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• Nettoomsättningen uppgick till 106,4 MSEK (116,2)*, en minskning med 
–8,4% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara 
valutor var minskningen –13,5%.

• Rörelseresultatet uppgick till –60,4 MSEK (0,7)*, vilket motsvarade en 
rörelsemarginal om –56,7% (0,6).

• Exklusive jämförelsestörande poster om –38,6 MSEK (–) uppgick rörelse-
resultatet till –21,8 MSEK (0,7).

• Periodens resultat uppgick till –47,9 MSEK (–3,4)*. Finansnettot gott-
skrevs med 0,2 MSEK (1,7) avseende värdeförändringar på syntetiska 
optionsprogram.

• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till –0,13 SEK 
(–0,01).

• Totalt kassaflöde uppgick till –18,5 MSEK (–19,5).

• Nettoomsättningen uppgick till 451,6 MSEK (427,0)*, en ökning med 5,8%. 
I jämförbara valutor var ökningen 1,9%.

• Rörelseresultatet uppgick till –75,1 MSEK (–7,5)*, vilket motsvarade en 
rörelsemarginal om –16,6% (–1,8). 

• Exklusive jämförelsestörande poster om –48,3 MSEK (–0,9) uppgick 
rörelseresultatet till –26,8 MSEK (–6,6).

• Periodens resultat uppgick till –58,2 MSEK (3,5)*. Finansnettot gottskrevs 
med 2,6 MSEK (14,5) avseende värdeförändringar på syntetiska options-
program.

• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till –0,15 SEK (0,01).

• Totalt kassaflöde uppgick till –85,5 MSEK (–36,8).

Oktober – december 2018

Januari – december 2018 

• Rekordstor order för Nimbra VA 

• Omorganisation för effektivitet och  
ökat kundfokus

• Henrik Sund tillträder som vd

Viktiga händelser efter fjärde 
kvartalet:

• Lansering av sparprogram

• Nyckelavtal för Sye inom live-streaming

Viktiga händelser:

FINANSIELL ÖVERSIKT

Omorganisation för tillväxt ökar 
effektiviteten och stärker kopplingen 
mellan produktutveckling och 
marknaden.
Henrik Sund, verkställande direktör, Net Insight

MSEK
Okt–Dec 

2018
Okt–Dec 

2017* Förändring
Jan–Dec

2018
Jan–Dec

2017* Förändring

Nettoomsättning per segment

 Västeuropa 59,4 59,7 -0,5% 207,3 194,4 6,6%

 Nord- och Sydamerika 30,0 32,1 -6,4% 147,3 133,8 10,0%

 Övriga världen 17,1 24,5 -30,3% 97,0 98,8 -1,8%

Nettoomsättning 106,4 116,2 -8,4% 451,6 427,0 5,8%

Rörelseresultat -60,4 0,7 -75,1 -7,5

Rörelsemarginal -56,7% 0,6% -16,6% -1,8%

Periodens resultat -47,9 -3,4 -58,2 3,5

EBITDA -29,6 -6,9 -49,0 -23,7

EBITDA-marginal -27,8% -5,9% -10,9% -5,5%

Totalt kassaflöde -18,5 -19,5 -85,5 -36,8

*) Omräknade jämförelseperioder, se sid. 11–12.
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VD har ordet

Nettoomsättningen för årets fjärde kvartal om 106,4 MSEK var svagare jämfört 
med 116,2 MSEK motsvarande period föregående år. För helåret blev netto- 
omsättningen 451,6 MSEK, en ökning om cirka 6% jämfört med 2017. Vi är  
inte nöjda med det underliggande resultatet, och lägger all kraft för  
att nå lönsam tillväxt.

Net Insight har inte visat bra resultat under de senaste 
kvartalen, och som nytillträdd vd är det mitt uppdrag att 
ändra på det. För att förbättra lönsamheten, öka effekti-
viteten och ge utrymme för fortsatta investeringar har vi 
tagit beslut om en rad åtgärder. Vi genomförde en om- 
organisation som innebär ett tydligare affärs- och produkt- 
ansvar. Detta följdes upp av ett besparingsprogram och en 
mindre organisationsförändring i mitten av januari 2019. 
En framgångsfaktor för oss som företag är att bli mer 
lyhörda för kundernas behov och en viktig åtgärd var att 
lägga ansvaret för försäljning inom respektive produktom-
råde. 

Under kvartalet tog vi beslut om nedskrivning om cirka 
35 MSEK relaterat till Nimbra-produkten Media Gateway. 
Denna produkt nådde inte förväntade försäljningsmål och 
det skulle krävas ytterligare investeringar för att skapa en 
konkurrenskraftig lösning. Vi ser andra områden med stör-
re potential inom Nimbra-plattformen, och skriver därmed 
ner aktiverade utvecklingsutgifter för Media Gateway i sin 
helhet.  

Även om försäljningen inte mötte våra förväntningar 
i kvartalet så ser vi flera positiva tecken. Efterfrågan på 
transportlösningar för media över internet fortsätter vara 
hög och under kvartalet fick vi en rekordstor order av Nim-
bra VA för nationell distribution. Det finns ett stort intresse 
bland våra kunder för mediaplattformen Nimbra 1060 
som möter framtida behov av kapacitet och flexibilitet, till 
exempel för livesport vid övergång till IP-baserade pro-
duktionsflöden. Andra positiva händelser var ett kontrakt 
för medianät i samband med handbolls-VM i Danmark och 
Tyskland, vilken även visar på vikten av att bygga relatio-
ner med rättighetsinnehavare, samt en Nimbraorder från 
en helt ny tjänsteleverantör. Allt sammantaget har vi en 
fortsatt god marknadsposition för Nimbra-portföljen med 
ytterligare utvecklingsmöjligheter.

Inom ScheduALL ser vi stora möjligheter för intelligent 
resursoptimering i takt med att mediabranschens aktörer 
måste hantera och optimera resurser i en alltmer komplex 
miljö, med allt högre krav på effektivitet. Under kvartalet 
förstärktes produktområdets ledning, och en uppdatering 
och modernisering av ScheduALL-lösningen initierades för 
att möta framtida kundbehov. Den nya lösningen kommer 
lanseras under NAB-mässan i april. 

Inom Sye har aktiviteten varit fortsatt hög med ett fler-
tal viktiga affärsdiskussioner. Livefrågesporten Primetime, 
som bygger på Sye, har fortsatt mycket hög användartill-
växt. Sedan lanseringen i mars 2018 har man lockat drygt 
900 000 svenskar att ladda ner appen, och har numer 
över 100 000 dagliga tävlande i Sverige. Under kvartalet 
har Primetime även expanderat internationellt. 

I slutet av januari tecknade vi ett viktigt licensavtal med 
ett amerikanskt Fortune 500-företag för deras live video 
streaming-tjänst, vilket förstås är mycket glädjande och 
ett bevis för attraktiviteten i Sye-lösningen. Detta är en 
stor möjlighet för Net Insight och vi har en positiv syn på 
de möjliga framtida intäkterna, även om den kortsiktiga 
finansiella effekten är begränsad.

Net Insight har en stark position, vilket bekräftats i 
de många möten med kunder jag haft under kvartalet. 
Tillsammans med de åtgärder vi har genomfört är jag 
övertygad om att vi är på rätt väg, mot förbättrad tillväxt 
och lönsamhet.

Solna, 15 februari, 2019
Henrik Sund, verkställande direktör

Stora förändringar under svagt kvartal

Omorgani-
sation för 
tillväxt ökar 
effektiviteten, 
och stärker 
koppling-
en mellan 
produktut-
veckling och 
marknaden
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INTÄKTER
Oktober – december 
Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 2018 var relativt svag, primärt för region Övriga världen, 
och uppgick till 106,4 MSEK (116,2), en minskning med –8,4% jämfört med motsvarande kvartal före- 
gående år. I jämförbara valutor var minskningen –13,5% som följd av en svagare svensk krona mot 
US dollar och Euro.

Nettoomsättningen i Västeuropa om 59,4 MSEK (59,7) minskade med –0,5% jämfört med motsva-
rande period föregående år. Under kvartalet fick vi en rekordstor order av Nimbra VA. Omsättningen 
av hårdvara minskade med –30,7%, vilket motverkades av ökad omsättning av mjukvarulicenser 
med 69,3% och support och tjänster med 4,5%.

Nettoomsättningen i Nord- och Sydamerika om 30,0 MSEK (32,1) minskade med –6,4% jämfört 
med motsvarande period föregående år. Omsättningen av hårdvara minskade med –51,8%, vilket 
delvis motverkades av en ökad omsättning av support och tjänster med 9,9%. Omsättningen av 
mjukvarulicenser var i linje med föregående år.

I Övriga världen uppgick nettoomsättningen till 17,1 MSEK (24,5), vilket var en minskning om 
–30,3%. Omsättningen av hårdvara, –46,7%, och mjukvarulicenser, –44,5%, minskade medan omsätt-
ningen av support och tjänster ökade med 11,3%.

