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Oktober – december 2019 
• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet, dvs exklusive Streaming Solutions, uppgick till 105,2 

MSEK (106,0), en minskning med -0,7% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara 
valutor var minskningen -4,9%. 

• Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -24,1 MSEK (-50,6), vilket motsvarade en 
rörelsemarginal om -22,9% (-47,8). 

• Exklusive jämförelsestörande poster om -20,1 MSEK (-37,1) uppgick rörelseresultatet för kvarvarande 
verksamhet till -4,0 MSEK (-13,5). 

• Periodens resultat för koncernen, inklusive Streaming Solutions, uppgick till -27,6 MSEK (-47,9). 

• Resultat per aktie, före och efter utspädning, för koncernen, inklusive Streaming Solutions, uppgick till  
-0,07 SEK (-0,13). 

• Totalt kassaflöde för koncernen, inklusive Streaming Solutions, uppgick till -14,3 MSEK (-18,5). 

Januari – december 2019 
• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet, dvs exklusive Streaming Solutions, uppgick till 448,6 

MSEK (449,5), en minskning med -0,2%. I jämförbara valutor var det en minskning med -5,6%. 

• Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -3,6 MSEK (-34,1), vilket motsvarade en 
rörelsemarginal om -0,8% (-7,6).  

• Exklusive jämförelsestörande poster om -24,9 MSEK (-44,0) uppgick rörelseresultatet för kvarvarande 
verksamhet till 21,3 MSEK (9,9). 

• Periodens resultat för koncernen, inklusive Streaming Solutions, uppgick till -32,2 MSEK (-58,2). 

• Resultat per aktie, före och efter utspädning, för koncernen, inklusive Streaming Solutions, uppgick till  
-0,08 SEK (-0,15). 

• Totalt kassaflöde för koncernen, inklusive Streaming Solutions, uppgick till -41,2 MSEK (-85,5). 

FINANSIELL ÖVERSIKT 

 
 
Affärsområdet Streaming Solutions har avyttrats under 2020 och presenteras i denna rapport separat som verksamhet under avyttring. 

Vid övergången till IFRS 16 har inte jämförelseperioden omräknats. Effekterna av införandet av IFRS 16 presenteras på sidan 15. 

MSEK 2019 2018 Förändring 2019 2018 Förändring

Kvarvarande verksamhet

Nettoomsättning per affärsområde

Media Networks 88,0                 83,1                 5,9% 377,8               375,1               0,7%

Resource Optimization 17,2                 22,9                 -24,9% 70,8                 74,4                 -4,9%

Nettoomsättning 105,2              106,0              -0,7% 448,6              449,5              -0,2%

Rörelseresultat -24,1 -50,6 -3,6 -34,1

Rörelsemarginal -22,9% -47,8% -0,8% -7,6%

Periodens resultat -20,6 -40,3 -4,6 -25,9

EBITDA -31,9 -13,9 -6,6 13,5

EBITDA-marginal -30,3% -13,1% -1,5% 3,0%

Totalt koncernen inklusive verksamhet under avyttring

Periodens resultat -27,6 -47,9 -32,2 -58,2

Totalt kassaflöde -14,3 -18,5 -41,2 -85,5
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VD har ordet 

Händelserikt kvartal avslutade året 
Avyttringen av Sye och ny vd var viktiga händelser. Intäkter om 105 MSEK i linje 
med föregående period. Rörelseresultatet blev -4 MSEK exklusive jämförelse-
störande poster om -20 MSEK, primärt hänförligt till planerad men ej genomförd 
kapitalanskaffning. 

Under det fjärde kvartalet har vi fortsatt förändringen 
av Net Insight med bland annat avtalet om avyttring 
av Sye-verksamheten och byte av vd. Vi har under året 
genomfört ett besparingsprogram, ökat transparens-
en genom segmentsredovisning och gjort en stra-
tegisk översyn. Genom ett antal större beslut har 
mycket av grunden lagts för en ny fas för Net Insight.  

 
Resultat av den strategiska översynen 
Affärsområdet Media Networks (Nimbra) har en stabil 
lönsamhet och en stark kundbas, men med oför-
ändrad omsättning det senaste året. Genom att 
komplettera vårt produkterbjudande ser vi tillväxt-
möjligheter för nya och befintliga kunder. Vi vill också 
växa inom attraktiva segment som t ex distans-
produktion och internet- och molnbaserad transport. 

Under våren kommer affärsområdet Resource 
Optimization att kommersiellt lansera den nya 
molnbaserade SaaS-lösningen (Software as a Service) 
som presenterades förra året. Vi har ett antal konkreta 
affärsmöjligheter för den nya lösningen. Då den 
primära potentialen inte ligger inom områden där det 
finns meningsfulla synergier med Nimbraverksam-
heten kommer affären att bedrivas som en separat 
verksamhet. På sikt bedömer vi  .att verksamheten har 
bättre förutsättningar att utvecklas med en annan 
ägare.  

Under kvartalet fattades beslut om att avyttra Sye 
till Amazon för ca 350 MSEK. Sye-teknologin har 
bevisat sin förmåga att lösa fundamentala problem 
inom livestreaming för konsumenter. Det faktum att 
ett av världens mest framgångsrika bolag vill förvärva 
en internt utvecklad teknologi är ett mycket starkt 
bevis på den innovationskraft som Net Insight 
besitter. Den kultur, kompetens och kunskap som drev 
fram utvecklingen av Sye lever fortsättningsvis kvar 
inom Net Insight. Exempelvis kommer kompetenser 
relaterat till virtualiserade mjukvarulösningar och 
molnbaserad teknik även framöver att gynna affärs-
området Media Networks. Avyttringen innebär att den 
tidigare aviserade kapitalanskaffningen inte är aktuell 
och förberedelserna för denna har därmed avbrutits. 
 
Fjärde kvartalet 
Under kvartalet har vi ökat fokus på vår traditionella 
kärnaffär Media Networks med accelererad produkt-
utveckling och kommunikation till kunder om våra 
kommande produkter och lösningar. Under kvartalet 
fick vi även den första Nimbra 1060-ordern från Tata 
Communications för utbyggnad av deras corenät. 

För Resource Optimization fortskrider arbetet med 
att slutföra utvecklingen av den nya lösningen enligt 
plan. Vi har ett antal pågående positiva kunddialoger, 
och planerar för kommersiell lansering i början av det 
andra kvartalet 2020.  

