2,1 2,2 9,6 1,7 2,3 3,2 2,4

% rörelsemarginal 7,6% 8,1% 9,0% 6,2% 8,4% 11,9% 9,4%

Affärsområde Biltjänster*
Intäkter 1,8 1,2 4,2 1,0 1,1 0,9 1,3

% förändring vs föregående år +112% -4% +30% -23% +35% -25% n/a

Rörelseresultat -0,5 -1,0 -5,9 -2,2 -1,8 -1,3 -0,7

% rörelsemarginal neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg.

Totalt (koncernen)*
Intäkter (inklusive övriga intäkter) 29,5 29,2 114,2 29,8 28,8 28,6 27,0

% förändring vs föregående år +3% +8% +20% +19% +18% +21% +24%

% organisk tillväxt +3% +8% +19% +19% +18% +21% +18%

Rörelsens kostnader -28,1 -28,0 -111,0 -30,3 -28,4 -26,8 -25,5

varav övriga externa kostnader -15,8 -16,0 -63,2 -17,5 -16,8 -14,9 -14,0
marknadsföring & kundanskaffning** -10,8 -11,2 -43,7 -11,6 -12,0 -10,2 -9,9

IT & webb** -1,3 -1,5 -6,5 -2,1 -1,6 -1,5 -1,3

Övrigt** -3,7 -3,3 -13,0 -3,8 -3,2 -3,2 -2,8

varav personalkostnader -11,8 -11,6 -46,2 -12,4 -11,2 -11,5 -11,1

varav avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar

-0,4 -0,4 -1,6 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Rörelseresultat 1,5 1,1 3,2 -0,6 0,4 1,8 1,5

% rörelsemarginal 5,1% 3,9% 2,8% -1,9% 1,4% 6,6% 5,7%

Resultat efter skatt 1,0 0,6 1,0 -1,0 -0,1 1,1 1,0

% vinstmarginal 3,5% 2,2% 0,9% -3,5% neg. 4,0% 3,8%

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare 1,0 0,7 2,5 -0,8 0,1 1,8 1,4

Resultat per aktie, kr 0,07 0,05 0,18 -0,06 0,01 0,13 0,10
 
* Den 4 april 2016 förvärvade Insplanet 52 procent av aktierna i Cardrop Sverige AB. Cardrop konsolideras i Insplanets koncernredovisning enligt fullständig konsolidering (100 %) från  
och med detta datum. Den 28 juni 2017 förvärvades ytterligare andelar varefter ägandet uppgår till 90 procent.  

** Ungefärlig fördelning av övriga externa kostnader. 

Definitioner av nyckeltal 
 

Avkastning på eget kapital 

Resultat efter skatt hänfört till moderbolagets aktieägare dividerat med  

genomsnittligt eget kapital hänfört till moderbolagets aktieägare. 

 

Eget kapital 

Eget kapital hänfört till moderbolagets aktieägare.  

 

Eget kapital per aktie 

Eget kapital hänfört till moderbolagets aktieägare per balansdagen dividerat 

med antal aktier vid periodens utgång. 

 

Kassaflöde efter investeringar per aktie 

Periodens kassaflöde efter investeringar dividerat med antal aktier vid  

periodens utgång. 

 

Resultat per aktie 

Periodens resultat efter skatt hänfört till moderbolagets aktieägare dividerat 

med vägt genomsnitt av antal aktier under perioden. 

 

Rörelsemarginal 

Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med nettoomsättningen. 

 

Soliditet 

Utgående eget kapital, inklusive minoritetens andel, dividerat med  

balansomslutningen.  

 

Vinstmarginal 

Resultat efter skatt dividerat med nettoomsättningen.
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VD-kommentar
Verksamheten uppvisade en blandad utveckling under det andra  
kvartalet, ett kvartal som till stor del präglats av intensiva anpassningar 
av verksamheten inför den nya dataskyddsförordningen som trädde i 
kraft den 24 maj samt bolagets största systemskifte på över 10 år.  
 