Nettoomsättningen av hårdvara uppgick till 27,5 MSEK (43,4) och av mjukvarulicenser till 34,5 
MSEK (31,5). Omsättningen av hårdvara har minskat i samtliga segment. Den ökade omsättningen 
av mjukvarulicenser i Västeuropa har delvis motverkats av en minskad omsättning i Övriga världen. 
Nettoomsättningen av support och tjänster uppgick till 44,5 MSEK (41,2). Omsättningen av support 
och tjänster har ökat i samtliga segment.

Januari – december 
Nettoomsättningen för helåret uppgick till 451,6 MSEK (427,0), en ökning med 5,8% jämfört med 
föregående år. I jämförbara valutor var ökningen 1,9%.

Nettoomsättningen i Västeuropa uppgick till 207,3 MSEK (194,4), vilket motsvarade en ökning på 
6,6% jämfört med föregående år. Omsättningen av mjukvarulicenser ökade med 44,6% och omsätt-
ningen av support och tjänster med 4,7%, medan omsättningen av hårdvara minskade med –10,0%.

Nettoomsättningen i Nord- och Sydamerika uppgick till 147,3 MSEK (133,8), en ökning med 10,0% 
jämfört med föregående år. Omsättningen av mjukvarulicenser ökade med 33,9% och omsättningen 
av support och tjänster med 10,5%, medan omsättningen av hårdvara minskade med –8,0%.

Nettoomsättningen i Övriga världen uppgick under helåret till 97,0 MSEK (98,8), vilket motsva-
rade en minskning med –1,8% jämfört med föregående år. Omsättningen av support och services 
ökade med 8,6%, vilket motverkades av minskad omsättning av hårdvara, –7,0%, och mjukvarulicen-
ser, –4,0%.

Nettoomsättningen av hårdvara uppgick till 148,2 MSEK (162,5) och av mjukvarulicenser till 130,0 
MSEK (103,5). Omsättningen av hårdvara har minskat i samtliga segment. Den ökade omsättningen 
av mjukvarulicenser i Västeuropa och Nord- och Sydamerika har delvis motverkats av en minskad 
omsättning i Övriga världen. Nettoomsättningen av support och tjänster uppgick till 173,4 MSEK 
(161,1). Omsättningen av support och tjänster har ökat i samtliga segment.

RESULTAT
Oktober – december 
Bruttoresultatet om 54,5 MSEK (68,6) var betydligt lägre jämfört med fjärde kvartalet 2017. Minsk-
ningen var huvudsakligen orsakad av svagare försäljning. I bruttoresultatet ingick avskrivningar på 
aktiverade utvecklingsavgifter med –16,5 MSEK (–15,3). Bruttomarginalen exklusive avskrivningar 
på aktiverade utvecklingsavgifter var 66,6% (72,3), till följd av en förändrad produktmix och av att 
utgående komponenter orsakat högre inkurans i varulagret (–3,1 MSEK i år, jämfört med –2,1 MSEK 
föregående år).

Rörelsekostnaderna för det fjärde kvartalet om 78,1 MSEK (69,2) var 9,0 MSEK högre än motsva-
rande period föregående år, varav 2,7 MSEK (–) avser kostnader för avveckling av personal. Flytt till 
nya kontor i Stockholm och Florida under andra och tredje kvartalet har medfört ökade avskriv-
ningar om 1,2 MSEK jämfört med föregående år. I övrigt förklaras ökningen av ökade resurser för 
försäljning samt något högre utvecklingskostnader.

Nettoomsättning per segment
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Nettoomsättning per produktgrupp
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K

Nyckeltal Okt–Dec 
2018

Okt–Dec 
2017

Jan–Dec 
2018

Jan–Dec 
2017

Nettoomsättning,  
MSEK 106,4 116,2 451,6 427,0

Bruttomarginal 51,2% 59,1% 58,1% 58,0%

Rörelsemarginal -56,7% 0,6% -16,6% -1,8%

EBITDA-marginal -27,8% -5,9% -10,9% -5,5%
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Övriga rörelseintäkter och kostnader om –36,7 MSEK (1,3) är främst hänförlig till nedskrivningar 
av balanserade utvecklingsarbeten om –34,6 MSEK (–) för Nimbra Media Gateway. Denna produkt 
har inte nått de försäljningsmål som förväntades och skulle kräva ytterligare en stor investering för 
att skapa en konkurrenskraftig lösning. Då vi nu ser andra områden med större marknadspotential 
framåt för Nimbra-plattformen väljer vi att inte göra dessa investeringar och skriver därför ner åter-
stående balanserade utvecklingsutgifter hänförliga till denna produkt. Övriga immateriella tillgångar 
har också skrivits ner med –1,3 MSEK (–) i samband med omprioriteringar av Nimbra-portföljen.

Rörelseresultatet uppgick till –60,4 MSEK (0,7), vilket motsvarade en rörelsemarginal om –56,7% 
(0,6). Totalt har rörelseresultatet belastats med jämförelsestörande poster (nedskrivningar av 
immateriella anläggningstillgångar och kostnader för avveckling av personal) om totalt –38,6 MSEK 
(–) samt av ökade avskrivningar av anläggningstillgångar och inkurans i varulagret jämfört med 
föregående år om totalt –3,4 MSEK. EBITDA uppgick till –29,6 MSEK (–6,9), vilket motsvarade en 
EBITDA-marginal om –27,8 % (–5,9). Aktiviteter inom utveckling, försäljning och marknadsföring 
av bolagets Live OTT-lösning Sye påverkade rörelseresultatet och EBITDA med –9,8 MSEK (–12,4) 
respektive –15,8 MSEK (–17,7). 

I fjärde kvartalet gottskrevs finansnettot värdeförändringar om 0,2 MSEK (1,7) på syntetiska 
optionsprogram på grund av lägre aktiekurs vid kvartalets slut. Finansnettot uppgick därmed till 
–0,3 MSEK (1,8).

Resultatet före skatt uppgick till –60,7 MSEK (2,5) och periodens resultat uppgick till –47,9 MSEK 
(–3,4), vilket motsvarade en nettomarginal om –45,0% (–2,9).

Januari – december
För helåret uppgick bruttoresultatet till 262,4 MSEK (247,6). Ökningen kan i huvudsak hänföras till
den ökade nettoomsättningen. I bruttoresultatet ingick avskrivningar på aktiverade utvecklingsut-
gifter med –58,4 MSEK (–60,7). Bruttomarginalen exklusive avskrivningar på aktiverade utveck-
lingsutgifter var något lägre än föregående år och uppgick till 71,0% (72,2), till följd av en förändrad 
produktmix och av att utgående komponenter orsakat högre inkurans i varulagret (–6,1 MSEK i år, 
jämfört med –3,4 MSEK föregående år).

Rörelsekostnaderna för tolvmånadersperioden uppgick till 301,0 MSEK (256,8), varav 10,2 MSEK 
(0,8) kostnader för avveckling av personal och 2,2 MSEK (–) avser kostnader för kvarstående 
hyresperioder för före detta huvudkontor efter flytten. Försäljnings- och marknadsföringskostnader 
har ökat med 36,4 MSEK till 181,1 MSEK (144,7), främst drivet av ökat antal resurser som arbetar 
med försäljning och marknadsföring. Utvecklingskostnaderna uppgick till 64,9 MSEK (62,4). Totala 
utvecklingsutgifter uppgick till 140,3 MSEK (149,7). Minskningen är främst hänförbar till minskade 
utvecklingsutgifter för Nimbra. Bolaget kommer även fortsättningsvis hålla en hög investeringstakt 
för att säkerställa framtida konkurrenskraft. 

Övriga rörelseintäkter och kostnader om –36,5 MSEK (1,6) är främst hänförlig till nedskrivning-
ar av balanserade utvecklingsarbeten om –34,6 MSEK (–) för Nimbra Media Gateway, se avsnitt 
oktober-december ovan. Övriga immateriella tillgångar har också skrivits ner med –1,3 MSEK (–) i 
samband med omprioriteringar av Nimbra portföljen.

Rörelseresultatet för tolvmånadersperioden uppgick till –75,1 MSEK (–7,5), vilket motsvarade 
en rörelsemarginal på –16,6% (–1,8). Förlusten är främst en följd av jämförelsestörande poster 
(nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar samt kostnader för avveckling av personal 
och dubbla hyror i samband med flytt) om totalt –48,3 MSEK (–0,9) samt av satsningen på bolagets 
Live OTT-lösning Sye (se nedan). EBITDA uppgick till –49,0 MSEK (–23,7), vilket motsvarade en 
EBITDA-marginal om –10,9 % (-5,5). Aktiviteter inom utveckling, försäljning och marknadsföring av 
bolagets Live OTT-lösning Sye påverkade rörelseresultatet och EBITDA med –41,0 MSEK (–42,4) 
respektive –62,6 MSEK (–59,0). 

Finansnettot uppgick till 1,4 MSEK (12,9), varav 2,6 MSEK (14,5) är hänförligt till värdeförändringar 
på syntetiska optionsprogram.

Resultat före skatt uppgick till –73,7 MSEK (5,3) och periodens resultat uppgick till –58,2 MSEK 
(3,5), vilket motsvarade en nettomarginal på –12,9% (0,8). Se även avsnitt Skatt på sidan 13.