I enlighet med gällande regelverk kommer Sye-
verksamheten att redovisas netto som ”verksamhet 
under avyttring” på separat rad i resultaträkningen. 
Kommentarerna nedan avser därför kvarvarande 
verksamhet dvs exklusive Sye.  

Omsättningen under det fjärde kvartalet var 105 
MSEK, i linje med samma period föregående år. 
Resultatet har belastats med jämförelsestörande 
kostnader om -20 MSEK avseende strategisk 
rådgivning, aktiviteter för den planerade men ej 
genomförda kapitalanskaffningen samt avgångs-
vederlag till vd. Exklusive dessa kostnader uppgick 
rörelseresultatet till -4 MSEK. Affärsområdet Media 
Networks bidrog med 4 MSEK. Sye-avyttringen 
beräknas ge en realisationsvinst om cirka 245 MSEK. 
Eftersom affären slutfördes i början av januari 2020 
kommer denna vinst att redovisas i resultatet för det 
första kvartalet 2020. 

Sammanfattningsvis har vi under kvartalet tagit 
viktiga steg för att lägga grunden för framtidens Net 
Insight. Med tydligare fokus och ökade investeringar 
ska vi driva tillväxt i vår lönsamma kärnaffär Media 
Networks. Avyttringen av Sye skapade överlikviditet, 
och bolaget har för avsikt att föreslå en kapital-
återföring, och återkommer senare om formerna för 
detta. Tillträdande vd Crister Fritzson kommer 
tillsammans med ledningsgruppen att se över 
långsiktiga mål och tillväxtstrategier för Net Insight, 
för presentation senare under året.  
 
 
Solna, 14 februari, 2020 
Anders Harrysson, tillförordnad vd 
 

 Händelserikt 
kvartal med 
avyttring av 
Sye 
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VERKSAMHET UNDER AVYTTRING 
Affärsområdet Streaming Solutions (Sye konsument-streamingverksamhet) rapporteras som 
verksamhet under avyttring i denna rapport. Den 17 december 2019 annonserade Net Insight 
att bolaget tecknat ett avtal om att avyttra affärsområdet Streaming Solutions. 
Transaktionen innehöll tillträdesvillkor och avslutades den 3 januari 2020. 

Resultat för Streaming Solutions har exkluderats från de individuella raderna i den 
konsoliderade resultaträkningen och redovisas som ett nettoresultat inom Periodens 
resultat, verksamhet under avyttring. Kostnaderna för centrala funktioner allokeras till de 
olika affärsområdena. För det fjärde kvartalet respektive för helåret 2019 skulle normalt -3,5 
MSEK (-4.8) respektive -14,9 MSEK (-18,3) allokerats till den avyttrade verksamheten. 
Merparten av dessa kostnader är fasta och följer inte med den avyttrade verksamheten. 
Därför har en omallokering av dessa kostnader gjorts till den kvarvarande verksamheten. 
Affärsområdena Media Networks och Resource Optimization har alltså belastats med dessa 
kostnader. För mer information om redovisningsprinciper och rapportering av resultat-
räkning, balansräkning och kassaflöde för verksamhet under avyttring, se sidan 15. 

Kommentarer i denna rapport avser kvarvarande verksamhet, affärsområdena Media 
Networks och Resource Optimization, om inget annat angivits. För mer information om 
avyttrad verksamhet, se tabeller på sidan 12. 

INTÄKTER 
Net Insights omsättning för det fjärde kvartalet 2019 uppgick till 105,2 MSEK (106,0), en 
minskning med -0,7%. Justerat för valutaeffekter minskade omsättningen med -4,9%.  

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 448,6 MSEK (449,5), en minskning med -0,2%. 
Justerat för valutaeffekter minskade omsättningen med -5,6%.  

Net Insights lösningar säljs över hela världen, och vi har kunder i ett 60-tal länder. Många 
kunder är globala, med centrala inköp för dotterbolag. Intäkterna per region för det största 
affärsområdet, Media Networks, varierar över tid beroende på var events äger rum. Intäkter 
per region är därför mindre meningsfullt. Vi redovisar intäkter per region separat (se tabell på 
sidan 11), men utan kommentarer.  

Intäkter per affärsområde 
Net Insights affärsområden är Media Networks och Resource Optimization. Den avyttrade 
verksamheten Streaming Solutions rapporteras separat (se kommentar ovan).  

Media Networks 
Media Networks avser Nimbra-portföljen. En Nimbra-lösning består normalt sett av såväl 
mjukvara som hårdvara och support. Kunder med existerande mjukvarulicenser köper i vissa 
fall enbart hårdvara, varför mixen mellan mjukvaru- och hårdvaruintäkter kan variera från 
kvartal till kvartal. Omsättningen drivs till stor del av events, och enskilda större affärer kan 
ha stor påverkan på kvartalsomsättningen. Det finns inget tydligt säsongsmönster, därför är 
omsättning för rullande 12 månader en bättre indikator än ett kvartal. Det senaste året har 
omsättningen på 12-månadersbasis i stort varit oförändrad. 

Intäkterna för Media Networks för det fjärde kvartalet uppgick till 88,0 MSEK (83,1), en 
ökning om 5,9%. Ökningen är hänförlig till produktgrupperna Nimbra 1000 och Nimbra 600.  

Intäkterna för helåret uppgick till 377,8 MSEK (375,1), en ökning med 0,7%. Intäkter för 
hårdvara samt support och tjänster ökade medan mjukvaruintäkterna minskade.  

Resource Optimization 
Resource Optimization omfattar ScheduALL, som är en ren mjukvarulösning. Intäkterna 
kommer från mjukvarulicenser, support- och konsulttjänster. Affärsmodellen för den 
kommande lösningen, se nedan, är SaaS, Software as a Service.  

Intäkterna för Resource Optimization för det fjärde kvartalet uppgick till 17,2 MSEK (22,9), 
en minskning med -24,9%. Minskningen är hänförlig till minskade licensintäkter, vilket är 
förväntat då vi har presenterat en ny modern lösning som ännu inte lanserats kommersiellt. 
Mottagandet för den nya lösningen har varit mycket positivt, och flera kunder investerar i 
viss uppgradering av befintliga system inför en framtida migrering till den nya lösningen.  