Intäkterna landade under kvartalet på cirka 29,5 MSEK, vilket motsvarar 
3 procent tillväxt mot föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 1,5 
MSEK. Likt föregående kvartal väljer vi att återinvestera en betydande 
del av våra underliggande vinster i att stärka våra positioner inom  
affärsområde Försäkring och Personal Finance samt vidareutveckla vårt 
nya Cardrop koncept som fortfarande befinner sig i ett tidigt utvecklings-
skede.  
 
Inom affärsområde Försäkring ser vi en fortsatt stark utveckling av  
både trafik till sajten och antalet användare. Antalet försäkrings- 
jämförelser ökar med drygt 19 procent mot föregående år. Detta är  
såklart glädjande mot bakgrund av de expansiva investeringar vi  
löpande gjort och fortsätter att göra för att flytta fram våra positioner 
i marknaden. Dessvärre tappar vi i vår konvertering till förmedlad 
försäkring jämfört med föregående år, varför utvecklingen i premie-
volym inte följer med tillväxten i antal användare utan istället förblir 
oförändrad. Detta är i huvudsak en konsekvens av de justeringar som 
samarbetande försäkringsbolag gjort under inledningen av året i deras 
premieberäkningsmodeller och teckningsregler, i kombination med att vi 
varit för få rådgivare och därmed inte kunnat möta det ökade antalet för-
frågningar. Detta är ett relativt vanligt inslag i Insplanets verksamhet om 
man blickar tillbaka 5-10 år, där försäkringsbolagen i olika cykler skiftar 
fokus mellan tillväxt respektive lönsamhet och där vi under perioder är 
för få rådgivare till följd av vårt ökade fokus på online. Vi arbetar med 
alla delar i konverteringen som vi kan påverka för att förbättra denna 
löpande framåt, bland annat genom att förstärka vår organisation för 
att möta tillväxten i antalet användare och söka lösningar för att stärka 
erbjudandet med samarbetande försäkringsbolag.  
 
Inom affärsområde Personal Finance utvecklades de förmedlade 
lånevolymerna svagt upp mot föregående år. Kvartalet började starkt 
och volymerna under de första två månaderna ökade i linje med den 
utveckling vi såg under årets inledning med tvåsiffrig tillväxt. Dessvärre 
avvek intäkterna väsentligt ned mot förväntan under kvartalets sista 
månad. Detta har sin förklaring i att vi i början av juni genomförde vårt 
största systemskifte på drygt 10 år i kombination med teknikproblem hos 
ett flertal av våra viktigaste samarbetspartners. Effekterna från dessa 
händelser är övergående men kommer att få en märkbar påverkan även 
på det tredje kvartalet, därefter är det vår bild att de ska ha upphört helt. 
Det nya systemet som vi utvecklat under snart 2 år ligger tekniskt i  
framkant och kommer över tid möjliggöra en snabbare utvecklings-
hastighet, en ökad skalbarhet, minskat underhåll, och vara enklare i att 
anpassa mot befintliga och nya partners. Likaså är systemet utvecklat 
så att vi längre fram kan konvergera över även försäkring och på så sätt 
drifta båda verksamheterna på en gemensam plattform.  
 
I övrigt har vi under kvartalet fortsatt att investera i att stärka vår position 
i den digitala miljön, och vi ser en positiv utveckling i trafik och våra 
positioner i det organiska söket. Inom listjämförelser var utvecklingen 
negativ mot föregående år mot bakgrund av färre exponeringar av våra 
tjänster inom Bonnier nätverket. Vi arbetar nära Bonnier för att utveckla 
samarbetet till nästa nivå och växa den gemensamma affären.  

VD-kommentar
Inom vårt nya affärsområde Biltjänster har vi fortsatt att  
affärsutveckla vår betaversion av Cardrop.com, där vi löpande  
skruvat i vårt kunderbjudande och i våra processer. Vi börjar nu se 
resultat från genomförda investeringar som syftar till att öka graden 
av automatisering och digitalisering i kundprocesserna vilket leder till 
ökad effektivitet och skalbarhet i affärsmodellen. Även om vi valt att dra 
ned på utvecklings- och tillväxttakten genom att minska kostnaderna 
förväntar vi oss att fortsätta se resultat från detta arbete redan under de 
kommande kvartalen i form av svagt ökande intäkter och ett minskande 
underskott som närmar sig break-even mot slutet av året. 