INVESTERINGAR
Fjärde kvartalets investeringar uppgick till 31,3 MSEK (26,1), varav 24,1 MSEK (24,2) avsåg aktivering-
ar av utvecklingsavgifter. Av- och nedskrivningar under perioden uppgick till 54,9 MSEK (16,7), varav 
16,5 MSEK (15,3) avsåg avskrivningar på aktiverade utvecklingsavgifter och 35,9 MSEK (–) avsåg 
nedskrivningar av immateriella tillgångar.

Investeringarna under helåret uppgick till 107,1 MSEK (93,0), varav 75,4 MSEK (87,3) avsåg aktive-
ringar av utvecklingsutgifter. Av- och nedskrivningar under perioden uppgick till 101,5 MSEK (71,2), 
varav 58,4 MSEK (60,7) avsåg avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter och 35,9 MSEK (0,9) 
avsåg nedskrivningar av immateriella tillgångar.

Vid slutet av perioden uppgick nettovärdet av aktiverade utvecklingsutgifter till 234,1 MSEK 
jämfört med 251,6 MSEK per 31 december 2017.
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Trend rörelsekapital

 Rörelsekapital  Rörelsekapital i relation till nettoomsättning
 rullande fyra kvartal %
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KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten för fjärde kvartalet uppgick till –1,0 MSEK (18,8). Det
totala kassaflödet för förra året uppgick till –18,5 MSEK (–19,5). Det negativa kassaflödet förklaras av 
det negativa resultatet, se avsitt Resultat ovan, gör att kassaflödet från den löpande verksamheten 
inte täcker investeringar i utvecklingsprojekt samt i utrustning och inventarier till det nya kontoret i 
Stockholm.

Kassaflödet för tolvmånadersperioden uppgick till –85,5 MSEK (–36,8). Det negativa kassaflödet 
förklaras av det negativa resultatet, se avsitt Resultat ovan, gör att kassaflödet från den löpande 
verksamheten inte täcker investeringar i utvecklingsprojekt samt i utrustning och inventarier till de 
nya kontoren i Stockholm och Florida.  Rensat för återköp av egna aktier, till ett värde av 0,7 MSEK 
(11,2), uppgick kassaflödet till –84,8 MSEK (–25,5).

Likvida medel vid slutet av perioden uppgick till 92,9 MSEK, jämfört med 177,7 MSEK per den 31 
december 2017.

Kvarvarande skattemässiga underskott för bolagen i koncernen uppgick vid periodens utgång till 
145,4 MSEK jämfört med 55,8 MSEK per den 31 december 2017. Se även avsnitt Skatt på sidan 13.

Eget kapital vid slutet av perioden uppgick till 493,9 MSEK, jämfört med 546,1 MSEK per den 31 
december 2017. Soliditeten uppgick till 76,0%, jämfört med 78,3% per den 31 december 2017. Se även 
avsnitt Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital på sidan 13.

ANSTÄLLDA
Medelantal anställda och konsulter under tolvmånadersperioden på Net Insight var 239 (245), varav
146 (156) i moderföretaget Net Insight AB (publ).

Efter omorganisationer under fjärde kvartalet 2018 och första kvartalet 2019 består lednings-
gruppen sedan 1 februari 2019 av Henrik Sund, vd, Pelle Bourn, CFO, Filippa Hasselström, VP OTT, 
Ulrik Rohne, VP Media Networks, Dr. Judy Fick, VP Resource Optimization, Marcus Sandberg, VP 
Marketing & Communication, och Anna-Karin Berry, tf Head of People.

MODERFÖRETAGET
Moderföretagets nettoomsättning under det fjärde kvartalet uppgick till 124,7 MSEK (134,4) och 
periodens resultat uppgick till –50,3 MSEK (–15,8). Resultatet har belastats med nedskrivningar av 
aktier i dotterföretag om –34,9 MSEK (–), vilket motsvaras av lämnade aktieägartillskott för att täcka 
dotterföretagets nedskrivningar av aktiverade utvecklingsutgifter. Under det fjärde kvartalet var den 
koncerninterna försäljningen 38,1 MSEK (39,0) och de koncerninterna inköpen –47,0 MSEK (–64,9).

Moderföretagets nettoomsättning under helåret uppgick till 514,9 MSEK (488,2) och perio-
dens resultat uppgick till –44,2 MSEK (6,2). Resultatet har belastats med nedskrivningar av aktier 
i dotterföretag om –34,9 MSEK (–), vilket motsvaras av lämnade aktieägartillskott för att täcka 
dotterföretagets nedskrivningar av aktiverade utvecklingsutgifter. Under tolvmånadersperioden var 
den koncerninterna försäljningen 133,8 MSEK (133,9) och de koncerninterna inköpen –168,5 MSEK 
(–163,3).

Utvecklingen för moderföretaget under året följde i allt väsentligt koncernens utveckling som 
presenterats ovan.

RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS
Net Insights verksamhet och resultat påverkas av en rad yttre och inre faktorer. Det pågår en 
kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur respektive risk ska 
hanteras.

Till de risker företaget främst är exponerat för hör marknadsrelaterade risker (inklusive kon-
kurrens, teknisk utveckling och politiska risker), rörelserelaterade risker, (inklusive produktansvar, 
immateriella rättigheter, tvister, kundberoende och avtalsrisker) samt finansiella risker.

Inga ytterligare väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer än de som finns beskrivna i årsredovis-
ningen 2017 har tillkommit under 2018 eller förväntas tillkomma under 2019.

För en utförlig beskrivning av bolagets risk- och känslighetsanalys samt riskhantering hänvisas till 
sidorna 34–35, 37–41 och 55–56 i årsredovisningen för 2017.

SÄSONGSEFFEKTER
De senaste tre kalenderåren har säsongsvariationen i genomsnitt varit relativt liten. Nettoomsätt-
ningen har under första kvartalet uppgått till 24%, andra och tredje kvartalet till 25% samt fjärde 
kvartalet till 26% av årsomsättningen.
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KSEK
Okt–Dec 

2018
Okt–Dec 

2017*
Jan–Dec

2018
Jan–Dec 

2017*

Nettoomsättning 106 447  116 176 451 585 427 023

Kostnad för sålda varor och tjänster -51 977 -47 550 -189 212 -179 415

Bruttoresultat 54 470 68 626 262 373 247 608

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -46 429 -39 491 -181 112 -144 685

Administrationskostnader -13 875 -13 514 -54 933 -49 697

Utvecklingskostnader -17 839 -16 163 -64 912 -62 385

Övriga rörelseintäkter och kostnader -36 730 1 253 -36 510 1 611

Rörelseresultat -60 403 711 -75 094 -7 548

Finansnetto -303 1 786 1 387 12 853

Resultat före skatt -60 706 2 497 -73 707 5 305

Skatt 12 761 -5 871 15 520 -1 778

Periodens resultat -47 945 -3 374 -58 187 3 527

Periodens resultat hänförligt till moderföretagets  
aktieägare -47 945 -3 374 -58 187 3 527

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till  
moderföretagets aktieägare under perioden

Okt–Dec 
2018

Okt–Dec 
2017

Jan–Dec
2018

Jan–Dec 
2017

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,13 -0,01 -0,15 0,01

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,13 -0,01 -0,15 0,01

Genomsnittligt antal tusental utestående  
aktier före utspädning 383 458 383 949 383 478 385 057

Genomsnittligt antal utestående tusental  
aktier efter utspädning 383 458 383 931 383 478 385 057

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KSEK
Okt–Dec 

2018
Okt–Dec 

2017
Jan–Dec

2018
Jan–Dec 

2017

Periodens resultat -47 945 -3 374 -58 187 3 527

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan komma att omklassificeras till  
resultaträkningen

Omräkningsdifferenser 1 093 679 6 702 -7 525

Övrigt totalresultat, netto efter skatt 1 093 679 6 702 -7 525

Totalresultat för perioden -46 852 -2 695 -51 485 -3 998

Totalresultat för perioden hänförligt till  
moderföretagets aktieägare -46 852 -2 695 -51 485 -3 998

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

*) Omräknade jämförelseperioder, se sid. 11–12.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

KSEK
31 Dec  

2018
30 Sep  

2018
31 Dec  
2017*

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 234 064   260 939   251 622   

Goodwill 63 307   62 560   58 452   

Övriga immateriella tillgångar 14 246   16 600   19 458   

Inventarier 33 580   27 890   4 636   

Uppskjuten skattefordran 30 247   17 457   14 285   

Depositioner 5 211   5 209   4 911   

Summa anläggningstillgångar 380 655   390 655   353 364   

Omsättningstillgångar

Varulager 46 388   42 957   43 598   

Kundfordringar 106 067   135 709   106 186   

Kortfristiga fordringar 23 924   20 553   16 551   

Likvida medel 92 893   111 249   177 745   

Summa omsättningstillgångar 269 272   310 468   344 080   

SUMMA TILLGÅNGAR 649 927   701 123   697 444   

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital 15 597   15 597   15 597   