Intäkterna för helåret uppgick till 70,8 MSEK (74,4), en minskning med -4,9%.  
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RESULTAT  
Bruttoresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 66,3 MSEK (57,3), en ökning med 15,7%. 
Ökningen förklaras främst av en något högre omsättning och bruttomarginal för Media 
Networks, i kombination med minskade avskrivningar av aktiverade utvecklingsutgifter. I 
bruttoresultatet ingick avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter med -9,0 MSEK (-14,4). 
Bruttomarginalen exklusive avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter var 71,6% (67,6). 

Rörelsekostnaderna för det fjärde kvartalet om -69,2 MSEK (-71,2) var 2,0 MSEK lägre än 
motsvarande period föregående år. I rörelsekostnaderna ingår jämförelsestörande kostnader 
om -4,3 MSEK (-1,3), vilket under perioden avser avgångsvederlag till vd. Exklusive 
jämförelsestörande kostnader uppgick rörelsekostnaderna till -64,9 MSEK (-69,9). Rensat för 
jämförelsestörande kostnader och valutaeffekter om -2,3 MSEK avseende omräkning av 
utländska dotterföretag till jämförbara växelkurser minskade rörelsekostnaderna med cirka 
10%, motsvarande cirka 7 MSEK.  

Försäljnings- och marknadsföringskostnader uppgick till -34,5 MSEK (-40,2). Här ingår 
reserveringar för befarade kundförluster om -8,3 MSEK (-2,8), huvudsakligen hänförligt till två 
specifika affärer. Administrationskostnaderna om -16,5 MSEK (-13,9) är något högre än 
föregående period, främst som en följd av omorganisationen i det fjärde kvartalet 2018, då 
kostnader för affärsområdesansvariga från och med årsskiftet klassas som administrations-
kostnader. Utvecklingskostnaderna uppgick till -18,2 MSEK (-17,1). De totala utvecklings-
utgifterna, dvs före aktiveringar, uppgick till -40,3 MSEK (-42,0). Övriga rörelseintäkter och 
kostnader uppgick till -21,2 MSEK (-36,7). För perioden avser detta strategisk rådgivning och 
kostnader för den avbrutna kapitalanskaffningen om -15,8 MSEK samt valutakursdifferenser. 
För jämförelseperioden avser detta huvudsakligen nedskrivning av aktiverade utvecklings-
utgifter om -34,9 MSEK. 

Rörelseresultatet uppgick till -24,1 MSEK (-50,6), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 
-22,9% (-47,8). Exklusive jämförelsestörande poster om -20,1 MSEK (-37,5) uppgick 
rörelseresultatet till -4,0 MSEK (-13.5). Det högre rörelseresultatet jämfört med motsvarande 
period föregående år är en följd av lägre kostnader.  

EBITDA uppgick till -32,0 MSEK (-13,9), vilket motsvarade en EBITDA-marginal om -30,4%  
(-13,1). EBITDA har påverkats positivt med 2,9 MSEK (-) av införandet av IFRS 16, då hyra av 
lokaler redovisas som räntekostnad och avskrivning i stället för som övriga externa 
kostnader enligt tidigare redovisningsprinciper. Jämförelseperioden har inte omräknats 
enligt IFRS 16. Minskningen av EBITDA är hänförlig till de jämförelsestörande kostnaderna 
för perioden. 

I fjärde kvartalet gottskrevs finansnettot värdeförändringar om -0,3 MSEK (0,2) på 
syntetiska optionsprogram på grund av en vid kvartalets slut lägre aktiekurs. Fjärde kvartalet 
har belastats med -1,0 MSEK (-) i kostnader för bankkredit. Finansnettot uppgick därmed till  
-2,3 MSEK (-0,3). 

Resultatet före skatt uppgick till -26,5 MSEK (-50,9) och periodens resultat uppgick till  
-20,6 MSEK (-40,3), vilket motsvarade en nettomarginal om -19,5% (-38,0). Inklusive 
verksamhet under avyttring uppgick periodens resultat till -27,6 MSEK (-47,9). 

För helåret uppgick bruttoresultatet till 282,3 MSEK (273,0). Rörelsekostnaderna var -266,9 
MSEK (-270,5), och har belastats med -9,1 MSEK (-8,1) avseende jämförelsestörande poster. 
Rensat för jämförelsestörande kostnader och valutaeffekter om 10,8 MSEK avseende 
omräkning av utländska dotterföretag till jämförbara växelkurser minskade rörelse-
kostnaderna med cirka 5%, motsvarande cirka 14 MSEK. Övriga rörelseintäkter och 
kostnader uppgick till -19,0 MSEK (-36,5), se kommentar för kvartalet ovan.  

 Rörelseresultatet uppgick till -3,6 MSEK (-34,1) och har belastats med jämförelsestörande 
kostnader om -24,9 MSEK (-44,0). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelse-
resultatet till 21.3 MSEK (9.9). Resultatet före skatt uppgick till -6,6 MSEK (-32,7) och 
periodens resultat uppgick till -4,6 MSEK (-25,9). Inklusive verksamhet under avyttring 
uppgick periodens resultat till -32,2 MSEK (-58,2). 
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Resultat per affärsområde 
Media Networks 
Rörelseresultatet för Media Networks för det fjärde kvartalet ökade och uppgick till 3,6 MSEK 
(-45,2), motsvarande en rörelsemarginal om 4,1% (-54,5). Rörelseresultatet är belastat med 
jämförelsestörande kostnader om -3,3 MSEK (-35,9), samt en befarad kundförlust om -4,0 
MSEK (-1,5). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 6,9 MSEK  
(-18,6) Resultatförbättringen beror på rörelsekostnadsreduktioner. Lönsamheten är stabil, 
men omsättningen på rullande 12-månadersbasis är oförändrad. Vi ser goda möjligheter till 
tillväxt i marknadssegment som produktion, IP- och molnbaserade transportlösningar. De 
totala utvecklingsutgifterna var i stort sett oförändrade och uppgick till -26,0 MSEK (-26,4). 

