
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ   
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2014
Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med  
8 procent under det fjärde kvartalet  
 
Fjärde kvartalet

• Intäkterna uppgick till 19,6 (19,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 2 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 2,3 (1,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12 (6) procent. 

• Resultat efter skatt uppgick till 1,7 (0,8) MSEK.

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

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,1 (2,3) MSEK.

• Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 17,7 (16,4) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 8 procent.

• Tillväxten i nyförsäljningsintäkterna kan attribueras i sin helhet till den fortsatt positiva utvecklingen inom affärsområde Personal Finance  

 (MyLoan) med fokus på privatlån, där den underliggande marknaden fortsätter att utvecklas positivt och där vi enligt vår egen bedömning  

 fortsätter att ta ytterligare marknadsandelar.

• Volymerna inom affärsområde Försäkring minskade mot föregående år till följd av de rådande utmaningarna i marknaden, som   

 präglas av slutfasen av den konsolideringsvåg som skett bland de svenska försäkringsbolagen och höga kundanskaffningskostnader  

 till följd av konkurrensläget. 

• Förnyelseintäkterna uppgick till 1,9 (2,9) MSEK.

 

Januari till december
• Intäkterna uppgick till 80,9 (72,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 11 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 13,5 (4,8) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 17 (7) procent. 
• Resultat efter skatt uppgick till 10,6 (3,5) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,81 (0,30) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,0 (8,1) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 71,4 (59,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 20 procent.
• Förnyelseintäkterna uppgick till 9,5 (13,3) MSEK.
• Strategiskt samarbete med Dagens industri inlett, ihop med en riktad nyemission till Bonnier Dagstidningar AB mot medieutrymme inom  
 Bonnierkoncernen, som per årsskiftet utgör den största ägaren i bolaget.
• Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,00 (0,00) SEK per aktie för räkenskapsåret. 

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   

Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, Box 55 691, 102 15 Stockholm 

Org.nr. 556585-1267, Tel: 08-503 01 550, Fax: 08-503 01 561, www.mangold.se
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VD-kommentar
Trots en svagare avslutning på året lyckades Insplanet ändå för femte  
kvartalet i rad uppvisa intäktstillväxt. Nyförsäljningsintäkterna för årets 
sista kvartal uppgick till 17,7 MSEK vilket är en ökning med 8 procent 
mot föregående år. Totalt ökade bolagets intäkter med 2 procent och 
rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 2,3 (1,2) MSEK. Som  
helhet var 2014 ett framgångsrikt år för Insplanet där vi trots utmaningar 
på leverantörssidan inom affärsområde Försäkring kunde uppvisa en 
intäktstillväxt på 11 procent och samtidigt en förbättrad lönsamhet där 
rörelseresultatet uppgick till 13,5 (4,8) MSEK.  
 
Tillväxten i verksamheten är i sin helhet hänförlig till affärsområde  
Personal Finance som i huvudsak drivs genom varumärket  
MyLoan med fokus på produktområde Privatlån. Trots den hårda  
konkurrens som finns bland förmedlare inom privatlånemarknaden  
fortsätter MyLoan att enligt vår bedömning växa snabbare än den 
underliggande marknaden. Det är framförallt MyLoans snabbhet och 
enkelhet i kombination med att kunderna sparar pengar som utmärker 
tjänsten och medför en hög kundnöjdhet i de mätningar som gjorts.  
Tack vare vår kompetens att bygga jämförelsetjänster online i  
kombination med vår effektiva förmedlingsverksamhet har MyLoan på 
allvar etablerat sig som en av de ledande aktörerna inom förmedling 
av privatlån. MyLoan har ännu bara en liten andel av låneförmedlar-
marknaden och det finns gott om utrymme för fortsatt tillväxt. Bland 
banker och kreditmarknadsbolag är förmedlarkanalen idag en etablerad 
och viktig distributions- och kundanskaffningskanal för privatlånekunder. 
Bankernas vilja att distribuera via låneförmedlarna i kombination med de 
fördelar som finns för kunderna har bidragit till att låneförmedlings- 
kanalen vuxit sig stark de sista fem åren. Konkurrensen bland både 
banker, kreditmarknadsbolag och förmedlare är stor vilket i slutändan 
kommer konsumenterna till godo i form av bättre villkor. Förmedling av 
krediter är sedan 1 juli 2014 tillståndspliktigt och ligger under Finans-
inspektionens tillsyn. Det är något vi välkomnar då syftet är att stärka 
konsumentskyddet vilket är bra för alla aktörer som är långsiktiga och 
konsumentorienterade. Insplanet har lång erfarenhet av att bedriva  
tillståndspliktig verksamhet och har väl underbyggda rutiner och  
processer för att säkerställa regelefterlevnad. Vi har lämnat in tillstånds-
ansökan enligt de tidsfrister som gäller och förväntar oss någon form av 
återkoppling under slutet av första kvartalet.  
 