 
 

Tomas Jonson 
Verkställande direktör 
Tel: 0737-45 71 71 
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Andra kvartalet  
 
INTÄKTER OCH RÖRELSERESULTAT 
Under det andra kvartalet uppgick intäkterna till 29,5 (28,6) MSEK, vilket motsvarar en organisk tillväxt om 3 procent.  
Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (1,8) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5 (7) procent.   
 

MSEK apr - jun

2018 2017

Intäkter
Affärsområde Försäkring och Personal Finance 27,1 26,9

Affärsområde Biltjänster 1,8 0,9

Aktiverat arbete för egen räkning och övriga intäkter 0,7 0,9

Summa intäkter 29,5 28,6

Rörelseresultat
Affärsområde Försäkring och Personal Finance 2,1 3,2

Affärsområde Biltjänster -0,5 -1,3

Avskrivningar koncerngoodwill -0,1 -0,1

Summa rörelseresultat 1,5 1,8

Rörelsemarginal %
Affärsområde Försäkring och Personal Finance 7,6% 11,9%

Affärsområde Biltjänster neg. neg.

Totalt (koncernen) 5,1% 6,6%
 
Rörelsens kostnader fördelar sig enligt följande:  

MSEK apr - jun

2018 2017

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -15,8 -14,9
Varav*

marknadsföring & kundanskaffning -10,8 -10,2

IT & webb -1,3 -1,5

övrigt -3,7 -3,2

Personalkostnader -11,8 -11,5

Avskrivningar av materiella och immateriella  

anläggningstillgångar 

-0,4 -0,4

Summa rörelsens kostnader -28,1 -26,8

 
* Ungefärlig fördelning av övriga externa kostnader.
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Affärsområde Försäkring och Personal Finance  
Intäkterna var i stort sett oförändrade mot föregående år och uppgick under det andra kvartalet till 27,1 (26,9) MSEK.  
Rörelseresultatet uppgick till 2,1 (3,2) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8 (12) procent.  
 
Inom affärsområde Försäkring fortsätter vi att se en positiv trend i trafik till Insplanet.com och antal användare av våra tjänster. Antalet försäkrings- 
jämförelser ökar under det andra kvartalet med drygt 19 procent mot föregående år. Denna utveckling är såklart glädjande mot bakgrund av de  
medvetna satsningar vi gjort i att stärka våra positioner i marknaden. Dessvärre tappar vi i vår konvertering till förmedlad försäkring jämfört med  
föregående år, varför utvecklingen i premievolym inte följer med vår tillväxt i antal användare på kort sikt utan istället förblir oförändrad. Detta är i 
huvudsak en konsekvens av de justeringar som våra samarbetande försäkringsbolag gjort under inledningen av året i deras premieberäkningsmodeller 
och teckningsregler, vilket sammantaget fått en negativ påverkan mot föregående år. Vi arbetar med en rad olika projekt för att förbättra vår  
konvertering från nuvarande nivåer, bland annat behöver vi förstärka vår organisation med fler duktiga rådgivare för att möta tillväxten i antalet  
användare, även om andelen kunder som väljer att teckna sina försäkringar direkt på webben fortsätter att öka.  
 
Inom affärsområde Personal Finance började kvartalet starkt och volymerna ökade i linje med den utveckling vi såg under det första kvartalet i år. 
Under juni månad genomförde Insplanet sitt största systemskifte på över 10 år, där hela MyLoans tekniska plattform för låneförmedlingen byttes ut 
mot ett nytt system som bolaget utvecklat in-house under drygt 2 år. Det nya systemet bygger på nyare teknik, möjliggör en snabbare utvecklings-
hastighet med minskat underhåll, samt är anpassat utifrån den nya dataskyddsförordningen. Systemskiftet gick överlag bra men fick en väsentlig 
negativ inverkan på verksamhetens utveckling under juni månad. Olyckligtvis sammanträffade även systemskiftet med att ett flertal av MyLoans största 
samarbetande långivare fick betydande problem med sina system och integrationer mot låneförmedlare. Sammantaget utvecklades den förmedlade 
lånevolymen svagt positivt mot föregående år.  
 