Rörelseresultatet för helåret uppgick till 46,5 MSEK (-14,4), motsvarande en rörelse-
marginal om 12,3% (-3,8). Rörelseresultatet för helåret har belastats med jämförelsestörande 
poster om -6,3 MSEK (-42,7). Exklusive dessa poster var rörelsemarginalen 14,0% (7,6). 
Omallokering av kostnader för centrala funktioner som en konsekvens av avyttringen har 
belastat rörelseresultatet för helåret med -12,8 MSEK (-16,0), motsvarande en rörelse-
marginalförändring om -3,4% (-4,3). De totala utvecklingsutgifterna uppgick till -85,8 MSEK  
(-85,5). 

Resource Optimization 
För Resource Optimization var rörelseresultatet för det fjärde kvartalet -6,7 MSEK (-4,5), 
något sämre än föregående år. Detta är hänförligt till jämförelsestörande kostnader om -2,8 
MSEK (-1,3) samt kostnader för kundförluster om -1,3 MSEK (-). De totala utvecklings-
utgifterna ökade som en följd av investeringar i modernisering av ScheduALL-lösningen, och 
uppgick till -14,3 MSEK (-7,8). 

Rörelseresultatet för helåret uppgick till -31,8 MSEK (-19,2). Minskningen är hänförlig till 
lägre intäkter, ökade utvecklingskostnader samt kundförluster. De totala utvecklings-
utgifterna uppgick till -48,2 MSEK (-25,8).   

INVESTERINGAR INKLUSIVE VERKSAMHET UNDER AVYTTRING 
Fjärde kvartalets investeringar uppgick till 30,5 MSEK (31,3), varav 28,9 MSEK (24,1) avsåg 
aktiveringar av utvecklingsutgifter. Investeringarna under helåret uppgick till 92,1 MSEK 
(107,1), varav 89,4 MSEK (75,4) avsåg aktiveringar av utvecklingsutgifter.  

Av- och nedskrivningar under fjärde kvartalet uppgick till 19,2 MSEK (54,9), varav 14,0 
MSEK (52,4) avsåg av- och nedskrivningar på balanserade utvecklingsutgifter. Av- och 
nedskrivningar under helåret uppgick till 77,8 MSEK (101,5), varav 57,3 MSEK (93,0) avsåg 
av- och nedskrivningar på balanserade utvecklingsutgifter.  

För jämförelseperioden, dvs fjärde kvartalet 2018, gjordes nedskrivningar avseende 
immateriella tillgångar i Media Networks om 35,9 MSEK varav 34,9 MSEK avsåg balanserade 
utvecklingsutgifter. 

Övergången till IFRS 16 per 1 januari 2019 innebar att nyttjanderättstillgångar ökade med 
62 MSEK, vilket inte var kassaflödespåverkande och är exkluderat från investeringar ovan. 

Vid slutet av perioden uppgick nettovärdet av balanserade utvecklingsutgifter till 264,3 
MSEK varav 79,8 MSEK avser Streaming Solutions och ingår i raden Tillgångar klassificerade 
som innehav till försäljning i koncernens balansräkning. Nettovärdet av balanserade 
utvecklingsutgifter var 234,1 MSEK per den 31 december 2018. 

Investeringar per affärsområde 
Uppföljning av investeringar per affärsområde avser endast balanserade utvecklingsutgifter. 

Media Networks 
För affärsområde Media Networks uppgick fjärde kvartalets aktiveringar av utvecklings-
utgifter till 13,7 MSEK (14,4) och helåret till 37,3 MSEK (40,7). 

Av- och nedskrivningar under fjärde kvartalet uppgick till 8,0 MSEK (47,3) och under 
helåret till 34,4 MSEK (79,2). För jämförelseperioden, dvs fjärde kvartalet 2018, gjordes 
nedskrivningar avseende balanserade utvecklingsutgifter om 34,9 MSEK.  

Vid slutet av perioden uppgick nettovärdet av balanserade utvecklingsutgifter till 126,0 
MSEK jämfört med 123,1 MSEK per den 31 december 2018. 

Resource Optimization 
För affärsområde Resource Optimization uppgick fjärde kvartalets aktiveringar av 
utvecklingsutgifter till 8,4 MSEK (1,7) och under helåret till 25,9 MSEK (5,0). Den stora 
ökningen jämfört med föregående år en följd av investeringar i modernisering av ScheduALL-
lösningen.  

Avskrivningar under fjärde kvartalet uppgick till 1,1 MSEK (1,5) och under helåret till 5,3 
MSEK (5,6).  

Vid slutet av perioden uppgick nettovärdet av balanserade utvecklingsutgifter till 58,5 
MSEK jämfört med 39,7 MSEK per den 31 december 2018. 
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 Verksamhet under avyttring - Streaming Solutions 
För affärsområde Streaming Solutions uppgick fjärde kvartalets investeringar till 6,8 MSEK 
(8,0) och under helåret till 26,1 MSEK (29,8).  

Av- och nedskrivningar under fjärde kvartalet uppgick till 4,9 MSEK (2,1) och under helåret 
till 17,6 MSEK (8,2).  

Vid slutet av perioden uppgick nettovärdet av balanserade utvecklingsutgifter till 79,8 
MSEK jämfört med 71,3 MSEK per den 31 december 2018. Per 31 december 2019 ingår de 
balanserade utveckling utgifterna i posten Tillgångar som innehas till försäljning. 
 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING INKLUSIVE 
VERKSAMHET UNDER AVYTTRING 
Kassaflödet för den löpande verksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till 18,2 MSEK 
(12,7). Det totala kassaflödet uppgick till -14,3 MSEK (-18,5). Kassaflödet för helåret uppgick 
till -41,2 MSEK (-85,5). Det negativa kassaflödet är hänförligt till att kassaflödet från den 
löpande verksamheten inte täcker investeringar i utvecklingsprojekt. 

Kassaflöde för endast kvarvarande verksamhet uppgick till -3,4 MSEK (-2,8) i det fjärde 
kvartalet och för helåret till 2,3 MSEK (-23,9). 

Likvida medel vid slutet av kvartalet uppgick till 52,3 MSEK, jämfört med 92,9 MSEK per 
den 31 december 2018. 