Inom affärsområde Försäkring har året som gått varit utmanande, men 
det finns ändå ljusglimtar. Ett antal av Insplanets samarbetande  
försäkringsbolag har konsoliderats in i andra försäkringsbolag och 
försvunnit från marknaden. Det innebär att marknaden för konsument-
försäkring har koncentrerats ytterligare under 2014 vilket minskar 
mångfalden och därigenom drabbar konsumenterna. I Sverige har 
idag ett fåtal stora försäkringsbolag alltjämt en dominerande ställning. 
Under senhösten gick Svensk Försäkring, försäkringsföretagens egen 
branschorganisation ut med en rekommendation till sina medlemmar 
som i praktiken omöjliggör samarbete med förmedlare inom privat 
sakförsäkring. Vi lever i övertygelsen att mångfald och konkurrens i alla 
delar är avgörande för att en marknad ska fungera tillfredsställande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vi tror att en marknad fungerar bäst när beslut om  
exempelvis distribution fattas självständigt av företag och  
inte i grupp. Vår bedömning är också att många försäkringsbolag  
verksamma på den svenska marknaden delar vår uppfattning varför 
vi ändå har en god förhoppning om att Svensk Försäkrings utspel inte 
kommer att få önskad effekt. Konkurrensverket har uppmärksammat 
rekommendationen och utreder för närvarande denna, något vi givetvis 
följer noga.  
 
I ljuset av detta är det extra glädjande att ett av Sveriges ledande  
försäkringsbolag inom vissa geografiska områden inlett ett samarbete 
med Insplanet. Detta samarbete har under den korta tid som det levt 
varit framgångsrikt och väl fungerande.  
 
Trots branschorganisatoriska initiativ i syfte att begränsa distributions- 
alternativ för försäkringsbolag och på vilket sätt konsumenter kan  
jämföra och köpa sina försäkringar växer både jämförelsetjänster  
och förmedlare sig allt större. För allt fler kundorienterade  
försäkringsbolag är det en självklarhet att marknadsföra och  
distribuera sina försäkringsprodukter via jämförelsetjänster och  
förmedlare. För både försäkringsbolag och konsumenter fyller aktörer 
som Insplanet en viktig roll i att hitta varandra. Vår ambition är att ge  
de som använder våra tjänster en kundupplevelse som är bäst i  
branschen.  
 
Insplanet fick under försommaren en ny huvudägare i form av Bonnier 
och Dagens industri där parterna i samband med detta också inledde  
ett strategiskt partnerskap. Vår drivkraft är att ständigt utvecklas,  
förbättra oss själva och bli den naturliga vägen för Sveriges  
konsumenter att hitta rätt leverantör för försäkringar, privatlån och  
andra privatekonomiska produkter och tjänster. 

Daniel Soussan 
Verkställande direktör 
Tel: 070-835 02 24



3Bokslutskommuniké 2014 

Fjärde kvartalet 

INTÄKTER 
Under det fjärde kvartalet uppgick intäkterna till 19,6 (19,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 2 procent.

