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DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
1 JANUARI – 31 MARS 2017
Stark tillväxt och momentum i verksamheten.
Konsolidering av Motormäklaren
Den 4 april 2016 förvärvade Insplanet 52 procent av aktierna i Swedish Motor Advisors AB (”Motormäklaren”). Motormäklaren
konsolideras i Insplanets koncernredovisning enligt fullständig konsolidering (100 %) från och med detta datum.

Första kvartalet
•

Intäkterna uppgick till 27,0 (21,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 24 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärvet
av Motormäklaren) uppgick till 18 procent.

•
•

Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (1,5) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6 (7) procent.
Resultat efter skatt uppgick till 1,0 (1,2) MSEK, varav moderbolagets andel uppgår till 1,4 (1,2) MSEK och
minoritetsandelen till -0,4 (0,0) MSEK.

•

Resultat per aktie uppgick till 0,10 (0,09) SEK.

•

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 (0,7) MSEK.

•

Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, uppgick till 24,6 (20,2) MSEK, vilket
motsvarar en ökning om 21 procent. Förnyelseintäkterna uppgick till 1,1 (1,5) MSEK.

•

Förvärvet och konsolideringen av Motormäklaren har påverkat kvartalets intäkter med 1,3 MSEK,
rörelseresultatet med -0,9 MSEK och resultatet efter skatt med -0,9 MSEK.

VD kommentar i sammandrag
”Under årets första kvartal lyckas vi leverera en fortsatt stark tillväxt i hela verksamheten. De totala intäkterna ökar från 21,7 MSEK till 27,0 MSEK,
motsvarande en ökning om drygt 24 procent mot föregående år varav den organiska tillväxten uppgår till 18 procent. Tillväxten drivs av ökade
nyförsäljningsintäkter där båda våra affärsområden, Försäkring och Personal Finance, utvecklas positivt mot föregående år. Vi fortsätter att ha en
god lönsamhet i den underliggande verksamheten, även om rörelseresultatet minskar för koncernen som helhet under det första kvartalet.
Det minskande resultatet är en naturlig konsekvens av att vi medvetet väljer att återinvestera en betydande del av våra vinster i att stärka
Insplanets varumärkeskännedom och i att affärsutveckla nya framtida tjänster inom segmentet köpa & sälja bil vilket vi identifierat som
strategiskt intressant över ett längre perspektiv.”
Tomas Jonson, VD Insplanet

Om Insplanet
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 under Motormäklaren, vilket fortfarande är i ett tidigt
utvecklingsstadium men har identifierats som strategiskt intressant. 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, 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

VD-kommentar
Under årets första kvartal lyckas vi leverera en fortsatt stark tillväxt i
hela verksamheten. De totala intäkterna ökar från 21,7 MSEK till
27,0 MSEK, motsvarande en ökning om drygt 24 procent mot
föregående år varav den organiska tillväxten uppgår till
18 procent. Tillväxten drivs av ökade nyförsäljningsintäkter där båda
våra affärsområden, Försäkring och Personal Finance, utvecklas positivt
mot föregående år. Vi fortsätter att ha en god lönsamhet i den
underliggande verksamheten, även om rörelseresultatet minskar för
koncernen som helhet under det första kvartalet. Det minskande
resultatet är en naturlig konsekvens av att vi medvetet väljer att
återinvestera en betydande del av våra vinster i att stärka Insplanets
varumärkeskännedom långsiktigt och i att affärsutveckla nya framtida
tjänster inom segmentet köpa & sälja bil vilket vi identifierat som
strategiskt intressant över ett längre perspektiv.
Affärsområde Försäkring fortsätter att visa stark tillväxt jämfört med
föregående år. Trafik till sajten och antal försäkringsjämförelser i
jämförelsetjänsten växer mot föregående år. De ökade kundflödena i
kombination med de förbättringar i tjänsten som successivt kommit på
plats under de senaste 6-9 månaderna är det som främst driver den
ökade försäljningen inom förmedlingsverksamheten. Vi ser samtidigt
en fortsatt ökande andel av våra användare som väljer att teckna sina
försäkringar direkt på webben. Detta har successivt under de senaste
1-2 åren möjliggjort för oss att idag ha en mindre organisation av
försäkringsrådgivare än historiskt, men där i princip samtliga rådgivare
sitter på lång erfarenhet och stor kompetens inom sakförsäkringsområdet vilket gagnar kunderna som önskar personlig rådgivning.
Detta syns tydligt i de hundratals positiva kundomdömen våra
användare lämnar varje månad och som är en viktig del i vårt
kvalitetsarbete för att ha de nöjdaste kunderna.