Bolaget har en hög volatilitet i rörelsekapitalbindningen och för det första halvåret var 
rörelsekapitalbindningen relativt hög i förhållande till kassan. För att rörelsekapital-
bindningen inte ska påverka investeringarna avtalade bolaget i juli, av försiktighetsskäl, om 
en bankkredit om 50 MSEK. Målsättningen var att inte behöva ta krediten i anspråk, vilket 
inte heller skett och krediten förföll per 31 december. För mer information se avsnitt Lån, 
ställda säkerheter och transaktion med närstående på sidan 17. I och med försäljningen av 
Sye-verksamheten i januari 2020 finns inte längre något behov av någon kredit. 

Kvarvarande skattemässiga underskott för bolagen i koncernen uppgick vid periodens 
utgång till 102,8 MSEK, jämfört med 145,4 MSEK per den 31 december 2018. Uppskjuten 
skattefordran har redovisats för de skattemässiga underskotten och alla underskott är 
hänförliga till bolag i den kvarvarande verksamheten. Se även avsnitt Skatt på sidan 16. 

Eget kapital vid slutet av perioden uppgick till 463,7 MSEK, jämfört med 493,9 MSEK per 
den 31 december 2018. Soliditeten uppgick till 67,6%, jämfört med 76,0% per den 31 
december 2018. Minskningen av soliditeten är primärt hänförlig till effekter av ny 
redovisningsprincip för leasing (IFRS 16). Exklusive IFRS 16-effekter var soliditeten i slutet av 
perioden 73,1%. För information om återköp av egna aktier samt uppdelningen av aktier, se 
avsnitt Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital på sidan 16. 

ANSTÄLLDA 
Medelantalet anställda och konsulter under det fjärde kvartalet och helåret inklusive 
verksamhet under avyttring var 219 (229) respektive 217 (239), varav 144 (136) respektive 
139 (146) i moderföretaget Net Insight AB (publ). Anställda och konsulter i kvarvarande 
verksamhet uppgick till 190 (195) respektive 189 (202). 

Den 31 oktober 2019 lämnade Henrik Sund som vd. Till ny vd har styrelsen utsett Crister 
Fritzson. Crister kommer att tillträda som VD senast den 14 april 2020. Styrelsen har utsett 
styrelseledamoten Anders Harrysson till interim vd under övergångsperioden. 

Filippa Hasselström, vice president Streaming Solutions, lämnade ledningsgruppen i 
samband med avyttringen av affärsområdet 3 januari 2020. 

 

MODERFÖRETAGET 
Moderföretagets nettoomsättning under det fjärde kvartalet uppgick till 98,2 MSEK (124,7) 
och periodens resultat uppgick till -97,7 MSEK (-50,3). Perioden belastades av en ned-
skrivning av aktier i dotterföretag om -81,8 MSEK till följd av en koncernintern 
omstrukturering, som inte påverkar koncernens resultat. Omstruktureringen innebar bland 
annat att moderföretaget förvärvade alla immateriella rättigheter avseende Nimbra från 
dotterföretaget. Under fjärde kvartalet var den koncerninterna försäljningen 9,5 MSEK (39,0) 
och de koncerninterna inköpen -14,0 MSEK (-47,0). Koncernintern försäljning och inköp har 
minskat på grund av den koncerninterna omstruktureringen. 

Moderföretagets nettoomsättning under helåret uppgick till 487,3 MSEK (514,9) och årets 
resultat uppgick till -88,0 MSEK (-44,2). Se kommentar ovan avseende omstrukturering i 
fjärde kvartalet. Under helåret var den koncerninterna försäljningen 100,1 MSEK (133,8) och 
de koncerninterna inköpen -139,3 MSEK (-168,5). Under första kvartalet 2019 erhöll 
moderföretaget en utdelning från dotterföretag om 1,8 MSEK (-). 

Utvecklingen för moderföretaget under det fjärde kvartalet och helåret följde i allt 
väsentligt koncernens utveckling som presenterats ovan för affärsområdet Media Networks. 
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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 
konkurrens, 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 
årsredovisningen 2018 har tillkommit hittills eller förväntas tillkomma under 2020. 

För en utförlig beskrivning av bolagets risk- och känslighetsanalys samt riskhantering 
hänvisas till sidorna 36–40 och 54–55 i årsredovisningen för 2018. 

SÄSONGSEFFEKTER 
De senaste tre kalenderåren har säsongsvariationen i genomsnitt varit relativt begränsad. 
Nettoomsättningen har under första, andra och tredje kvartalet uppgått till 24 procent 
vardera och fjärde kvartalet till 28 procent av årsomsättningen. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

 
 
Vid övergången till IFRS 16 har inte jämförelseperioden omräknats. Effekterna av införandet av IFRS 16 presenteras på sidan 15. 

 

KSEK 2019 2018 2019 2018

Kvarvarande verksamhet

Nettoomsättning 105 217 106 001 448 550 449 487

Kostnad för sålda varor och tjänster -38 948 -48 709 -166 251 -176 489

Bruttoresultat 66 269 57 292 282 299 272 998

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -34 526 -40 181 -128 816 -153 226

Administrationskostnader -16 460 -13 875 -67 355 -54 933

Utvecklingskostnader -18 244 -17 144 -70 776 -62 390

Övriga rörelseintäkter och kostnader -21 169 -36 730 -18 952 -36 510

Rörelseresultat -24 130 -50 638 -3 600 -34 061

Finansnetto -2 346 -303 -3 009 1 387

Resultat före skatt -26 476 -50 941 -6 609 -32 674

Skatt 5 926 10 671 1 965 6 739

Periodens resultat kvarvarande verksamhet -20 550 -40 270 -4 644 -25 935

Verksamhet under avyttring, netto efter skatt -7 050 -7 675 -27 543 -32 252

Periodens resultat -27 600 -47 945 -32 187 -58 187

Periodens resultat hänförligt till moderföretagets  aktieägare -27 600 -47 945 -32 187 -58 187

Okt-Dec Jan-Dec 

2019 2018 2019 2018

Resultat per aktie före  och efter utspädning kvarstående verksamhet, SEK -0,05 -0,11 -0,01 -0,07

Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive verksamhet under avyttring, SEK -0,07 -0,13 -0,10 -0,15

Genomsnittligt antal utestående tusental aktier före och efter utspädning 382 758 383 458 328 812 383 478

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

Okt-Dec Jan-Dec 

 

KSEK 2019 2018 2019 2018

Periodens resultat -27 600 -47 945 -32 187 -58 187

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan komma att omklassificeras till  resultaträkningen 

Omräkningsdifferenser -3 170 1 093 3 904 6 702

Övrigt totalresultat, netto efter skatt -3 170 1 093 3 904 6 702

Totalresultat för perioden -30 770 -46 852 -28 283 -51 485

Totalresultat för perioden hänförligt till  moderföretagets aktieägare -30 770 -46 852 -28 283 -51 485

Okt-Dec Jan-Dec 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

 
 
Vid övergången till IFRS 16 har inte jämförelseperioden omräknats. Effekterna av införandet av IFRS 16 presenteras på sidan 15. 
  