Övrigt tillskjutet kapital 1 192 727   1 192 727   1 192 727   

Omräkningsreserv 5 569   4 476   -1 133   

Ansamlade förluster -720 028   -672 083   -661 102   

Summa eget kapital 493 865   540 717   546 089   

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 17 906   19 577   19 738   

Summa långfristiga skulder 17 906   19 577   19 738   

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 36 009   19 049   21 841   

Övriga kortfristiga skulder 102 147   121 780   109 776   

Summa kortfristiga skulder 138 156   140 829   131 617   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 649 927   701 123   697 444   

*) Omräknade jämförelseperioder, se sid. 11–12.
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FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

KSEK Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Omräknings- 

reserv
Ansamlade 

förluster
Totalt eget 

kapital

2017-01-01 15 597 1 192 727 6 392 -651 688 563 028

Ändrade redovisningsprinciper -1 697 -1 697

Omräknad ingående balans 2017-01-01 15 597 1 192 727 6 392 -653 385 561 331

Återköp av egna aktier - - - -11 244 -11 244

Totalresultat för perioden (omräknat) - - -7 525 3 527 -3 998

2017-12-31 15 597 1 192 727 -1 133 -661 102 546 089

Balans per 2017-12-31 som  
ursprungligen rapporterats 15 597 1 192 727 -1 133 -659 225 547 966

Ändrade redovisningsprinciper -1 877 -1 877

Omräknad ingående balans 2018-01-01 15 597 1 192 727 -1 133 -661 102 546 089

Återköp av egna aktier - - - -739 -739

Totalresultat för perioden - - 6 702 -58 187 -51 485

2018-12-31 15 597 1 192 727 5 569 -720 028 493 865

KSEK
Okt–Dec 

2018
Okt–Dec 

2017
Jan–Dec

2018
Jan–Dec 

2017

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt -60 706 2 497 -73 707 5 305

Betalda inkomstskatter -238 -173 -238 -247

Av- och nedskrivningar 54 943 16 652 101 479 71 154

Övriga ej likviditetspåverkande poster 4 984 -217 8 420 -12 348

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital -1 017 18 759 35 954 63 864

Förändring i rörelsekapital

Ökning-/Minskning+ av varulager -6 440 2 663 -8 795 106

Ökning-/Minskning+ av fordringar 24 427 -15 473 -11 090 9 447

Ökning+/Minskning- av skulder -4 272 4 666 6 653 -2 151

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 698 10 615 22 722 71 266

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -24 139 -25 331 -75 426 -90 069

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7 195 -794 -31 659 -2 906

Ökning -/Minskning+ av långfristiga fordringar, netto -2 -4 -300 -4 602

Kassaflöde från investeringsverksamheten -31 336 -26 129 -107 385 -97 577

Finansieringsverksamheten

Inbetald optionspremie 184 - 1 381 763

Slutreglering optioner -20  -    -1 435 -

Återköp av egna aktier 0 -4 029 -739 -11 244

Kassaflöde från finansieringssverksamheten 164 -4 029 -793 -10 481

Periodens förändring av likvida medel -18 474 -19 543 -85 456 -36 792

Kursdifferenser i likvida medel 118 -23 604 -406

Likvida medel vid periodens början 111 249 197 311 177 745 214 943

Likvida medel vid periodens slut 92 893 177 745 92 893 177 745
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SEGMENTSRAPPORTERING

Okt–Dec 2018 Okt–Dec 2017 Jan–Dec 2018 Jan–Dec 2017

MSEK WE AM RoW Total WE AM RoW Total WE AM RoW Total WE AM RoW Total

Nettoomsättning 59,4 30,0 17,1 106,4 59,7 32,1 24,5 116,2 207,3 147,3 97,0 451,6 194,4 133,8 98,8 427,0

Regionsresultat 7,1 2,8 -1,9 8,0 17,5 7,5 4,1 29,1 48,7 27,7 4,9 81,3 58,4 29,1 15,4 102,9

Regionsmarginal 12% 9% -11% 8% 29% 23% 17% 25% 23% 19% 5% 18% 30% 22% 16% 24%

Administrations- 
kostnader -13,9 -13,5 -54,9 -49,7

Utvecklingskostnader -17,8 -16,2 -64,9 -62,4

Övriga rörelseintäkter 
och kostnader -36,7 1,3 -36,5 1,6

Finansnetto -0,3 1,8 1,4 12,9

Resultat före skatt -60,7 2,5 -73,7 5,3

Regionsresultat defineras som bruttoresultat minus försäljnings-och marknadsföringsomkostnader. Vd granskar verksamheten ur de geografiska  
perspektiven i Västeuropa (WE), Nord- och Sydamerika (AM) och Övriga världen (RoW).

UPPDELNING AV INTÄKTER

Okt–Dec 2018 Okt–Dec 2017 Jan–Dec 2018 Jan–Dec 2017

MSEK WE AM RoW Total WE AM RoW Total WE AM RoW Total WE AM RoW Total

Nettoomsättning per 
produktgrupp

Hårdvara 20,7 3,5 3,3 27,5 30,0 7,2 6,2 43,4 75,4 37,2 35,6 148,2 83,7 40,4 38,3 162,5

Mjukvarulicenser 19,9 8,1 6,5 34,5 11,7 8,1 11,7 31,5 58,0 39,3 32,6 130,0 40,1 29,3 34,0 103,5

Support & tjänster 18,8 18,5 7,2 44,5 18,0 16,8 6,5 41,2 73,9 70,8 28,7 173,4 70,6 64,1 26,5 161,1

Summa 59,4 30,0 17,1 106,4 59,7 32,1 24,5 116,2 207,3 147,3 97,0 451,6 194,4 133,8 98,8 427,0

Tidpunkt för intäkts-
redovisning

Varor och tjänster över-
förda vid ett tillfälle 40,6 11,6 9,9 62,1 41,7 15,3 18,0 74,9 133,9 76,7 68,4 279,0 123,9 70,1 72,4 266,4

Tjänster överförda över 
tiden 18,7 18,4 7,2 44,4 18,0 16,8 6,5 41,2 73,4 70,6 28,6 172,6 70,5 63,7 26,4 160,6

Summa 59,4 30,0 17,1 106,4 59,7 32,1 24,5 116,2 207,3 147,3 97,0 451,6 194,4 133,8 98,8 427,0
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MODERFÖRTAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KSEK
Okt–Dec 

2018
Okt–Dec

2017
Jan–Dec

2018
Jan–Dec 

2017

Nettoomsättning 124 726 134 441 514 880 488 179

Kostnad för sålda varor och tjänster -54 846 -62 249 -215 585 -201 377

Bruttoresultat 69 880 72 192 299 295 286 802

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -42 144 -49 156 -146 543 -130 044

Administrationskostnader -10 259 -12 070 -46 870 -43 448

Utvecklingskostnader -35 458 -34 740 -117 808 -122 508

Övriga intäkter och kostnader -1 743 1 438 -2 005 891

Rörelseresultat -19 724 -22 336 -13 931 -8 307

Finansnetto -35 081 1 804 -33 322 12 728

Resultat före skatt -54 805 -20 532 -47 253 4 421

Skatt 4 508 4 721 3 037 1 809

Periodens resultat -50 297 -15 811 -44 216 6 230

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Koncernens finansiella instrument 
per kategori 31 Dec 2018 31 Dec 2017

KSEK Värdenivå
Låne- och 

kundfordringar

Tillgångar 
värderade till 

verkligt värde 
via resultat-

räkningen Värdenivå
Låne- och 

kundfordringar

Tillgångar 
värderade till 

verkligt värde 
via resultat-

räkningen

Tillgångar i balansräkningen 

Derivatinstrument, valutaterminer 2 - 181 2 - 556

Kundfordringar och andra fordringar,  
exklusive icke finansiella fordringar 113 406 - 112 031 -

Likvida medel 92 893 - 177 745 -

Summa 206 299 181 289 776 556

Koncernens finansiella instrument 
per kategori 31 Dec 2018 31 Dec 2017

KSEK Värdenivå

Övriga  
finansiella 

skulder

Skulder 
värderade till 

verkligt värde 
via resultat-

räkningen Värdenivå

Övriga  
finansiella 

skulder

Skulder 
värderade till 

verkligt värde 
via resultat-

räkningen

Skulder i balansräkningen 

Syntetiska optioner 2 - - 2 - 3 003

Derivatinstrument, valutaterminer 2 - 2 - -

Leverantörsskulder och andra skulder, 
exklusive icke finansiella skulder 42 955 - 29 169 -

Summa 42 955 0 29 169 3 003

Finansiella instrument i nivå 2
Det verkliga värdet för derivatinstrument fastställs genom användning av kurser för valutaterminerna på balansdagen. Den utgående balansen för 
syntetiska optioner representerar det sammanlagda bedömda värdet av ett antal utestående optioner, vilka värderats utifrån på marknaden veder- 
tagna principer och bygger på Net Insights aktiekurs.
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MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

KSEK
31 Dec 

2018
30 Sep  

2018
31 Dec  

2017
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Övriga immateriella tillgångar 3 999 5 677 6 875

Inventarier 28 901 23 128 4 414

Andelar i koncernföretag 295 068 295 068 295 068

Uppskjuten skattefordran 5 031 522 1 994

Depositioner 4 695 4 695 4 736

Summa anläggningstillgångar 337 694 329 090 313 087

Omsättningstillgångar

Varulager 46 388 42 957 43 598

Kundfordringar 95 599 121 046 86 438

Fordringar koncernföretag 135 583 151 875 132 978

Kortfristiga fordringar 17 806 17 142 13 809

Likvida medel 79 681 102 059 166 200

Summa omsättningstillgångar 375 057 435 079 443 023

SUMMA TILLGÅNGAR 712 751 764 169 756 110

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital 128 419 128 419 128 419

Fritt eget kapital 482 676 532 973 527 631

Summa eget kapital 611 095 661 392 656 050

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 9 362 9 900 9 246

Summa långfristiga skulder 9 362 9 900 9 246

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 31 806 16 268 20 284

Övriga kortfristiga skulder 60 488 76 609 70 530

Summa kortfristiga skulder 92 294 92 877 90 814

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 712 751 764 169 756 110

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapporte-
ring och tillämpbara regler i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för 
moder företaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9:e 
kapitel Delårsrapport och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Upplysningar enligt IAS 34 framkommer förutom i det finansiella 
rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrap-
porten.