 

2014 2013

MSEK okt-dec okt-dec Förändring

Nyförsäljningsintäkter & övriga intäkter 17,7 16,4 +1,3 (+8%)

Förnyelseintäkter  
(Repetitiva provisionsintäkter för  
försäkringar som förnyats efter  
ett (1) år och där Insplanet  
erhåller beståndsersättning.  
Se sid 7, ”Intäkter” för ytterligare info)

1,9 2,9 -1,0 (-34%)

Summa intäkter 19,6 19,3 +0,3 (+2%)
 

Nyförsäljningsintäkter
Nyförsäljningsintäkterna ökade med 8 procent och uppgick till 17,7 (16,4) MSEK.

• Fortsatt positiv utveckling inom affärsområde Personal Finance (MyLoan) med fokus på privatlån.
 Den underliggande marknaden fortsätter att utvecklas positivt och vi fortsätter att ta ytterligare marknadsandelar enligt vår egen bedömning.  
 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 affärsområde Försäkring.
 Premievolymen minskade jämfört med motsvarande period föregående år till följd av de rådande utmaningarna i marknaden, som präglas  
 av slutfasen av den konsolideringsvåg som skett bland de svenska försäkringsbolagen i kombination med en ökad konkurrens om kunderna  
 vilket lett till höga kundanskaffningskostnader.

• Högre andel premievolym inom affärsområde Försäkring som förmedlats med engångsersättning.
 Andelen premievolym som förmedlats med engångsersättning har under perioden ökat till 72 procent jämfört med 68 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 1,9 (2,9) MSEK. Minskningen om 1,0 MSEK är en effekt av att en större andel av försäkringarna som förmedlats de senaste åren  
ersatts med engångsersättning och inte beståndsersättning.

RESULTAT
Rörelseresultatet uppgick under det fjärde kvartalet till 2,3 (1,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12 (6) procent.  
Resultat efter skatt uppgick till 1,7 (0,8) MSEK.
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Januari till december  

INTÄKTER 
Intäkterna uppgick under perioden till 80,9 (72,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 11 procent.

 

2014 2013

MSEK jan-dec jan-dec Förändring

Nyförsäljningsintäkter & övriga intäkter 71,4 59,3 +12,1 (+20%)

Förnyelseintäkter  
(Repetitiva provisionsintäkter för  
försäkringar som förnyats efter  
ett (1) år och där Insplanet  
erhåller beståndsersättning.  
Se sid 7, ”Intäkter” för ytterligare info)

9,5 13,3 -3,7 (-28%)

Summa intäkter 80,9 72,6 +8,3 (+11%)
 

Nyförsäljningsintäkter
Nyförsäljningsintäkterna ökade med 20 procent och uppgick till 71,4 (59,3) MSEK.

• Stark tillväxt inom affärsområde Personal Finance (MyLoan) med fokus på privatlån.
 Tillväxten drivs av en positiv utveckling av den underliggande marknaden i kombination med att vi tagit marknadsandelar från våra  
 konkurrenter. Verksamheten har i sin helhet 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 affärsområde Försäkring.
 Premievolymen minskade jämfört med motsvarande period föregående år till följd av de rådande utmaningarna i marknaden, som präglas  
 av slutfasen av den konsolideringsvåg som skett bland de svenska försäkringsbolagen i kombination med en ökad konkurrens om kunderna  
 vilket lett till höga kundanskaffningskostnader.

• Högre andel premievolym inom affärsområde Försäkring som förmedlats med engångsersättning.
 Andelen premievolym som förmedlats med engångsersättning har under perioden ökat till 75 procent jämfört med 67 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 9,5 (13,3) MSEK. Minskningen om 3,7 MSEK är en effekt av att en större andel av försäkringarna som förmedlats de senaste åren  
ersatts med engångsersättning och inte beståndsersättning.