KSEK 31 Dec 2019 30 Sep 2019 31 Dec 2018 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 184 582 252 173 234 064

Goodwill 65 582 68 786 63 307

Övriga immateriella tillgångar 10 560 12 114 14 246

Nyttjanderättstillgångar 52 394 55 207 -

Inventarier 29 531 30 562 33 580

Uppskjuten skattefordran 26 997 33 593 30 247

Depositioner 5 186 5 212 5 211

Summa anläggningstillgångar 374 832 457 647 380 655

Omsättningstillgångar

Varulager 44 584 41 511 46 388

Kundfordringar 103 771 112 052 106 067

Kortfristiga fordringar 17 179 24 609 23 924

Likvida medel 52 280 66 885 92 893

Tillgångar som innehas till försäljning 93 840 - -

Summa omsättningstillgångar 311 654 245 057 269 272

SUMMA TILLGÅNGAR 686 486 702 704 649 927

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 9 473 12 643 5 569

Ansamlade förluster -754 052 -726 452 -720 028

Summa eget kapital 463 745 494 515 493 865

Långfristiga skulder

Leasingskulder 41 518 43 991 -

Övriga långfristiga skulder 20 648 18 658 17 906

Summa långfristiga skulder 62 166 62 649 17 906

Kortfristiga skulder

Leasingskulder 10 586 10 771 -

Leverantörsskulder 35 821 23 887 36 009

Övriga kortfristiga skulder 111 173 110 882 102 147

Skulder hänförliga till tillgångar som innhas till försäljning 2 995 - -

Summa kortfristiga skulder 160 575 145 540 138 156

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 686 486 702 704 649 927
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FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 

 
 
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS INKLUSIVE VERKSAMHET UNDER AVYTTRING 
 

 
  

KSEK
Aktie-

kapital 
Övrigt tillskjutet 

kapital 
Omräknings-

reserv 
Ansamlade 

förluster 
Totalt eget 

kapital 

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

2019-01-01 15 597 1 192 727 5 569 -720 028 493 865

Återköp av egna aktier - - - -1 837 -1 837

Totalresultat för perioden - - 3 904 -32 187 -28 283

2019-12-31 15 597 1 192 727 9 473 -754 052 463 745

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

 

KSEK 2019 2018 2019 2018

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt -35 445 -60 706 -41 651 -73 707

Betalda inkomstskatter - -238 -371 -238

Av- och nedskrivningar 19 216 54 943 77 848 101 479

Övriga ej likviditetspåverkade poster 12 094 4 984 15 229 8 420

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -4 135 -1 017 51 055 35 954

Förändring i rörelsekapital

Ökning-/Minskning+ av varulager -5 374 -6 440 -2 682 -8 795

Ökning-/Minskning+ av fordringar 10 233 24 427 -1 572 -11 090

Ökning+/Minskning- av skulder 17 427 -4 272 14 043 6 653

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 151 12 698 60 844 22 722

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -29 142 -24 139 -90 159 -75 426

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -902 -7 195 -1 930 -31 659

Ökning -/Minskning+ av långfristiga fordringar, netto -2 -2 46 -300

Kassaflöde från investeringsverksamheten -30 046 -31 336 -92 043 -107 385

Finansieringsverksamheten

Amortering av leasingskuld -2 357 - -8 154 -

Inbetald optionspremie - 184 - 1 381

Slutreglering optioner - -20 - -1 435

Återköp av egna aktier - - -1 837 -739

Kassaflöde från finansieringssverksamheten -2 357 164 -9 991 -793

Periodens förändring av likvida medel -14 252 -18 474 -41 190 -85 456

Kursdifferenser i likvida medel -303 118 627 604

Likvida medel vid periodens början 66 885 111 249 92 893 177 745
Likvida medel vid periodens slut 52 330 92 893 52 330 92 893

Okt-Dec Jan-Dec 
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SEGMENTSRAPPORTERING 
Bolagets segment motsvaras av affärsområdena Media Networks, Resource Optimization och Streaming Solutions. Affärsområdet 
Streaming Solutions rapporteras som verksamhet under avyttring i denna rapport och ingår inte i segmentsrapporteringen. Kostnaderna för 
centrala funktioner allokeras till de olika affärsområdena. För det fjärde kvartalet respektive för helåret 2019 skulle normalt -3,5 MSEK (-4.8) 
respektive -14,9 MSEK (-18,3) allokerats till den avyttrade verksamheten. Merparten av dessa kostnader är fasta och följer inte med den 
avyttrade verksamheten. Därför har en omallokering av dessa kostnader gjorts till den kvarvarande verksamheten; affärsområdena Media 
Networks och Resource Optimization. 
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Nettoomsättning 87 988 17 229 - 105 217 83 061 22 940 - 106 001  

Bruttoresultat 55 129 11 116 24 66 269 41 712 15 580 - 57 292  

Bruttomarginal 62,7% 64,5% 63,0% 50,2% 67,9% 54,0%  

Rörelseresultat 3 622 -6 745 -21 007 -24 130 -45 246 -4 505 -887 -50 638  

Varav omallokerade kostnader -2 958 -553 -3 511 -4 269 -573 -4 842

Rörelsemarginal 4,1% -39,1% -22,9% -54,5% -19,6% -47,8%  

Finansnetto -2 346 -2 346 -303 -303

Resultat före skatt kvarvarande verksamhet -26 476 -50 941
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Nettoomsättning 377 764 70 786 - 448 550 375 069 74 418 - 449 487