Inom Motormäklaren, där vi i dagsläget äger 52 procent av
verksamheten, fortsätter vi att lägga kraft och resurser på att
affärsutveckla vår nya digital tjänst inom köpa & sälja bil.
Verksamheten belastar kvartalets rörelseresultat med totalt -0,9 MSEK.
Vi är nu i slutfasen i utvecklingen av den beta version som vi avser
kommunicera och lansera under slutet av det andra kvartalet.
Vi kommer att börja testa konceptet i mindre skala till att börja med,
för att samla på oss feedback och data från användare som vi kan ta
med oss i den fortsatta utvecklingen.
Avslutningsvis vill jag lyfta fram alla mina fantastiska medarbetare,
som varje dag kämpar och sliter för att vidareutveckla våra tjänster
och ge våra kunder den absolut bästa kundservicen.
Ni är bäst!

Tomas Jonson
Verkställande direktör
Tel: 0737-45 71 71

Affärsområde Personal Finance, med fokus på förmedling av Privatlån, gör också ett starkt kvartal med positiv tillväxt mot föregående år.
Vårt kunderbjudande är idag bättre än på väldigt länge där vi nu har
22 banker och andra långivare anslutna till tjänsten och där vi kan
erbjuda ompaketering av lån och krediter upp till 500 000 kr. Precis som
inom Försäkring, genomsyras organisationen av ett högt kvalitets- och
kundfokus, vilket vi är övertygade om kommer att vara avgörande för
vår typ av verksamhet på lång sikt, både mot våra kunder såväl som
mot våra samarbetande långivare som anförtrott sina varumärken och
produkter till oss. Våra övriga privatekonomiska tjänster (såsom bolån,
sparande och aktiedepå), som i nuläget omfattar enklare typer av
jämförelsetjänster integrerade i den redaktionella miljön i olika Bonnier
medier, fortsätter att utvecklas i rätt riktning med stark tillväxt även om
denna del av verksamheten fortfarande är förhållandevis liten i relation
till totalen.
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Första kvartalet
INTÄKTER
Under det första kvartalet uppgick intäkterna till 27,0 (21,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 24 procent.
Den organiska tillväxten (exkl. förvärvet av Motormäklaren) uppgick till 18 procent.

2017

2016

jan-mar

jan-mar

Förändring

Nyförsäljningsintäkter & övriga intäkter

24,6

20,2

+4,4 (+21%)

Förnyelseintäkter
(Repetitiva provisionsintäkter för
försäkringar som förnyats efter
ett (1) år och där Insplanet
erhåller beståndsersättning.
Se sid 4, ”Intäkter” för ytterligare info)

1,1

1,5

-0,4 (-25%)

Intäkter i Motormäklaren (Swedish Motor
Advisors AB)

1,3

0,0

+1,3 (n/a)

27,0

21,7

+5,3 (+24%)

MSEK

Summa intäkter

Nyförsäljningsintäkter
Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, ökade totalt med 21 procent och uppgick till 24,6 (20,2) MSEK.
•

Starkt ökande intäkter inom affärsområde Försäkring.
Intäkterna för kvartalet ökade väsentligt. Tillväxten drivs av ett flertal faktorer, men primärt av en fortsatt positiv trafikutveckling
för jämförelsetjänsten Insplanet.com och tillströmning av antalet kunder som använder våra tjänster, i kombination med ett förbättrat
kunderbjudande och användargränssnitt. Andelen premievolym som förmedlats med engångsersättning har under kvartalet ökat till 		
96 procent jämfört med 90 procent föregående år, vilket också gett en viss positiv effekt på intäkterna och resultatet, men minskar de
repetitiva provisionsintäkterna (s.k. förnyelseintäkter) över tid.