RESULTAT
Rörelseresultatet uppgick under perioden till 13,5 (4,8) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 17 (7) procent.  
Resultat efter skatt uppgick till 10,6 (3,5) MSEK.
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Väsentliga händelser under  
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 
 
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 beslutade 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 föreslå 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 2015
2014 blev totalt sett ett framgångsrikt år för Insplanet, där verksamheten 
visade en stark tillväxt inom den viktiga nyförsäljningen ihop med en 
förbättrad lönsamhet. Vi går in i 2015 med stärkt självförtroende och en 
rad spännande affärsutvecklingsprojekt som väntas bidra till bolagets 
fortsatta utveckling.  
 
Fokus under 2015 kommer att vara att förbättra kundupplevelsen inom 
båda våra affärsområden, men framförallt inom affärsområde Försäkring 
där vi har ett utmanande läge då vi inom vissa kundsegment och  
geografiska områden saknar ett tillfredsställande kunderbjudande till 
följd av den konsolidering som skett bland de svenska försäkrings- 
bolagen de två senaste åren. Inom andra segment har vi ett starkare 
erbjudande än på länge. Kundens upplevelse och nytta av  
Insplanets tjänster kan därför skilja sig väsentligt utifrån person,  
objekt och region. De stora dominerande försäkringsbolagen fortsätter 
att i stor utsträckning saknas i Insplanets tjänster. Bolaget har under året 
dock gjort framsteg och Insplanet har idag samarbete med ett av  
Sveriges ledande försäkringsbolag inom vissa geografiska områden. 
Samarbetet har för alla parter varit framgångsrikt och väl fungerande 
sett till den korta period samarbetet varit igång. Det är tydligt att ett 
starkt varumärke har en fördel jämfört med okända varumärken i  
konkurrensen om kunderna i jämförelse- och förmedlarkanalen.  
Det finns dock stora utmaningar kvar i att övertyga de etablerade  
försäkringsbolagen om fördelarna med att marknadsföra och distribuera 
försäkringar via jämförelsetjänster och förmedlare på konsumentsidan. 
Det gäller i synnerhet de aktörer som har strategiska samarbeten med 
exempelvis bilhandeln, fackförbund eller andra stora kundgrupper. Det 
blev extra tydligt under hösten 2014 då branschorganisationen Svensk 
Försäkring gick ut med en rekommendation till sina medlemmar vilken i 
praktiken omöjliggör distribution via förmedlare på konsumentsidan. Det 
är oklart huruvida denna rekommendation kan kvarstå i sin nuvarande 
form. Konkurrensverket har intresserat sig för frågan och vi avvaktar 
deras fortsatta handläggning av frågan.  
 
Under 2014 gick Bonnier och Dagens industri in som ny huvudägare i 
bolaget och parterna ingick ett långsiktigt strategiskt samarbete. Arbetet 
med att integrera Insplanets tjänster i Bonnierkoncernens medier har 
löpt på väl sedan dess, där vi lanserat våra tjänster inom Försäkringar 
och Privatlån på di.se ihop med nya listjämförelser inom bland annat 
sparande och bolån. Våra tjänster har hittat sin naturliga plats i det 
redaktionella innehållet, och skapar såväl läsarvärden som användare 
till Insplanets tjänster. Under 2015 kommer vi att fortsätta utveckla detta 
samarbete och förädla vårt erbjudande för att stärka vårt varumärke och 
driva mer trafik och användare till våra tjänster. 
 
Inom affärsområde Personal Finance, där vårt nuvarande fokus ligger 
på jämförelse och förmedling av Privatlån, bedömer vi att den  
underliggande marknaden kommer att fortsätta att utvecklas positivt. 
Låneförmedlarkanalen har blivit en naturlig kanal för både låntagare 
såväl som banker och kreditmarknadsbolag. Fokus kommer framförallt 
inriktas på att fortsätta bygga vår onlinenärvaro och stärka  
varumärket MyLoan samt vår position i marknaden. I takt med att fler  
konsumenter upptäcker fördelarna med att gå via en låneförmedlare  
dyker nya aktörer löpande upp på marknaden för att dra nytta av  
tillväxten i marknaden. 