I övrigt har vi under kvartalet fortsatt att investera i att stärka vår position i den digitala miljön, och vi ser en positiv utveckling i trafik och våra positioner i 
det organiska söket. Inom listjämförelser var utvecklingen negativ mot föregående år mot bakgrund av färre exponeringar av våra tjänster inom Bonnier 
nätverket. Vi arbetar nära Bonnier för att fortsätta utveckla samarbetet och växa den gemensamma affären.  

  
Affärsområde Biltjänster 
Intäkterna uppgick under det andra kvartalet till 1,8 (0,9) MSEK, motsvarande en tillväxt om 112 procent.  
Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (-1,3) MSEK.  
 
Inom affärsområde Biltjänster fortsätter arbetet med att vidareutveckla vårt koncept och kunderbjudande. Vi börjar även se de första resultaten från de 
initiativ vi genomförde under årets första kvartal för att öka graden automatisering och digitalisering i kundprocesserna för att skapa en ökad effektivitet 
och skalbarhet i affärsmodellen. Vår målsättning kvarstår om att kunna visa svagt ökande intäkter under de kommande kvartalen och med ett  
minskande underskott som närmar sig break-even mot slutet av året.

 

RESULTAT 
Resultat efter skatt uppgick under det andra kvartalet till 1,0 (1,1) MSEK, varav moderbolagets andel av resultatet uppgår  
till 1,0 (1,8) MSEK och minoritetsandelen till 0,0 (-0,7) MSEK.
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Januari till juni  
 
INTÄKTER OCH RÖRELSERESULTAT 
Under perioden uppgick intäkterna till 58,7 (55,6) MSEK, vilket motsvarar en organisk tillväxt om 6 procent.  
Rörelseresultatet uppgick till 2,6 (3,3) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4 (6) procent.   
 

MSEK jan - jun

2018 2017

Intäkter
Affärsområde Försäkring och Personal Finance 54,4 52,0

Affärsområde Biltjänster 3,0 2,1

Aktiverat arbete för egen räkning och övriga intäkter 1,3 1,4

Summa intäkter 58,7 55,6

Rörelseresultat
Affärsområde Försäkring och Personal Finance 4,3 5,6

Affärsområde Biltjänster -1,4 -2,0

Avskrivningar koncerngoodwill -0,3 -0,3

Summa rörelseresultat 2,6 3,3

Rörelsemarginal %
Affärsområde Försäkring och Personal Finance 7,9% 10,7%

Affärsområde Biltjänster neg. neg.

Totalt (koncernen) 4,5% 6,2%
 
Rörelsens kostnader fördelar sig enligt följande:  

MSEK jan - jun

2018 2017

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -31,9 -28,9
Varav*

marknadsföring & kundanskaffning -22,1 -20,1

IT & webb -2,8 -2,8

övrigt -7,0 -6,0

Personalkostnader -23,4 -22,6

Avskrivningar av materiella och immateriella  

anläggningstillgångar 

-0,8 -0,8

Summa rörelsens kostnader -56,1 -52,3

 
* Ungefärlig fördelning av övriga externa kostnader. 
 
 
Affärsområde Försäkring och Personal Finance  
Intäkterna var i stort sett oförändrade mot föregående år och uppgick under perioden till 54,4 (52,0) MSEK.  
Rörelseresultatet uppgick till 4,3 (5,6) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8 (11) procent.  
 
Affärsområde Biltjänster 
Intäkterna uppgick under perioden till 3,0 (2,1) MSEK, motsvarande en tillväxt om 42 procent.  
Rörelseresultatet uppgick till -1,4 (-2,0) MSEK. 
 