Bruttoresultat 242 357 39 850 92 282 299 225 248 47 750 - 272 998

Bruttomarginal 64,2% 56,3% 62,9% 60,1% 64,2% 60,7%

Rörelseresultat 46 479 -31 759 -18 320 -3 600 -14 378 -19 179 -504 -34 061

Varav omallokerade kostnader -12 816 -2 091 -14 907 -15 966 -2 351 -18 317

Rörelsemarginal 12,3% -44,9% -0,8% -3,8% -25,8% -7,6%

Finansnetto -3 009 -3 009 1 387 1 387

Resultat före skatt kvarvarande verksamhet -6 609 -32 674

Okt-Dec 2019 Okt-Dec 2018 

Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018 
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UPPDELNING AV INTÄKTER INKLUSIVE VERKSAMHET UNDER AVYTTRING 
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Nettoomsättning per 
intäktsslag

Hårdvara 36 625 - - 36 625 27 536 - - 27 536 171 739 - - 171 739 148 207 - - 14  

Mjukvarulicenser 22 325 1 633 290 24 248 27 680 6 527 250 34 457 87 134 6 282 8 194 101 610 115 130 14 385 436 12  

Support & tjänster 29 038 15 596 400 45 034 27 845 16 413 196 44 454 118 891 64 504 1 316 184 711 111 732 60 033 1 662 17  

Summa 87 988 17 229 690 105 907 83 061 22 940 446 106 447 377 764 70 786 9 510 458 060 375 069 74 418 2 098 45  

Nettoomsättning per 
region

WE 35 722 4 543 -530 39 735 55 203 4 205 250 59 658 168 300 17 906 4 591 190 797 188 351 18 652 589 20  

AM 32 375 9 825 1 220 43 420 17 825 11 543 196 29 564 137 551 42 008 4 633 184 192 104 654 40 907 1 277 14  

RoW 19 891 2 861 - 22 752 10 033 7 192 - 17 225 71 913 10 872 286 83 071 82 064 14 859 232 9  

Summa 87 988 17 229 690 105 907 83 061 22 940 446 106 447 377 764 70 786 9 510 458 060 375 069 74 418 2 098 45  

Tidpunkt för 
intäktsredovisning

Varor och tjänster 
överförda vid ett tillfälle 58 952 1 633 290 60 875 55 273 6 527 250 62 050 258 922 6 282 8 194 273 398 264 165 14 385 436 27  

Tjänster överförda över 
tiden 29 036 15 596 400 45 032 27 788 16 413 196 44 397 118 842 64 504 1 316 184 662 110 904 60 033 1 662 17  

Summa 87 988 17 229 690 105 907 83 061 22 940 446 106 447 377 764 70 786 9 510 458 060 375 069 74 418 2 098 45  

Okt-Dec 2019 Okt-Dec 2018 Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2018 
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RESULTAT FRÅN VERKSAMHET UNDER AVYTTRING  

 
 
TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING 

 

 
KASSAFLÖDE FRÅN VERKSAMHET UNDER AVYTTRING  

  

 

KSEK 2019 2018 2019 2018

Verksamhet under avyttring

Nettoomsättning 690 446 9 510 2 098

Kostnad för sålda varor och tjänster -6 648 -3 268 -21 293 -12 723

Bruttoresultat -5 958 -2 822 -11 783 -10 625

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -4 012 -6 248 -19 702 -27 886

Administrationskostnader - - - -

Utvecklingskostnader 1 001 -695 -3 557 -2 522

Övriga rörelseintäkter och kostnader - - - -

Rörelseresultat -8 969 -9 765 -35 042 -41 033

Finansnetto - - - -

Resultat före skatt -8 969 -9 765 -35 042 -41 033

Skatt 1 919 2 090 7 499 8 781

Periodens resultat verksamhet under avyttring -7 050 -7 675 -27 543 -32 252

Okt-Dec Jan-Dec 

KSEK 31 Dec 2019 

TILLGÅNGAR

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 79 756

Inventarier 250

Uppskjuten skattefordran 13 598

Kortfristiga fordringar 186

Likvida medel 50

SUMMA TILLGÅNGAR 93 840

SKULDER -

Övriga kortfristiga skulder 2 995

SUMMA SKULDER 2 995

 

KSEK 2019 2018 2019 2018

Kassaflöde från verksamhet under avyttring, netto

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 037 -7 710 -17 424 -32 811

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 840 -8 000 -26 109 -29 760

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - -

Kassaflöde från verksamhet under avyttring, netto -10 877 -15 710 -43 533 -62 571

Okt-Dec Jan-Dec 
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FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER 

 
 

 

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 vedertagna principer och bygger på Net Insights aktiekurs. 
  

Koncernens finansiella instrument per kategori 

KSEK Värdenivå 
Låne- och 

kundfordringar 

Tillgångar 
värderade till 

verkligt värde via 
resultaträkningen Värdenivå 

Låne- och 
kundfordringar 

Tillgångar 
värderade till 

verkligt värde via 
resultaträkningen 

Tillgångar i balansräkningen

Derivatinstrument, valutaterminer 2 - - 2 - 181

Kundfordringar och andra fordringar, exklusive icke 
finansiella fordringar 110 147 - 113 406 -

Likvida medel 52 280 - 92 893 -

Summa 162 427 - 206 299 181

31 Dec 2019 31 Dec 2018 

Koncernens finansiella instrument per kategori

KSEK Värdenivå 

Övriga 
finansiella 

skulder 

Skulder värderade till 
verkligt värde via 

resultaträkningen Värdenivå 

Övriga 
finansiella 

skulder 

Skulder värderade till 
verkligt värde via 

resultaträkningen 

Skulder i balansräkningen

Syntetiska optioner 2 - 68 2 - 299

Derivatinstrument, valutaterminer 2 - - 2 -

Leverantörsskulder och andra skulder, exklusive icke 
finansiella skulder

46 689 - 42 955 -

Leasingskulder 52 103 - - -

Summa 98 792 68 42 955 299

31 Dec 2019 31 Dec 2018 
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MODERFÖRTAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG  

  

 

KSEK 2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning 98 147 124 726 487 319 514 880

Kostnad för sålda varor och tjänster -36 261 -54 846 -207 349 -215 585

Bruttoresultat 61 886 69 880 279 970 299 295

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -32 572 -42 144 -119 586 -146 543