 
Från och med 1 januari 2018 tillämpar Net Insight följande nyheter och 

tillägg till IFRS:
• IFRS 9 Finansiella instrument

• IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 

IFRS 9 Finansiella instrument behandlar klassificering, värdering, första 
redovisning, nedskrivning och avslutande av redovisning av finansiella 
instrument liksom säkringsredovisning. Tillämpningen av IFRS 9 har inte 
medfört någon väsentlig effekt på koncernens eller moderföretagets 
resultat eller finansiella ställning och ingen justering av öppningsbalansen 
2018 har gjorts. 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ersätter IAS 18 och IAS 11 och 
skapar ett nytt tankesätt för intäktsredovisning. Net Insight har antagit 
IFRS 15 med fullständig retroaktiv tillämpning. Effekterna på koncernens 
resultat och finansiella ställning för perioden januari – december 2017 

presenteras i nedanstående tabeller för omräknade resultat- och balans-
räkningar. Tillämpningen av IFRS 15 innebär också utökat upplysnings-
krav, varför ny tabell Uppdelning av intäkter har infogats, se sid 9.

Koncernen presenterar sedan 1 januari 2018 valutakursvinster och 
-förluster som uppkommer vid betalning och vid omräkning av monetära 
tillgångar och skulder i utländsk valuta i resultaträkningen övriga rörelse-
intäkter och kostnader (tidigare princip se not 1.2B i årsredovisningen för 
2017). Justeringen har även gjorts för jämförelseperioden. Effekterna på 
koncernens resultat och finansiella ställning för perioden januari – decem-
ber 2017 presenteras i nedanstående tabeller för omräknade resultaträk-
ningar. 

I övrigt har, för koncernen och moderföretaget, samma redovisnings-
principer och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsre-
dovisningen. I årsredovisningen för 2017 finns en beskrivning av dessa 
redovisningsprinciper.

Upprättandet av delårsrapporten kräver att företagsledningen gör 
bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar 
företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Upp-
skattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk 
erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händel-
ser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Numeriska uppgifter angivna inom parantes i denna rapport avser 
jämförelse med motsvarande period eller dag föregående år, om inte defi-
nierat på annat sätt. Avvikelser på grund av avrundningar kan förekomma 
i denna rapport.
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Koncernens omräknade resultaträkning Okt–Dec 2017

KSEK
Tidigare  

rapporterat
Omräkning 

IFRS 15
Omklassificering 

resultaträkning
Omräknad  

resultaträkning
Nettoomsättning 117 460 -317 -967 116 176

Kostnad för sålda varor och tjänster -47 464 -86 -47 550

Bruttoresultat 69 996 -317 -1 053 68 626

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -39 332 -159 -39 491

Administrationskostnader -13 680 166 -13 514

Utvecklingskostnader -16 332 169 -16 163

Övriga rörelseintäkter och kostnader 1 253 1 253

Rörelseresultat 652 -317 377 711

Finansnetto 2 163 -377 1 786

Resultat före skatt 2 815 -317 0 2 497

Skatt -5 941 70 -5 871

Periodens resultat -3 126 -247 0 -3 374

Koncernens omräknade resultaträkning Jan–Dec 2017

KSEK
Tidigare  

rapporterat
Omräkning 

IFRS 15
Omklassificering 

resultaträkning
Omräknad  

resultaträkning
Nettoomsättning 426 746 -231 508 427 023

Kostnad för sålda varor och tjänster -178 707 -708 -179 415

Bruttoresultat 248 039 -231 -200 247 608

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -144 741 56 -144 685

Administrationskostnader -49 680 -17 -49 697

Utvecklingskostnader -63 100 715 -62 385

Övriga rörelseintäkter och kostnader 1 611 1 611

Rörelseresultat -9 482 -231 2 165 -7 548

Finansnetto 15 018 -2 165 12 853

Resultat före skatt 5 536 -231 0 5 305

Skatt -1 829 51 -1 778

Periodens resultat 3 707 -180 0 3 527

Koncernens omräknade balansräkningar 31 Dec 2017

KSEK
Tidigare  

rapporterat
Omr. 

IFRS 15
Omräknad  

balansräkning
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 251 622 251 622

Goodwill 58 452 58 452

Övriga immateriella tillgångar 19 458 19 458

Inventarier 4 636 4 636

Uppskjuten skattefordran 13 756 529 14 285

Depositioner 4 911 4 911

Summa anläggningstillgångar 352 835 529 353 364

Omsättningstillgångar 344 080 344 080

SUMMA TILLGÅNGAR 696 915 529 697 444

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 547 966 -1 877 546 089

Långfristiga skulder 19 738 19 738

Kortfristiga skulder 129 211 2 406 131 617

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 696 915 529 697 444
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31 Dec 2018 31 Dec 2017

Uppdelning av aktier A-aktier B-aktier Totalt A-aktier B-aktier Totalt
Utestående aktier 1 000 000 382 458 009 383 458 009 1 000 000 382 618 009 383 618 009

Återköpta aktier 6 475 000 6 475 000 6 315 000 6 315 000

Utgivna aktier 1 000 000 388 933 009 389 933 009 1 000 000 388 933 009 389 933 009

SKATT
Koncernen redovisade en skatt om 15,5 MSEK (-1,8) för perioden 
januari–december 2018. Den redovisade skatten motsvarar en effektiv 
skattesats om 21 procent (34). I resultat före skatt om –73,7 MSEK (7,5,) 
ingår värdeförändringen syntetiska optioner med 2,6 MSEK (14,5). 
Värdeförändringen på de syntetiska optionerna är inte skattepliktiga 
om de är intäkter eller skattemässigt avdragsgilla om de är kostnader. 
Den relativa andel som värdeförändringen på de syntetiska optionerna 
har av resultatet före skatt får därmed stor påverkan på skillnaden i 
effektiva skattesatser mellan perioderna. Omvärdering av uppskjutna 
skatter vid övergången på grund av ändrad bolagsskatt i Sverige från 1 
januari 2019 (USA från 1 januari 2018) har påverkat resultatet med netto 
-1,4 MSEK (-1,7). Den effektiva skattesatsen påverkas även av de relativa 
effekterna av utländska skattesatser och temporära skillnader.

Kvarvarande skattemässiga underskott för bolagen i koncernen 
uppgick vid periodens utgång till 145,4 MSEK, jämfört med 55,8 MSEK 
per 31 december 2017. Uppskjuten skattefordran har redovisats för de 
skattemässiga underskotten.

AKTIEBASERADE INCITAMENTSPROGRAM
Net Insight introducerade under andra och fjärde kvartalen 2018, efter 
beslut på bolagsstämman, syntetiska optionsprogram där deltagarna 
förvärvat syntetiska optioner till marknadspris. Programmen riktar sig till 
personal i Sverige. Villkoren och redovisningsprinciperna för programmen 
motsvarar de för 2015 och 2017 års program, se sidan 61–62 i årsredovis-
ningen för 2017. Villkoren för beräkningen av verkligt värde vid tilldel-
ningstillfället presenteras i tabellen nedan. 

Under andra kvartalet 2018 slutreglerades även 2015 års program.

Syntetiska optioner, beräkningen av verkligt värde vid tilldelningstillfället  
baseras på följande förutsättningar

Sverige,  
juni 2018

Sverige,  
november 2018

Genomsnittlig volymvägd betalkurs för Net Insights B-aktie, SEK 4,36 2,71

Lösenpris, SEK 5,20 3,30

Antagen volatilitet 1) 36% 36%

Löptid 3 år 3 år

Riskfri ränta -0,39% -0,26%

Justering av verkligt värde med anledning av CAP, SEK -0,02 -0,01

Verkligt värde, SEK 0,76 0,46

Antal tilldelade syntetiska optioner, tusental 1 575 400

1) Volatilitetsantagandet baseras på framtidsbedömningar med utgångspunkt från den historiska volatiliten  
för Net Insights B-aktie och andra noterade bolag som bedöms jämförbara som med Net Insight.