RESULTAT 
Resultat efter skatt uppgick under perioden till 1,6 (2,1) MSEK, varav moderbolagets andel av resultatet  
uppgår till 1,7 (3,2) MSEK och minoritetsandelen till -0,1 (-1,1) MSEK.
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Väsentliga händelser under  
perioden   
 
Årsstämma avhölls i Insplanet den 24 maj 2018 
 
• Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och  
 koncernbalansräkning, fastställdes.

• Vinstmedel disponerades enligt styrelsens förslag, vilket  
 innebär att en utdelning om 1,00 SEK per aktie lämnas för  
 verksamhetsåret 2017 (varav ordinarie utdelning om  
 0,50 SEK per aktie samt en extra utdelning om 0,50 SEK  
 per aktie), totalt 13 555 912 SEK, och att resterande belopp  
 40 815 050 SEK balanseras i ny räkning.

• Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs  
 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

• Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens  
 förslag, utgå med 150 000 kronor (150 000) till styrelsens  
 ordförande och 75 000 kronor (75 000) till vardera övriga  
 ledamöter som ej är anställda i bolaget. Ersättning för  
 utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå.  
 Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall  
 dock bäras av bolaget.

• Ersättning till bolagets revisor skall, i enlighet med  
 valberedningens förslag, utgå enligt godkänd räkning.

• Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för  
 tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av: Peter Carlsson  
 (omval), Daniel Soussan (omval), Jonas Tellander (omval),  
 Emil Viklund (omval), och Jennifer Berger (omval). I enlighet  
 med valberedningens förslag, beslutades att intill slutet av  
 nästa årsstämma omvälja Emil Viklund till styrelseordförande.

• I enlighet med valberedningens förslag omvaldes  
 PricewaterhouseCoopers till ordinarie revisor för tiden intill  
 slutet av nästa ordinarie årsstämma.  
 PricewaterhouseCoopers har meddelat att man förutsatt att  
 man väljs till ordinarie revisor kommer att välja Auktoriserad  
 revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig  
 revisor.

 

 

Utsikter för 2018
Utsikterna för 2018 bedöms som goda för koncernen  
som helhet för att kunna fortsätta växa med god underliggande  
lönsamhet. Insplanet befinner sig i en strategisk investeringsfas där vi 
även under 2018 avser att återinvestera betydande delar av våra vinster 
i verksamheten för att skapa förutsättningar för en långsiktig och lönsam 
framtida tillväxt.       
 
Inom affärsområde Försäkring & Personal Finance ser vi goda  
möjligheter att öka både trafik och användare till våra tjänster.   
Användarvänligheten i våra tjänster och kvalitén på våra rådgivnings-
tjänster är bättre än någonsin vill jag påstå, vilket också reflekteras i 
våra kundbetyg. Vi har under 2017 fortsatt att öka och bredda antalet 
samarbetspartners inom både försäkring och lån. Detta ger goda 
förutsättningar för ett konkurrenskraftigt erbjudande mot slutkunderna 
förutsatt en oförändrad pris- och produktstrategi hos våra samarbetande 
försäkringsbolag och långivare. Vi har under året befäst vår ledande  
position inom Försäkring, både i volymer och i positioner i sökmotorer. 
Det senare har varit en viktig utveckling i takt med att vi sett en  
tilltagande konkurrens om kunderna på nätet. Inom Privatlån är vi 
fortfarande mer av en uppstickare med goda förutsättningar att ta ökade 
positioner i takt med att vi får resultat från det arbete vi gjort under 2017 
och kommer att fortsätta att göra. Våra listjämförelser växer  
kontinuerligt och har fortsatt god potential att växa sig än större i takt 
med att vi fortsätter att utveckla affären i nära samarbete med Bonnier.    
 