Utsikter för 2015
 
 
 

 
 
För att möta denna tilltagande konkurrens blir det än  
viktigare för vår del att fortsätta bygga vårt varumärke,  
attrahera fler banker och kreditmarknadsbolag till vår tjänst, samt  
optimera tjänsten både mot våra kunder såväl som samarbetsbolag.  
Per halvårsskiftet 2014 infördes även en ny lag, Lagen om viss  
verksamhet med konsumentkrediter, som bland annat innebär att  
företag verksamma inom kreditförmedling behöver ansöka om tillstånd 
vid Finansinspektionen som även blir tillsynsmyndighet i samarbete 
med Konsumentverket. Insplanet välkomnar denna reglering som syftar 
till att stärka konsumentskyddet och säkerställa kvalitén på de aktörer 
som verkar på denna marknad.  
 
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 pågår för närvarande en översyn av de lagar och 
regelverk som stora delar av Insplanets verksamhet omfattas av. Det 
är oklart vilka effekter detta kan få för Insplanet men det finns en risk 
att lag- och regelförändringar kan komma att påverka bolaget negativt i 
framtiden. Bland annat pågår det sedan ett antal år tillbaka ett arbete på 
EU nivå med att utreda hur konsumentskyddet på försäkrings- 
marknaden kan stärkas genom olika regleringar. Ett allmänt provisions-
förbud vid förmedling av försäkringar har diskuterats som en del av 
detta, framförallt med inriktning mot livförsäkringsmarknaden men det är 
oklart såväl hur och eventuellt när sakförsäkringsmarknaden i Sverige 
kan komma att påverkas.  
 
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. 
 
Dessa utsikter ersätter de som presenterades i delårsrapporten för 
perioden jan - sep 2014.
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Finansiell information
Investeringar
Investeringarna under perioden uppgick till 2,1 (2,6) MSEK. 

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  
11,0 (8,1) MSEK. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till  
35,9 (27,0) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 48,9 MSEK  
(3,61 SEK per aktie). Soliditeten uppgick till 71 (54) procent  
vid periodens utgång.

Resultat per aktie
Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,81 (0,30) SEK.

Förslag till utdelning 
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,00 (0,00) SEK  
per aktie för räkenskapsåret, motsvarande 13,6 (0,0) MSEK. 
 
Anställda
Medeltal årsanställda var 93 (98).

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick till 10,5 (8,0) MSEK. Resultatet efter 
finansiella poster uppgick till 14,3 (6,7) MSEK. Investeringarna uppgick 
till 0,6 (1,1) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens 
utgång till 7,6 (7,2) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till  
54,0 (26,6) MSEK, vilket motsvarar en soliditet på 88 (84) procent.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisnings-
lagen, kapitel 9 Delårsrapport. 
 
From räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna 
med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens  
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern- 
redovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och  
Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2)  
och 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna  
i K3:s kapitel 35, Första gången detta allmänna råd tillämpas.  
K3 regelverket har tillämpats retroaktivt med de undantag som framgår 
enligt nedan och har inneburit omräkning av resultaträkning för år 2013 
och balansräkning vid tidpunkten för övergång den 1 januari 2013 samt 
31 december 2013. Koncernens räkningar, inklusive kassaflödes- 
analysen, är oförändrade jämfört med tidigare tillämpade principer. 
 
I förekommande fall har jämförelsetalen för 2013 anpassats till K3.

Finansiell information
Koncernen
De poster som ingår i eget kapital delas inte längre in i bundet  
och fritt kapital utan i åtminstone posterna Aktiekapital, Övrigt  
tillskjutet kapital och Annat eget kapital inklusive årets resultat. 
 
Vid övergången har företaget valt att tillämpa ett tillåtet undantag från 
retroaktiv tillämpning i koncernredovisningen, vilket innebär att rörelse-
förvärv som gjorts före tidpunkten för övergången inte har räknats om.