Nya redovisningsstandarder som ska tillämpas efter 2018
IFRS 16 Leasing 
IFRS 16 Leasing, som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhöran-
de tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Definitionen av en lease (hyra) är 
förändrad vilket påverkar redovisningen från både leasetagar- och leasegivar-
perspektiv. Den nya standarden innehåller mer specifik vägledning om och 
när leasing ingår i ett servicekontrakt.

Redovisning för leasetagare
Standarden anger att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingkon-
trakt, med undantag för korta avtal och avtal av mindre värde, ska redovisas i 
balansräkningen. Denna modell speglar att vid leasens start får leasetagaren 
alltid rätt att använda en tillgång under en tidsperiod och är skyldig att betala 
för den rätten. Huvudtyperna av koncernens leasade tillgångar är lokaler.

Redovisning för leasegivare
Redovisning för leasegivare kommer att baseras på samma klassificering 
som för en operationell eller finansiell lease under IAS 17. Detta betyder att 
om koncernen, som leasegivare, väsentligen behåller äganderättigheter och 
-skyldigheter för tillgången så klassas leasen som en operationell lease. Mot-
satsvis, om leasen klassificeras som en finansiell lease så har äganderätter och 
-skyldigheter för tillgången överförts till leasetagaren. Koncernens leasingav-
tal är normalt korta och kopplade till specifika evenemang.

Påverkan vid övergång
Standarden ska tillämpas från och med räkenskapsår som börjar på eller 
efter 1 januari 2019. Koncernen kommer att tillämpa den nya standarden från 
den 1 januari 2019. Koncernen kommer att välja att införa standarden genom 
att använda modifierad retrospektiv metod, som innebär att avtalen räknas 
om per 1 januari 2019, med ackumulerad justering av ingående balans per 
första tillämpningsdatum. Det kommer inte att göras någon omräkning av 
föregående år.

Vid övergång kommer koncernen, som leasetagare, att i balansräkningen 
redovisa leaseskuld för leasar tidigare klassificerade som operationella leasar. 
Nyttjanderätter kommer att redovisas i balansräkningen med ett belopp som 
är lika med den hänförliga leaseskulden. Den estimerade förändringen vid 

övergången är att nyttjanderättstillgångar ökar med 62 MSEK och kortfristiga 
fordringar minskar med -2 MSEK samt att långa lease skulder ökar med 50 
MSEK, korta lease skulder ökar med 10 MSEK och att förändringen i eget 
kapital är 0 MSEK. 

Även resultaträkningen kommer att påverkas då kostnaden normalt är 
högre de första åren av ett leasingavtal för att senare avta. Utöver detta, kom-
mer kostnaden redovisas som räntekostnad och avskrivning i stället för övriga 
externa kostnader. Detta kommer att påverka nyckeltal såsom EBITDA.

Tidpunkter för kassaflödena kommer inte att påverkas. Kassaflödesana-
lysen kommer dock att påverkas genom att kassaflöden från den löpande 
verksamheten blir högre då den största delen av de betalningar som görs 
gällande leasingskulden klassificeras till finansieringsverksamheten. Endast 
den del av betalningarna som avser ränta kan i fortsättningen ingå i den 
löpande verksamheten.

Koncernen förväntar sig ingen väsentlig påverkan på leasegivarredovis-
ningen på första tillämpningsdatum.

Från 1 januari 2019 följer vd inte längre upp verksamheten efter geografis-
ka områden, varför segmentsinformationen från 1 januari 2019 kommer att 
presenteras som ett segment.

AKTIEKAPITAL OCH ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL
Moderföretaget har under perioden 16 till 23 februari återköpt 160 000 
egna B-aktier på Nasdaq Stockholm. Det totala belopp som betalats för 
aktierna efter skatt var 0,7 MSEK. Under perioden 21 till 28 december åter-
köpte moderföretaget ytterligare 470 000 B-aktier på Nasdaq Stockholm 
för totalt 1,2 MSEK. Då bolaget registrerades som ägare till dessa aktier 
först under 2019 redovsias dessa som återköpta aktier under 2019.

Vid rapportperiodens utgång uppgick moderföretagets innehav av 
egna B-aktier till 6 475 000 aktier, till ett genomsnittligt anskaffningspris 
om 4,64 kr/ aktie och med ett kvotvärde om 0,04 kr per aktie. Aktierna 
innehas som egna aktier. Moderföretaget har rätt att sälja dessa aktier vid 
en senare tidpunkt.

Alla aktier som emitterats av moderföretaget är till fullo betalda.



14 | Net Insight

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Den 16:e januari 2019 meddelade Net Insight att omsättning och rörel-
seresultatet för det fjärde kvartalet beräknas preliminärt till 106 MSEK 
respektive –58 MSEK och att rörelseresultatet belastas med cirka –43 
MSEK för avsättningar och nedskrivningar, primärt avseende aktiverade 
utvecklingsutgifter med anledning av en översyn av produktutbudet. 
Samtidigt meddelades att företaget reducerar kostnaderna och gör en 
mindre organisationsförändring i syfte att skapa ett förbättrat resultat, 
ökad effektivitet och ge utrymme för fortsatta investeringar. Kostnaderna 
beräknas minskas med ca 25 MSEK på årsbasis och innebär även vissa 
förändringar i koncernledningen (se avsnitt anställda på sida 4). Kost-
nader för personalminskningar bedöms påverka rörelseresultatet för det 
första kvartalet 2019 med 3–5 MSEK.

Den 1:a februari 2019 meddelade Net Insight att bolaget tecknat ett 
Sye-avtal med ett USA-baserat Fortune 500-företag för deras live video 
streaming-tjänst mot konsumenter. 

GRANSKNING
Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer.

UTDELNING
Styrelsen föreslår årsstämman att ej lämna någon utdelning för räken-
skapsåret 2018.

VALBEREDNING & STÄMMA OCH ÅRSREDOVISNING
Valberedning
Net Insights valberedning inför årsstämman 2019 har utsetts och utgörs 
av Jan Barchan (Briban Invest), Ramsay Brufer (Alecta), Christian Brunlid 
(Handelsbanken Fonder), Martin Wallin (Lannebo Fonder) samt Gunilla 
Fransson (styrelseordförande i Net Insight AB). Valberedningen har utsett 
Ramsay Brufer (Alecta) till sin ordförande. 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra 
detta via e-post, senast den 13 mars 2019, till valberedningens ordförande 
Ramsay Brufer e-post: ramsay.brufer@alecta.com.

Årsstämma
Net Insights bolagsstämma kommer att hållas den 8 maj 2019 kl. 10.00  
i bolagets lokaler, Smidesvägen 7 i Solna. 

För aktieägare som är intresserade av att komma in med förslag till 
styrelsen för att få sitt ärende inkluderat i kallelsen till årsstämma ska 
inlämning ske senast den 20 mars 2019. 

Vänligen skicka in förslaget till agm@netinsight.net alternativt skicka 
förslaget via post till:  
Net Insight AB (publ) 
Box 1200
171 23 Solna 
Ange ”Förslag till stämma 2019” på kuvertet eller e-postmeddelandet. 

Årsredovisning
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Net Insights hemsida, 
investors.netinsight.net/sv/ den 17 april 2019.

Denna information är sådan information som Net Insight AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019, kl 08.45 CET. 

DET HÄR ÄR NET INSIGHT
Affärsidé och affärsmodell
Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för högkvalitativ 
medietransport i kombination med effektiv resursplanering vilket ger 
en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande sträcker sig från 
TV-kamera till TV-studio och vidare till TV-tittaren. Net Insights lösningar 
ger nätoperatörer, TV- och produktionsbolag fördelen av lägre kostnader 
samt möjlighet att effektivt lansera nya medietjänster. 

Intäkter genereras genom direkt och indirekt försäljning av hård- och 
mjukvarulösningar, support och tjänster. Net Insights försäljning utgörs till 
mer än hälften av mjukvara, support och tjänster och till en mindre del av 
hårdvaruprodukter. 

Strategi
Net Insights ambition är att vara ett tillväxtbolag och målet är att skapa 
lönsam tillväxt. På en marknad i stor förändring skapar bolaget tillväxt 
och lönsamhet genom nära och strategiska samarbeten med kunder. Till-
sammans skapas innovativa lösningar som gör kunderna framgångsrika 
och genererar affärsnytta. För att kunna växa långsiktigt är det viktigt att 
transformera Net Insight till ett kund- och marknadsorienterat bolag. 

Värdedrivande faktorer
De värdeskapande faktorerna påverkar Net Insights utveckling och delas 
upp i tre grupper: marknadstransformation, innovativ teknologi och global 
räckvidd. Net Insight drar nytta utav den generella ökningen av videotra-
fik, live streaming och filbaserade överföringar, användandet av remote 
production, ökad TV-distribution över internet samt en bredare täckning 
av live evenemang. 