Inom affärsområde Biltjänster ser vi goda förutsättningar för tillväxt i 
takt med att den nya Cardrop plattformen kommer på plats. Det säljs 
omkring 1 miljon begagnade fordon per år i Sverige, varav vi  
uppskattar att cirka 300 000 av dessa är inom Cardrops marknads- 
segment. Insplanets starka position inom bilförsäkringsområdet, med 
drygt 180 000 förfrågningar per år på bilar som kunderna inte äger 
men är intresserade av, ser vi som unik möjlighet för att marknadsföra 
Cardrops utbud mot och driva kunder till tjänsten. Med verksamhetens 
nuvarande fasta kostnadsbas bedömer vi att vi bör kunna nå  
break-even vid en försäljningsnivå på omkring 1 200 förmedlade bilar 
per år, vilket kan jämföras med nuvarande 400 bilar i årstakt. 
 
Dessa utsikter är oförändrade mot de som presenterades i  
delårsrapporten för jan-mar 2018.
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Finansiell information
 
Investeringar
Investeringarna under perioden uppgick till 1,1 (1,2) MSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  
-0,3 (6,9) MSEK. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till  
27,9 (41,4) MSEK. Därtill har koncernen kvar 3,9 (7,3) MSEK i förskott 
på medieutrymme inom Bonnier att nyttja från den riktade nyemissionen 
till Bonnier under 2014 i samband med att de blev delägare i Insplanet. 
Det egna kapitalet uppgick till 31,7 MSEK (2,34 SEK per aktie).  
Soliditeten uppgick till 56 (65) procent vid periodens utgång.

Resultat per aktie
Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,13 (0,24) SEK.    

Anställda 
Medeltal årsanställda var 85 (89), vilket omfattar 7 (8) medarbetare  
i Cardrop.  

Moderbolaget
Under det fjärde kvartalet 2017 har koncernen strukturerat om  
verksamheten och överlåtit den operativa verksamhet som bedrivits 
i moderbolaget till det helägda dotterbolaget Insplanet Försäkrings-
förmedling AB.  
 
Moderbolagets intäkter uppgick till 0,0 (6,5) MSEK. Resultatet efter 
finansiella poster uppgick till -0,6 (-7,3) MSEK. Investeringarna uppgick 
till 0,8 (7,5) MSEK, varav 0,8 (7,3) MSEK avser investeringar i Cardrop 
Sverige AB. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång 
till 3,6 (2,4) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 41,7 (37,9) MSEK, 
vilket motsvarar en soliditet på 95 (92) procent.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna för koncernen är 
oförändrade i jämförelse med föregående år.  
 
Dotterbolaget Cardrop Sverige AB har per den 1 januari 2018 bytt  
redovisningsregelverk från K2 till K3. En materiell skillnad i  
redovisningen mellan regelverken är att Cardrop enligt K3 har möjlighet 
att aktivera egenutvecklade anläggningstillgångar, vilket bolaget har 
börjat att göra under 2018.

Intäkter 
Förmedling av försäkringar

Vid förmedling av försäkringar erhålls antingen en engångsersättning 
eller en beståndsersättning i form av provision på nytecknad premie- 
volym. Beståndsersättning löper normalt sett fram till och med att 
försäkringstagaren avslutar sin försäkring eller att 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.  

Förmedling av lån 
Vid förmedling av lån erhålls engångsersättning, i form av provisioner  
på förmedlad och utbetald lånevolym.  
 
Övriga intäkter 
För övriga intäkter redovisas inkomsten som är hänförlig till det utförda 
uppdraget som intäkt i takt med att arbetet utförs. 
 
Per den 1 januari 2018 bruttoredovisar Cardrop Sverige AB  
förmedlingsintäkter mot köparen och ersättningen till säljaren i den 
lokala redovisningen. Det betyder att bolaget redovisar en intäkt  
motsvarande försäljningspriset mot köparen och en kostnad  
motsvarande ersättningen till säljaren där bl.a. Cardrops förmedlings-
provision dragits av. Tidigare har bolaget nettoredovisat  
förmedlingsuppdraget som en intäktspost. Insplanet har beslutat att 
tillämpa nettoredovisning av förmedlingsintäkterna i koncern- 
redovisningen då bolaget anser att detta ger den mest rättvisande 
bilden av verksamheten och dess affärsmodell.
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Närstående transaktioner 
Inga transaktioner med närstående har skett under perioden  
(utöver ransaktioner av löpande karaktär som skett på  
marknadsmässiga grunder).  