Moderföretaget
Vid övergången har företaget tillämpat följande tillåtna undantag från 
retroaktiv tillämpning: 
 
Koncernbidrag som tidigare inte har redovisats som bokslutsdisposition 
har inte omklassificerats annat än för jämförelseåret.  
 
Redovisat värde på andelar i dotterföretag har fastställts till det  
redovisade värdet enligt tidigare principer. 

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
- Årsredovisning 2014, mars 2015

- Delårsrapport januari till mars, 21 maj 2015

- Delårsrapport januari till juni, 20 aug 2015

- Delårsrapport januari till september, 19 nov 2015

- Bokslutskommuniké januari till december, 18 feb 2016 
 
 
Årsstämma 2015
Årsstämman äger rum den 21 maj 2015, klockan 12:00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 5.  
Separat kallelse offentliggörs i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. 
 
 
Insplanet AB (publ)
Stockholm, den 19 februari 2015.

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
 TSEK okt-dec okt-dec Helår Helår

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 19 647 19 252 80 930 72 615

Summa intäkter 19 647 19 252 80 930 72 615

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -7 101 -7 024 -26 913 -25 430

Personalkostnader -9 936 -10 219 -38 625 -38 724

Avskrivningar av materiella och  

immateriella anläggningstillgångar -342 -846 -1 905 -3 659

Summa rörelsens kostnader -17 379 -18 089 -67 443 -67 813

Rörelseresultat 2 268 1 163 13 487 4 802

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 62 83 288 331

Räntekostnader och liknande resultatposter - - -1 -21

Resultat före skatt 2 330 1 246 13 774 5 112

Skatt -583 -445 -3 191 -1 584

Periodens resultat 1 747 801 10 583 3 528
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Koncernens Balansräkning

 TSEK 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 1 766 1 912

Goodwill 0 408

Övriga 382 454

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 68 102

Summa anläggningstillgångar 2 216 2 876

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 174 9 238

Övriga fordringar 3 926 523

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 17 868 1 308

Kassa och bank 35 893 26 983

Summa omsättningstillgångar 66 861 38 052

Summa tillgångar 69 077 40 928

Eget kapital och skulder
Aktiekapital 1 356 1 162
Övrigt tillskjutet kapital 29 891 13 785
Annat eget kapital inklusive årets resultat 17 678 7 095

Långfristiga skulder 0 833
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 793 2 692

Aktuella skatteskulder 2 708 970

Övriga skulder 10 295 9 995

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter 4 356 4 396

Summa kortfristiga skulder 20 152 18 053

Summa eget kapital och skulder 69 077 40 928

Inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser finns inom koncernen.

2014

 

2013
 TSEK Helår Helår
Ingående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 22 042 24 323

Nyemission 16 300 -

Utdelning - -5 810

Periodens resultat 10 583 3 528

Utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 48 925 22 042

Förändring i koncernens Egna Kapital
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Koncernens Kassaflödesanalys

Koncernens finansiella nyckeltal

2014 2013 2014 2013
 TSEK okt-dec okt-dec Helår Helår

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 2 268 1 163 13 487 4 802

Avskrivningar 342 846 1 905 3 659

Erhållen ränta 100 143 253 342

Erlagd ränta 0 0 -1 -21

Betald inkomstskatt -202 421 -1 454 -1 210

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 2 508 2 573 14 191 7 572
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av kundfordringar 695 -753 65 163