RAPPORTDATUM
Delårsrapport januari – mars  25 april 2019 
Årsstämma  8 maj 2019 
Delårsrapport januari – juni  19 juli 2019 
Delårsrapport januari – september  29 oktober 2019

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Sund, vd, Net Insight AB (publ) 
Telefon: +46 (0)8-685 04 00
E-post: henrik.sund@netinsight.net  

Pelle Bourn, CFO, Net Insight AB (publ) 
Telefon: +46 (0)8-685 04 00
E-post: pelle.bourn@netinsight.net

Net Insight AB (publ), org.nr. 556533-4397  
Box 1200 171 23 Solna  
Telefon: +46 (0)8 – 685 04 00
netinsight.net

Solna, 15 februari, 2019

Henrik Sund 
Verkställande direktör
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FINANSIELL INFORMATION

MSEK (om inte definierat på annat sätt) 
Okt–Dec 

2018
Okt–Dec

2017
Jan–Dec

2018
Jan–Dec 

2017

Resultat

Nettoomsättning per segment

 Västeuropa  59,4     59,7    207,3 194,4

 Nord- och Sydamerika  30,0     32,1    147,3 133,8

 Övriga världen  17,1     24,5    97,0 98,8

Nettoomsättning  106,4     116,2    451,6 427,0

Bruttoresultat 54,5 68,6 262,4 247,6

Rörelsekostnader 78,1 69,2 301,0 256,8

Totala utvecklingsutgifter 42,0 40,4 140,3 149,7

EBITDA -29,6 -6,9 -49,0 -23,7

Rörelseresultat -60,4 0,7 -75,1 -7,5

Resultat före skatt -60,7 2,5 -73,7 5,3

Periodens resultat -47,9 -3,4 -58,2 3,5

Finansiell ställning och kassaflöde

Rörelsekapital 48,3 31,3 42,8 37,4

Likvida medel 92,9 177,7 92,9 177,7

Totalt kassaflöde -18,5 -19,5 -85,5 -36,8

Aktien

Utdelning per aktie, SEK - - - -

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,13 -0,01 -0,15 0,01

Kassaflöde per aktie, SEK -0,05 -0,05 -0,22 -0,10

Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK 1,29 1,42 1,29 1,42

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental 383 458 383 931 383 478 385 057

Antal utestående aktier före och efter utspädning vid  
periodens utgång, tusental 383 458 383 618 383 458 383 618

Aktiekurs vid periodens slut, SEK 2,68 4,73 2,68 4,73

Anställda och konsulter

Anställda och konsulter under perioden 229 247 239 245

Nyckeltal

Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år -8,4% -12,7% 5,8% -15,2%

Bruttomarginal 51,2% 59,1% 58,1% 58,0%

Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättningen 39,4% 34,8% 31,1% 35,0%

Rörelsemarginal -56,7% 0,6% -16,6% -1,8%

EBITDA-marginal -27,8% -5,9% -10,9% -5,5%

Nettomarginal -45,0% -2,9% -12,9% 0,8%

Avkastning på sysselsatt kapital -14,4% 1,3% -14,0% -1,3%

Soliditet 76,0% 78,3% 76,0% 78,3%

Avkastning på eget kapital -10,9% 0,6% -10,9% 0,6%
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ALTERNATIVA NYCKELTAL
I delårsrapporten refereras det till ett antal icke-IFRS resultatmått som används för att hjälpa såväl investerare som ledning att analysera företagets 
verksamhet. De mått som presenteras i denna rapport kan avvika från mätningar med liknande namn i andra företag. 

Beskrivning av finansiella resultatmått som inte återfinns i IFRS regelverket

Resultatmått Olika typer av resultatmått samt marginalmått uttryckta i procent av omsättningen.

Icke IFRS-resultatmått Beskrivning Orsak till användning av mått

Bruttomarginal Bruttoresultat i procent av nettoomsättning. Måttet är viktigt för att visa marginalen för att täcka 
företagets övriga kostnader för försäljning, mark-
nadsföring, administration och utveckling.

Rörelsekostnader Försäljnings- och marknadsföringskostnader, administra-
tionskostnader och utvecklingskostnader.

Rörelsekostnader/ 
Nettoomsättnig

Rörelsekostnader i procent av nettoom sättning. Används i diagram för att åskådliggöra trend.

Rörelseresultat Beräknas som rörelseresultat före  
finansiella poster och skatt.

Rörelseresultatet ger en samlad bild av den totala 
resultatgenereringen i den operativa verksamheten.

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av periodens  
nettoomsättning.

Rörelsemarginal är en nyckelkomponent tillsammans 
med försäljningstillväxt och sysselsatt kapital för att 
följa värdeskapande.

Nettoomsättning jmf  
motsvarande period fg år

Relationen mellan periodens nettoomsättning och jäm-
förelseperiodens motsvarande omsättning.

Försäljningstillväxt är en nyckelkomponent tillsam-
mans med rörelsemarginal och sysselsatt kapital för 
att följa värdeskapande.

Förändring av nettoomsättning 
i jämförbara valutor

Relationen mellan periodens nettoomsättning, omräknad 
med jämförelseperiodens valutakurser och jämförelsepe-
riodens motsvarande omsättning. Ingen omräkning görs 
av periodens omsättning för förvärvade verksamheter 
som inte ägts under hela jämförelseperioden.

Måttet är av stor vikt för ledningen för att följa 
underliggande försäljning drivet av volym-, pris- och 
mixändringar för jämförbara valutor mellan olika 
perioder.

Nettomarginal Periodens resultat i procent av nettoomsättningen. Nettomarginalen visar hur stor del av nettoomsätt-
ningen som kvarstår efter att alla företagets kostna-
der har dragits av.

Totala utvecklingsutgifter Periodens utvecklingskostnader och aktiverade utveck-
lingsutgifter.

Måttet är ett bra komplement till utvecklingskost-
nader då det visar bolagets totala investering i 
utveckling.
Utvecklingsutgifternas påverkan på resultat och 
finansiell ställning samt presentation i kassaflödes 
analysen påverkas av periodens aktiveringsgrad.

Totala utvecklingsutgifter/ 
nettoomsättning

Totala utvecklingsutgifter i relation till nettoomsättning.

EBITDA Beräknas som rörelseresultat före avskrivningar av 
materiella och immateriella tillgångar samt aktivering av 
utvecklingsutgifter.

Måtten är ett bra komplement till rörelseresultat då 
det visar, förenklat, det kassamässiga resultatet från 
verksamheten samt att det är rensat för resultat- 
effekter från förändringar i aktiveringsgrad i företa-
gets utvecklingsprojekt. 

EBITDA-marginal EBITDA i procent av nettoomsättning.

Segment Region motsvarar rörelsesegment enligt IFRS 8.
• Västeuropa (WE)
• Nord- och Sydamerika (AM)
• Övriga världen (RoW), vilket är länder utanför Västeu-

ropa samt Nord- och Sydamerika

EBITDA-marginal
MSEK (om inte definierat på annat sätt) 

Okt–Dec 
2018

Okt–Dec
2017

Jan–Dec
2018

Jan–Dec 
2017

Rörelseresultat -60,4 0,7 -75,1 -7,5

Avskrivningar på aktiverade  
utvecklingsutgifter 16,5 15,3 58,4 60,7

Övriga av- och nedskrivningar 38,5 1,3 43,1 10,5

Aktiverade utvecklingsutgifter -24,1 -24,2 -75,4 -87,3

EBITDA -29,6 -6,9 -49,0 -23,7

Nettoomsättning 106,4 116,2 451,6 427,0

EBITDA-marginal -27,8% -5,9% -10,9% -5,5%
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Nyckeltal resultaträkning
MSEK (om inte definierat på annat sätt)

Okt–Dec 
2018

Okt–Dec
2017

Jan–Dec
2018

Jan–Dec 
2017

Nettoomsättning 106,4 116,2 451,6 427,0

Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år -8,4% -12,7% 5,8% -15,2%

KSV exkl. avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter -35,5 -32,2 -130,8 -118,8

Bruttoresultat exkl, avskrivningar på  
aktiverade utvecklingsutgifter

70,9 83,9 320,8 308,3

Bruttomarginal exkl, avskrivningar på  
aktiverade utvecklingsutgifter 66,6% 72,3% 71,0% 72,2%

KSV avskrivningar på aktiverade  
utvecklingsutgifter -16,5 -15,3 -58,4 -60,7

Bruttoresultat 54,5 68,6 262,4 247,6

Bruttomarginal 51,2% 59,1% 58,1% 58,0%

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -46,4 -39,5 -181,1 -144,7

Administrationskostnader -13,9 -13,5 -54,9 -49,7

Utvecklingskostnader -17,8 -16,2 -64,9 -62,4

Rörelsekostnader -78,1 -69,2 -301,0 -256,8

Rörelsekostnader/nettoomsättningen 73,4% 59,5% 66,6% 60,1%

Övriga rörelseintäkter och kostnader -36,7 1,3 -36,5 1,6

Rörelseresultat -60,4 0,7 -75,1 -7,5

Rörelsemarginal -56,7% 0,6% -16,6% -1,8%

Finansnetto -0,3 1,8 1,4 12,9

Resultat före skatt -60,7 2,5 -73,7 5,3

Skatt 12,8 -5,9 15,5 -1,8

Periodens resultat -47,9 -3,4 -58,2 3,5

Nettomarginal -45,0% -2,9% -12,9% 0,8%

Förändring av nettoomsättning  
i jämförbara valutor  
MSEK (om inte definierat på annat sätt)