Risker  
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  
skatterisker.  
 
Det finns ett antal nya förslag till lagar och föreskrifter som kommer, 
eller kan komma att ha, en påverkan på Insplanets verksamheter inom 
det närmsta året. Dessa är bl.a. i) En ny lag om försäkringsdistribution 
(IDD) som träder i kraft 1 oktober 2018, ii) Förslag till nya regler om 
försäkringsdistribution (IDD) som träder i kraft 1 oktober 2018, samt iii) 
Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning som föreslås träda i kraft  
1 september 2018. Insplanet analyserar dessa löpande tillsammans 
med externa konsulter och kommer att anpassa verksamheten utifrån 
våra tolkningar av dessa.   
 
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 bestånds- 
ersättning, produktmixen samt fördelningen mellan våra leverantörer 
påverkar Insplanets resultat. 

Finansiell kalender
- Delårsrapport januari till september, 22 nov 2018 

- Bokslutskommuniké januari till december, 21 feb 2019

Insplanet AB (publ)
Stockholm, den 23 augusti 2018.  

Tomas Jonson

Verkställande direktör

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

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson

VD

Insplanet AB (publ)

0737-45 71 71   

förnamn.efternamn[at]insplanet.com
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Koncernens Resultaträkning

2018 2017 2018 2017 2017
 TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 28 876 27 785 57 428 54 167 111 590

Aktiverat arbete för egen räkning 250 190 492 393 859

Övriga intäkter 410 667 770 1 054 1 750

Summa intäkter 29 536 28 642 58 690 55 614 114 199

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -15 810 -14 921 -31 859 -28 929 -63 230

Personalkostnader -11 849 -11 486 -23 433 -22 535 -46 186

Avskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -409 -402 -817 -812 -1 624

Summa rörelsens kostnader -28 068 -26 809 -56 109 -52 276 -111 040

Rörelseresultat 1 468 1 833 2 581 3 338 3 159

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper - - - 22 22

Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - -

Räntekostnader och liknande resultatposter - -1 - -3 -3

Resultat före skatt 1 468 1 832 2 581 3 357 3 178

Skatt på årets resultat -454 -711 -940 -1 235 -2 200

Periodens resultat 1 014 1 121 1 641 2 122 978

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 994 1 785 1 729 3 207 2 481

Innehav utan bestämmande inflytande 20 -664 -88 -1 085 -1 503
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 TSEK 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbete 1 332 1 277 1 289

Goodwill 1 398 1 907 1 653

Övriga 604 277 225

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och datorer 322 64 256

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skatt 328 328 328

Summa anläggningstillgångar 3 984 3 853 3 751

Omsättningstillgångar
Lager 565 540 240

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 13 943 13 427 13 410

Övriga fordringar 1 968 671 912

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 8 919 9 628 6 917

Kassa och bank 27 852 41 436 42 766

Summa omsättningstillgångar 53 247 65 702 64 245

Summa tillgångar 57 231 69 555 67 996

Eget kapital och skulder
Aktiekapital 1 356 1 356 1 356

Övrigt tillskjutet kapital 29 891 29 891 29 891

Annat eget kapital inklusive årets resultat 414 12 966 12 241

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 31 661 44 213 43 488

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 201 707 289

Summa eget kapital 31 862 44 920 43 777

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 509 3 640 4 168

Övriga skulder 13 726 14 125 13 918

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 7 134 6 870 6 133

Summa kortfristiga skulder 25 369 24 635 24 219

Summa eget kapital och skulder 57 231 69 555 67 996

Koncernens Balansräkning
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2018 2017 2018 2017 2017
 TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår

Ingående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 44 223 47 581 43 488 46 160 46 160

Nyemission - - - - -

Utdelning -13 556 -3 389 -13 556 -3 389 -3 389

Utköp av minoritet - -1 765 - -1 765 -1 765

Periodens resultat 994 1 785 1 729 3 207 2 481

Utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 31 661 44 213 31 661 44 213 43 488

Ingående eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 182 444 289 865 865