•

Starkt ökande intäkter inom affärsområde Personal Finance (MyLoan) med fokus på privatlån.
Intäkterna för kvartalet ökade starkt jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten drivs av ökade kundflöden i kombination
med vårt förbättrade kunderbjudande med fler banker och långivare, såväl som genom ett ökat snittbelopp för de lån och krediter som
våra användare både önskar och har möjlighet att samla via vår tjänst. Intäkterna inom våra övriga privatekonomiska tjänster (såsom bolån,
sparande och aktiedepå), som i nuläget omfattar enklare typer av jämförelsetjänster integrerade i den redaktionella miljön i olika Bonnier
medier, fortsatte att växa starkt även om dessa utgör en liten del av helheten.

Förnyelseintäkter
Förnyelseintäkterna, vilka utgör de repetitiva intäkter som relaterar till det upparbetade försäkringsbeståndet (ej inkluderat årets nyförsäljning),
uppgick till 1,1 (1,5) MSEK.

Intäkter i Motormäklaren
Insplanets 52 procentiga innehav i Motormäklaren konsolideras enligt fullständig konsolidering (100 %) från och med den 4 april 2016.
Intäkterna i Motormäklaren uppgick till 1,3 MSEK och består av provisioner och vinster från förmedling och försäljning av bilar i kombination
med diverse kringtjänster kopplat till dessa uppdrag. Fokus i verksamheten är att utveckla vår beta version av vår framtida motorsatsning,
som beräknas vara redo att lanseras under slutet på våren 2017.

RESULTAT
Rörelseresultatet uppgick under det första kvartalet till 1,5 (1,5) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 6 (7) procent, och belastas av
våra ökade investeringar i varumärkesbyggande aktiviteter i kombination med de satsningar vi nu gör i att utveckla nya tjänster kopplat
till bilaffären och bilägandet.
Resultat efter skatt uppgick till 1,0 (1,2) MSEK, varav moderbolagets andel uppgår till 1,4 (1,2) MSEK och minoritetsandelen till -0,4 (0,0) MSEK.
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Utsikter för 2017

Finansiell information

Förutsättningarna för en positiv intäktstillväxt under 2017 bedöms som
goda för koncernen som helhet. Inom affärsområde Försäkring går vi in i
2017 med ett starkare erbjudande och utbud av försäkringsprodukter än
på väldigt länge, och med en rad förbättringar i tjänsten som successivt
kommit på plats under 2016 och som vi nu får med oss redan från start.
Vi har även ett antal pågående affärsutvecklingsprojekt som vi avser
färdigställa under året och vilka vi bedömer har en bra potential att
attrahera fler nya användare och även slutkunder.

Investeringar

Inom affärsområde Personal Finance (MyLoan), där jämförelse och
förmedling av privatlån dominerar, lyckades vi för helåret 2016 vända
den negativa utvecklingen vi såg under det första kvartalet och
avslutade 2016 som helhet på plus. Vi har en väldigt bra tjänst
och erbjudande mot kunderna, med effektiva processer och ett
konkurrenskraftigt utbud av banker och kreditmarknadsbolag, vilket
ger oss goda förutsättningar att kunna växa med den underliggande
marknaden som visar fortsatt positiv tillväxt. Konkurrenssituationen
bland låneförmedlare är idag dock hårdare än på länge och med en
viss överetablering i branschen, vilket såklart skapar utmaningar som
vi förhåller oss till dagligen i vårt arbete. Våra övriga privatekonomiska
tjänster inom bolån, sparande, aktiedepå osv., som vi framgångsrikt
integrerat i olika relevanta sammanhang i den redaktionella miljön i ett
flertal Bonnier medier, visade stark tillväxt under 2016 även om dessa
utgör en liten del av helheten. Vi bedömer förutsättningarna som goda
att växa denna del av verksamheten ytterligare under 2017 genom att
integrera med fler medier och fortsätta utveckla vårt erbjudande.
För 2017 ligger fokus på att, utöver den fortlöpande ordinarie
affärsutvecklingen av våra kärnverksamheter, fortsätta den strategiska
inriktningen vi påbörjade för drygt tre år sedan. Vi kommer att fortsätta
investera en betydande del av våra vinster i att stärka våra varumärken och kännedom, vilket vi bedömer som nödvändigt för att skapa
förutsättningar för en fortsatt långsiktig intäktstillväxt. Som en del i vår
digitala transformering avser vi även att fortsätta utveckla våra tjänster
inom båda affärsområdena så att allt fler användare tar steget till att
göra sina avslut helt själva online. I övrigt kommer året vara präglat till
stor del av intensiv affärsutveckling av befintliga och nya tjänster inom
området som rör bilägandet och bilaffären där vi avser ta ett större och
samlat grepp. Insplanet har identifierat området kring bilägandet som en
viktig strategisk inriktning för bolaget på lite längre sikt, varför vi valt att
investera i Swedish Motor Advisors AB där vi idag har ett 52 procentigt
ägande och en aktiv roll i utvecklingen av bolaget och dess tjänster.
Dessa utsikter är oförändrade mot de som presenterades
i årsredovisningen för 2016.