Okt–Dec 
2018

Okt–Dec
2017

Jan–Dec
2018

Jan–Dec 
2017

Nettoomsättning 106,4 116,2 451,6 427,0

Netto valutaeffekter jämförbara valutor -6,0 5,0 -16,5 -2,1

Nettoomsättning i jämförbar valuta 100,5 121,1 435,1 425,0

Förändring av nettoomsättning  
i jämförbara valutor

-13,5% -9,4% 1,9% -16,0%

Totala utvecklingsutgifter/ 
nettoomsättning  
MSEK (om inte definierat på annat sätt) 

Okt–Dec 
2018

Okt–Dec
2017

Jan–Dec
2018

Jan–Dec 
2017

Utvecklingskostnader 17,8 16,2 64,9 62,4

Aktiverade utvecklingsutgifter* 24,1 24,2 75,4 87,3

Totala utvecklingsutgifter 42,0 40,4 140,3 149,7

Nettoomsättning 106,4 116,2 451,6 427,0

Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättning 39,4% 34,8% 31,1% 35,0%

*) Under perioden januari – mars 2018 omklassificerades 0,4 MSEK från övriga immateriella anläggningstillgångar till balanserade 
utvecklingsutgifter för utvecklingsarbete, vilka ingår i posten aktiverade utvecklingsutgifter men inte i investeringar.
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Kapital- och avkastnings-
mått  

Kapitalmåtten visar hur kapital nyttjas samt företagets finansiella styrka. Avkastning är ett 
ekonomiskt begrepp som beskriver hur mycket en tillgång förändras i värde från en tidigare 
tidpunkt.

Icke IFRS-mått Beskrivning Orsak till användning av mått
Rörelsekapital Genomsnittliga omsättningstillgångar minus 

likvida medel, leverantörsskulder och övriga 
räntefria kortfristiga skulder. Bolaget har inga 
räntebärande skulder.
Förändring i rörelsekapital i kassaflödesanalysen 
inkluderar även justeringar för ej likviditetspå-
verkande poster samt förändringar i långfristiga 
rörelserelaterade fordringar och skulder.

Måttet visar hur mycket rörelsekapital som binds i rörelsen 
och kan sättas i relation till nettoomsättningen för att förstå 
hur effektivt det bundna rörelsekapitalet använts.

Sysselsatt kapital Koncernens sysselsatta kapital beräknas som 
ett genomsnitt av balansräkningens totala 
tillgångar minskat med totala skulder, exklusive 
räntebärande skulder. Koncern har inga ränte-
bärande skulder.

Det centrala måttet för att mäta avkastning på allt det kapital 
som binds i verksamheten.

Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus ränteintäkter, rullande fyra 
kvartal (R4Q), i procent av sysselsatt kapital.

Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen. Ett traditionellt mått för att visa finansiell risk, uttryckt som 
hur stor del av det bundna kapitalet som finansierats av 
ägarna.

Avkastning på eget kapital Periodens resultat i procent av genom- 
snittligt eget kapital, rullande fyra kvartal (R4Q).

Avkastningen på eget kapital visar totalavkastningen på 
ägarnas kapital och återspeglar effekten av såväl rörelsens 
lönsamhet som av finansiell hävstång. Måttet används främst 
för att analysera ägarlönsamheten över tid.

Investeringar Periodens förvärv av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar.

Totalt kassaflöde/Kassaflöde Avser periodens förändring av likvida medel, 
exklusive kursdifferens i likvida medel.

Rörelsekapital 
MSEK

Okt–Dec 
2018

Okt–Dec
2017

Jan–Dec
2018

Jan–Dec 
2017

Omsättningstillgångar 289,7 348,1 321,5 371,2

Likvida medel -102,1 -187,5 -139,2 -204,3

Kortfristiga skulder -139,4 -129,3 -139,5 -129,4

Rörelsekapital 48,3 31,3 42,8 37,4

Avkastning på sysselsatt kapital
MSEK (om inte definierat på annat sätt) 

Okt–Dec 
2018

Okt–Dec
2017

Jan–Dec
2018

Jan–Dec 
2017

Sysselsatt kapital

Balansomslutning 676,3 698,8 694,3 716,5

Ej räntebärande skulder -158,2 -149,4 -159,1 -159,1

Sysselsatt kapital 518,0 549,5 535,2 557,4

Rörelseresultat minus ränteintäkter - R4Q

Rörelseresultat - R4Q -75,1 -7,5 -75,1 -7,5

Ränteintäkter - R4Q 0,3 0,2 0,3 0,2

Rörelseresultat minus ränteintäkter - R4Q -75,7 -7,3 -74,7 -7,3

Avkastning på sysselsatt kapital -14,4% -1,3% -14,0% -1,3%

Soliditet  
MSEK (om inte definierat på annat sätt) 

Okt–Dec 
2018

Okt–Dec
2017

Jan–Dec
2018

Jan–Dec 
2017

Eget kapital 493,9 546,1 493,9 546,1

Balansomslutning 649,9 697,4 649,9 697,4

Soliditet 76,0% 78,3% 76,0% 78,3%
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Aktieägarinformation Mått relaterade till aktien

Icke IFRS-mått Beskrivning Orsak till användning av mått
Utdelning per aktie Periodens utdelning dividerat med genomsnitt-

ligt antal utestående aktier för perioden.
Måtten visar hur mycket per aktie som aktiägarna får från 
koncernens totala verksamhet. 

Resultat per aktie före och efter 
utspädning

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt 
antal utestående aktier för perioden.

Kassaflöde per aktie Totalt kassaflöde, dividerat med genomsnittligt 
antal utestående aktier för perioden.

Eget kapital per aktie före och 
efter utspädning

Eget kapital dividerat med antal utestående 
aktier vid periodens utgång.

Genomsnittligt antal utestående 
aktier före och efter utspädning

Totalt antal antalet aktier i moderföretaget 
minus koncernföretagens innehav av aktier i 
moderföretaget (egna aktier).

Anställda Mått relaterade till anställda

Icke IFRS-mått Beskrivning Orsak till användning av mått
Medelantal anställda och  
konsulter/medarbetare

Genomsnittligt antal anställda samt konsulter för positioner 
som inte är tillfälliga (längre än nio månader) och som inte  
ersätter frånvarande anställda. Avser FTE (full sysselsättning).

Att komplettera antalet anställda med konsulter 
ger en bättre bild av kostnadsmassan.

Anställda  och konsulter under  
perioden

Okt–Dec 
2018

Okt–Dec
2017

Jan–Dec
2018

Jan–Dec 
2017

Antal anställda 199 210 205 208

Antal konsulter 30 37 34 36

Anställda och konsulter under perioden 229 247 239 245

VÄSENTLIGA RESULTATPOSTER
Koncernen har identifierat ett antal poster som är väsentliga antingen på grund av sin karaktär och/
eller belopp. De presenteras här nedan för att tydliggöra koncernens finansiella resultat:

MSEK Not
Okt–Dec 

2018
Okt–Dec

2017
Jan–Dec

2018
Jan–Dec 

2017
Effekter av Net Insight-aktiens utveckling under perioden

Aktierelaterad ersättning (a) -0,0 0,5 0,3 3,4

Värdeförändring syntetiska optioner (b) 0,2 1,7 2,6 14,5

Summa 0,2 2,2 3,0 18,0

Jämförelsestörande poster  

Omstrukturering (c) -2,7 - -10,2 -

Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar (d) -35,9 - -35,9 -0,9

Hyra för tomt kontor (e) - - -2,2 -

Summa -38,6 0,0 -48,3 -0,9

(a) Aktierelaterad ersättning avser värdeförändring av inlåsta belopp vid deltagande i syntetiskt aktieprogram.
(b) Net Insight har, efter beslut på bolagsstämman, introducerat syntetiska optionsprogram för anställda i Sverige. De syntetiska optionerna omvärderas 

löpande till verkligt värde genom tillämpning av optionsvärderingsmodell. Värdeförändringar under optionens löptid redovisas som en finansiell 
post. I syfte att ekonomiskt kassaflödessäkra bolagets åtaganden i de syntetiska optionsprogrammen, om kursen går över lösenpris, har moderföre-
taget återköpt sina egna aktier. Återköpta aktier redovisas i eget kapital, balanserad vinst, och är inte fall för löpande omvärderingar.

(c) Net Insight har under 2018 genomfört ett större förändringsarbete som beräknas avslutas under första kvartalet 2019.
(d) Nedskrivnignar av immateriella anläggningstillgångar har gjorts till följd av omprioriteringar i Nimbra-portföljen, se även avsnitt Resultat.
(e) Hyra för tomt kontor avser kostnader för kvarstående hyresperioder för före detta huvudkontor efter flytten.

Alla poster i tabellen ovan påverkar rörelseresultatet, utom (b) som påverkar finansnettot.

Avkastning på eget kapital  
MSEK (om inte definierat på annat sätt) 

Okt–Dec 
2018

Okt–Dec
2017

Jan–Dec
2018

Jan–Dec 
2017

Periodens resultat - R4Q -58,2 3,5 -58,2 3,5

Genomsnittligt eget kapital - R4Q 535,2 557,4 535,2 557,4

Avkastning på eget kapital -10,9% 0,6% -10,9% 0,6%
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