Förändring av övriga kortfristiga fordringar -144 369 -3 628 -945

Förändring av övriga kortfristiga skulder -3 162 145 362 1 314

Summa förändringar i rörelsekapital -2 612 -239 -3 202 532

Kassaflöde från den löpande verksamheten -104 2 334 10 989 8 104

Investeringsverksamheten
Materiella anläggningstillgångar -99 - -99 -115

Immateriella anläggningstillgångar -260 -663 -1 147 -1 736

Förvärv och avyttring av verksamheter -202 -90 -888 -774

Kassaflöde från investeringsverksamheten -561 -753 -2 134 -2 625

Kassaflöde efter investeringar -665 1 581 8 855 5 479

Finansieringsverksamheten
Amortering av skulder 55 0 55 -196

Utdelning - - - -5 810

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 55 0 55 -6 006

Periodens kassaflöde -609 1 581 8 910 -527

Likvida medel vid periodens början 36 502 25 402 26 983 27 510

Likvida medel vid periodens slut 35 893 26 983 35 893 26 983

2014 2013 2014 2013
okt-dec okt-dec Helår Helår

Rörelsemarginal, % 12% 6% 17% 7%

Vinstmarginal, % 9% 4% 13% 5%

Avkastning på eget kapital, % 4% 4% 30% 15%

Balansomslutning 69 077 40 928 69 077 40 928

Eget kapital 48 925 22 042 48 925 22 042

Soliditet, % 71% 54% 71% 54%

Eget kapital per aktie, SEK 3,61 1,90 3,61 1,90

Kassaflöde efter investeringar per aktie, SEK -0,05 0,14 0,68 0,47

Resultat per aktie, SEK 0,13 0,07 0,81 0,30

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

Genomsnittligt antal aktier, tusental 13 556 11 619 13 004 11 619
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Eget kapital 2013-01-01 enligt tidigare tillämpade principer 24 323
Justeringar i ingångsbalansräkningen: 0

Eget kapital 2013-01-01 enligt K3 24 323
Utdelning -5 810

Årets resultat 3 529

Justeringar under 2013: 0

Eget kapital 2013-12-31 enligt K3 22 042 

Påverkan på eget kapital K3
Koncernens eget kapital har påverkats på följande sätt av övergången till K3:

Koncernen
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K3
Enl tidigare 

principer K3
Enl tidigare 

principer

2014 2013 2013 2014 2013 2013
 TSEK okt-dec okt-dec okt-dec Helår Helår Helår

Summa intäkter 3 145 2 131 2 131 10 506 7 961 7 961

Summa rörelsens kostnader -5 936 -6 558 -6 558 -21 378 -24 122 -24 122

Rörelseresultat -2 790 -4 427 -4 427 -10 872 - 16 161 -16 161

Bokslutsdispositioner 25 045 22 657 0 25 045 22 657 0

Resultat före skatt 22 275 18 283 -4 374 14 258 6 745 -15 912

Periodens resultat 17 339 14 199 -3 473 11 086 5 200 -12 473

K3
Enl tidigare 

principer
 TSEK 2014-12-31 2013-12-31 2013-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar 4 505 4 691 4 691

Omsättningstillgångar 56 681 27 099 27 099

Summa tillgångar 61 186 31 790 31 790

Eget kapital och skulder
Eget kapital 53 969 26 583 26 583

Kortfristiga skulder 7 217 5 207 5 207

Summa eget kapital och skulder 61 186 31 790 31 790

Inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser finns i moderbolaget.

Moderbolaget i sammandrag

Resultaträkning

Balansräkning

Eget kapital 2013-01-01 enligt tidigare tillämpade principer 27 193
Justeringar i ingångsbalansräkningen: 0

Eget kapital 2013-01-01 enligt K3 27 193
Utdelning -5 810

Årets resultat -12 473

Justeringar under 2013:

   Koncernbidrag 22 657

   Skatteeffekt av ovanstående -4 984

Eget kapital 2013-12-31 enligt K3 26 583 

Påverkan på eget kapital K3
Moderbolagets eget kapital har påverkats på följande sätt av övergången till K3:

Moderbolaget

Not 1. 

Koncernbidrag ska enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) redovisas som bokslutsdisposition. 

Koncernbidraget påverkar det skattepliktiga resultatet vilket innebär att aktuell skatt minskar. 

För koncernen som helhet är den dock oförändrad.

Lättnadsregeln enligt kapitel 35 har tillämpats vilket innebär att koncernbidrag som lämnats före tidpunkten 

för övergången inte har räknats om.

Not

1



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.  