Investeringarna under perioden uppgick till 0,2 (0,2) MSEK.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 (0,7) MSEK.
Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 41,6 (33,3) MSEK.
Det egna kapitalet uppgick till 48,0 MSEK (3,51 SEK per aktie).
Soliditeten uppgick till 69 (72) procent vid periodens utgång.

Resultat per aktie
Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,10 (0,09) SEK.

Anställda
Medeltal årsanställda var 84 (68), vilket omfattar 5 medarbetare
i Motormäklaren.

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter uppgick till 6,0 (4,2) MSEK. Resultatet
efter finansiella poster uppgick till -6,9 (-4,7) MSEK. Investeringarna
uppgick till 0,1 (0,1) MSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick vid
periodens utgång till 0,4 (1,6) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till
47,0 (44,6) MSEK, vilket motsvarar en soliditet på 91 (95) procent.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med
föregående år.

Intäkter
Förmedling av försäkringar
Vid förmedling av försäkringar erhålls antingen en engångsersättning
eller en beståndsersättning i form av provision på nytecknad premievolym. 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.
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Närstående transaktioner
Inga transaktioner med närstående har skett under perioden (utöver
transaktioner 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 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 försäkringsmarknaden kan stärkas genom olika regleringar. Ett allmänt provisionsförbud 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.
- Den sittande regeringen har kommunicerat att man avser införa en
särskild finansiell verksamhetsskatt i den finansiella sektorn. Ett förslag
från den utredning som regeringen beställt presenterades den
7 november, 2016, och innehåller sammanfattningsvis en extra löneskatt om 15 procent på lönekostnader (den skattskyldiges underlag för
sociala avgifter) som har en direkt koppling till omsättning av finansiella
tjänster. Regeringen meddelade dock efter remissrundan att
utredningsförslaget inte höll måttet och skrotade planerna på en
finansiell verksamhetsskatt före valet 2018.

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.

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 produkterbjudanden i relation till den övriga marknaden. Även förändringar
avseende fördelningen mellan engångsersättning och beståndsersättning, produktmixen samt fördelningen mellan våra leverantörer
påverkar Insplanets resultat.
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Finansiell kalender
- Delårsrapport januari till juni, 24 augusti 2017.
- Delårsrapport januari till september, 23 november 2017.
- Bokslutskommuniké januari till december, 22 februari 2018.

Insplanet AB (publ)
Stockholm, den 24 maj 2017.
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

TSEK

2017

2016

2016

jan-mar

jan-mar

Helår

26 769

21 527

93 879

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

203

210

898

26 972

21 737

94 777

Övriga externa kostnader

-14 008

-10 167

-46 058

Personalkostnader

-11 049

-9 726

-39 873

-410

-335

-1 637

-25 467

-20 228

-87 568

1 505

1 509

7 209

22

-

-91

0

2

3

-2

0

-13

1 525

1 511

7 108

Summa intäkter
Rörelsens kostnader

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Periodens resultat

-524

-331

-1 862

1 001

1 180

5 246

1 422

1 180

6 314

-421

-

-1 068

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
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Koncernens Balansräkning
TSEK