Utköp av minoritet - 927 - 927 927

Periodens resultat 20 -664 -88 -1 085 -1 503

Utgående eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 201 707 201 707 289

Totalt eget kapital 31 862 44 920 31 862 44 920 43 777

Förändring i koncernens Egna Kapital



2018 2017 2018 2017 2017
 TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 468 1 833 2 581 3 338 3 159

Avskrivningar 409 402 817 812 1 624

Erhållen ränta - - - - -

Erlagd ränta - -1 - -3 -3

Betald inkomstskatt -747 -357 -1 122 -791 -1 383

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 1 130 1 877 2 276 3 356 3 397

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av kundfordringar 903 -455 -534 -1 351 -1 334

Förändring av övriga rörelsefordringar -2 970 281 -3 383 591 3 359

Förändring av övriga rörelseskulder 1 416 2 589 1 332 4 269 3 482

Summa förändringar i rörelsekapital -651 2 415 -2 585 3 509 5 507

Kassaflöde från den löpande verksamheten 479 4 292 -309 6 865 8 904

Investeringsverksamheten
Immateriella anläggningstillgångar -561 -190 -926 -392 -1 101

Materiella anläggningstillgångar -1 - -125 - -

Förvärv och avyttring av verksamheter - -838 - -816 -816

Kassaflöde från investeringsverksamheten -562 -1 028 -1 051 -1 208 -1 917

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning -13 556 -3 389 -13 556 -3 389 -3 389

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13 556 -3 389 -13 566 -3 389 -3 389

Ökning/minskning av likvida medel -13 639 -125 -14 916 2 268 3 598

Likvida medel vid periodens början 41 490 41 561 42 766 39 168 39 168

Likvida medel vid periodens slut 27 850 41 436 27 850 41 436 42 766

2018 2017 2018 2017 2017
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår

Rörelsemarginal, % 5% 7% 4% 6% 3%

Vinstmarginal, % 4% 4% 3% 4% 1%

Avkastning på eget kapital, % 3% 4% 5% 7% 6%

Balansomslutning 57 231 69 555 57 231 69 555 67 996

Eget kapital 31 661 44 213 31 661 44 213 43 488

Soliditet, % 56% 65% 56% 65% 64%

Eget kapital per aktie, SEK 2,34 3,26 2,34 3,26 3,21

Kassaflöde efter investeringar per aktie, SEK -0,01 0,24 -0,10 0,42 0,52

Resultat per aktie, SEK* 0,07 0,13 0,13 0,24 0,18

Antal aktier vid periodens slut, tusental* 13 556 13 556 13 556 13 556 13 556

Genomsnittligt antal aktier, tusental* 13 556 13 556 13 556 13 556 13 556

*Ingen utspädningseffekt föreligger
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Koncernens finansiella nyckeltal

Koncernens Kassaflödesanalys
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2018 2017 2018 2017 2017
 TSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår
Nettoomsättning 32 6 531 32 12 575 22 092

Summa rörelsens kostnader -662 -13 856 -1 103 -26 772 -47 496

Rörelseresultat -630 -7 324 -1 071 -14 197 -25 404

Resultat från finansiella poster - 16 - 45 45

Bokslutsdispositioner - - - - 34 925

Resultat före skatt -630 -7 308 -1 071 -14 152 9 565

Periodens resultat -492 -5 700 -835 -11 039 7 448

 TSEK 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar 17 469 17 526 16 669

Omsättningstillgångar 26 393 23 763 42 241

Summa tillgångar 43 862 41 289 58 910

Eget kapital och skulder
Eget kapital 41 732 37 872 56 360

Kortfristiga skulder 2 129 3 417 2 551

Summa eget kapital och skulder 43 862 41 289 58 910

Moderbolaget i sammandrag

Resultaträkning

Balansräkning



Insplanet koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. 
Bolaget har idag en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. 

Jämförelse- och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan. 
Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt inom Stockholmsområdet.  

Verksamheten befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en  
rikstäckande digital bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop.  

Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North.  
Mangold är Insplanets certified adviser. 