2017-03-31

2016-03-31

2016-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbete

1 323

1 454

1 365

Goodwill

2 034

0

2 161

296

194

316

84

155

104

328

-

328

4 065

1 803

4 274

180

-

442

12 972

11 688

12 076

367

287

296

upplupna intäkter

10 570

14 932

10 689

Kassa och bank

41 561

33 344

39 168

Summa omsättningstillgångar

65 650

60 251

62 671

Summa tillgångar

69 715

62 054

66 945

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Övriga
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och datorer
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skatt
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Lager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och

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

16 334

13 166

14 913

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

47 581

44 413

46 160

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

444

-

865

48 025

44 413

47 025

3 525

2 026

3 716

12 382

11 013

11 175

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

5 783

4 602

5 029

Summa kortfristiga skulder

21 690

17 641

19 920

Summa eget kapital och skulder

69 715

62 054

66 945

Förändring i koncernens Egna Kapital
TSEK
Ingående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Utdelning
Periodens resultat
Utgående eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Utgående eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
Totalt eget kapital
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2017

2016

2016

jan-mar

jan-mar

Helår

46 160

43 233

43 233

-

-

-3 389

1 422

1 180

6 314

47 581

44 413

46 160

444

-

865

48 025

44 413

47 025

8

Koncernens Kassaflödesanalys
TSEK

2017

2016

2016

jan-mar

jan-mar

Helår

Den löpande verksamheten
1 505

1 509

7 209

Avskrivningar

Rörelseresultat

410

335

1 637

Erhållen ränta

0

2

3

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före

-2

0

-13

-434

-2 140

-3 855

1 479

-294

4 981

-896

-750

-973

förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av kundfordringar
Förändring av övriga rörelsefordringar

310

1 521

5 621

Förändring av övriga rörelseskulder

1 680

273

1 666

Summa förändringar i rörelsekapital

1 094

1 044

6 314

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 573

750

11 295

-202

-210

-1 067

Investeringsverksamheten
Immateriella anläggningstillgångar
Förvärv och avyttring av verksamheter

22

-

-478

-180

-210

-1 544

Utbetald utdelning

-

-

-3 389

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-

-3 389

2 393

540

6 362

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid periodens början

39 168

32 806

32 806

Likvida medel vid periodens slut

41 561

33 344

39 168

Koncernens finansiella nyckeltal
2017

2016

2016

jan-mar

jan-mar

Helår

Rörelsemarginal, %

6%

7%

8%

Vinstmarginal, %

4%

5%

6%

Avkastning på eget kapital, %

3%

3%

14%

Balansomslutning

69 715

62 054

66 945

Eget kapital

47 581

44 413

46 160

Soliditet, %

69%

72%

70%

Eget kapital per aktie, SEK

3,51

3,28

3,41

Kassaflöde efter investeringar per aktie, SEK

0,18

0,04

0,72

Resultat per aktie, SEK*

0,10

0,09

0,47

Antal aktier vid periodens slut, tusental*

13 556

13 556

13 556

Genomsnittligt antal aktier, tusental*

13 556

13 556

13 556

*Ingen utspädningseffekt föreligger
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Moderbolaget i sammandrag
Resultaträkning

2017

2016

jan-mar

jan-mar

Helår

6 044

4 243

19 849

-12 917

-8 983

-38 223

-6 873

-4 740

-18 374

29

3

-97

-

-

28 031

Resultat före skatt

-6 844

-4 737

9 560

Periodens resultat

-5 338

-3 695

7 421

2017-03-31

2016-03-31

2016-12-31

Anläggningstillgångar

10 755

6 874

10 304

Omsättningstillgångar

40 850

40 153

47 269

Summa tillgångar

51 605

47 027

57 573

46 961

44 573

52 300

TSEK
Nettoomsättning
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Bokslutsdispositioner

2016

Balansräkning
TSEK
Tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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4 644

2 454

5 273

51 605

47 027

57 573
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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 under Motormäklaren,
vilket fortfarande är i ett tidigt utvecklingsstadium men har identifierats som strategiskt intressant.
Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North.
Mangold är Insplanets certified adviser.