Administrationskostnader -29 761 -10 259 -71 223 -46 870

Utvecklingskostnader -20 644 -35 458 -104 133 -117 808

Övriga intäkter och kostnader -5 184 -1 743 -2 674 -2 005

Rörelseresultat -25 780 -19 724 -17 150 -13 931

Finansnetto -83 731 -35 081 -80 505 -33 322

Resultat före skatt -110 006 -54 805 -98 152 -47 253

Skatt 12 260 4 508 10 113 3 037

Periodens resultat -97 745 -50 297 -88 039 -44 216

Okt-Dec Jan-Dec 

KSEK 31 Dec 2019 30 Sep 2019 31 Dec 2018 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 126 049 - -

Övriga immateriella tillgångar 3 234 3 629 3 999

Inventarier 25 576 26 169 28 901

Andelar i koncernföretag 243 777 295 068 295 068

Uppskjuten skattefordran 15 144 2 884 5 031

Depositioner 4 649 4 694 4 695

Summa anläggningstillgångar 418 429 332 399 337 694

Omsättningstillgångar

Varulager 44 584 41 511 46 388

Kundfordringar 98 100 102 633 95 599

Fordringar koncernföretag 20 826 154 558 135 583

Kortfristiga fordringar 15 055 25 777 17 806

Likvida medel 40 849 51 089 79 681

Summa omsättningstillgångar 219 414 375 508 375 057

SUMMA TILLGÅNGAR 637 843 707 907 712 751

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital 142 093 128 419 128 419

Fritt eget kapital 379 125 490 545 482 676

Summa eget kapital 521 218 618 964 611 095

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 12 611 7 792 9 362

Summa långfristiga skulder 12 611 7 792 9 362

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 32 381 17 529 31 806

Övriga kortfristiga skulder 71 633 63 622 60 488

Summa kortfristiga skulder 104 014 81 151 92 294

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 637 843 707 907 712 751
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering och tillämpbara regler i Årsredovisningslagen. 
Delårsrapporten för moderföretaget 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 
delårsrapporten. 

Från och med 1 januari 2019 tillämpar Net Insight följande nyheter 
och tillägg till IFRS: 

– IFRS 16 Leasing 

Nya redovisningsprinciper 2019 
IFRS 16 Leasing - övergång  
IFRS 16 Leasing, som ersätter IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande 
tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Definitionen av en lease (hyra) 
är förändrad vilket påverkar redovisningen från både leasetagar- och 
leasegivarperspektiv. Den nya standarden innehåller mer specifik 
vägledning om och när leasing ingår i ett servicekontrakt. 
Moderföretaget har valt att inte tillämpa IFRS 16 enligt möjliga 
undantag i RFR 2. 

Redovisning för leasetagare 
Standarden anger att tillgångar och skulder hänförliga till alla 
leasingkontrakt, 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 baseras på samma klassificering som 
för en operationell eller finansiell lease under IAS 17. Detta betyder 
att om koncernen, som leasegivare, väsentligen behåller ägande-
rättigheter och -skyldigheter för tillgången så klassas leasen som en 
operationell lease. Motsatsvis, om leasen klassificeras som en 
finansiell lease så har äganderätter och -skyldigheter för tillgången 
överförts till leasetagaren. Koncernens leasingavtal 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 tillämpar den nya standarden 
från den 1 januari 2019. Koncernen valde 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. Någon omräkning av 
föregående år har inte gjorts. 

Vid övergången har koncernen, som leasetagare, i balans-
räkningen redovisat leaseskuld för leasar som tidigare klassificer-
ades som operationella leasar. Genomsnittliga vägda marginella 
låneräntan som har använts för leaseskulder redovisade i balans-
räkningen på den första tillämpningsdagen och uppgick till 3,4%. 
Nyttjanderätter har redovisats i balansräkningen med ett belopp som 
är lika med den hänförliga leaseskulden. Förändringen vid över-
gången är att nyttjanderättstillgångar ökat med 62 MSEK och kort-
fristiga fordringar minskat med -2 MSEK samt att långa leaseskulder 
ökar med 50 MSEK, korta leaseskulder ökat med 9 MSEK och att 
förändringen i eget kapital är 0 MSEK.  

Även resultaträkningen påverkas då kostnaden normalt är högre 
de första åren av ett leasingavtal för att senare avta. Utöver detta, 
redovisas kostnaden som räntekostnad och avskrivning i stället för 
övriga externa kostnader. Detta påverkar nyckeltal såsom EBITDA. 
IFRS 16 har för perioden oktober-december 2019 respektive januari-
december 2019 påverkat bruttoresultatet med 0,0 MSEK respektive 
0,1 MSEK, rörelseresultatet med 0,2 MSEK respektive 0,6 MSEK, 
resultat före skatt med -0,3 MSEK respektive -1,3 MSEK samt 
periodens resultat med -0,2 MSEK respektive -1,0 MSEK. För EBITDA 

var påverkan av IFRS 16 2,9 MSEK för perioden oktober-december 
2019 och 11,2 MSEK för perioden januari-december 2019. 

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

Koncernen hade ingen påverkan av leasegivarredovisningen vid 
första tillämpningsdatum. 

IFRS 16 Leasing - Redovisningsprincip  
Leasing när koncernen är leasetagare 
Huvudtyperna av koncernens leasade tillgångar är i storleksordning 
lokaler, IT- och kontorsutrustning.  

Koncernen redovisar nyttjanderätter och leaseskulder hänförliga 
till alla leasingavtal i balansräkningen med vissa undantag. 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.  

Vid utvärdering av ett leasekontrakt separeras leasekomponenter 
från icke-lease komponenter och leasingperioden definieras 
beaktande förekommande rättigheter att förlänga eller säga upp i 
förtid. Leaseskulden värderas initialt till nuvärdet av lease-
betalningarna som inte är betalade på startdatum, diskonterade med 
marginell låneränta. Leasebetalningar som ingår i skulden utgörs av 
fasta betalningar, rörliga betalningar betingade av index eller pris, 
restvärden och straffavgifter för uppsägning av kontrakt. 

Nyttjanderätten värderas initialt till upplupet anskaffningsvärde 
vilket är samma belopp som för den initiala värderingen av skulden, 
justerat för förekommande leasebetalningar vid eller före ikraft-
trädandedatum reducerat med förekommande lease incentives plus 
initiala direkta kostnader och återställandekostnader. 

Koncernen tillämpar undantaget att exkludera leaseavtal med kort 
löptid liksom för leaseavtal där de underliggande tillgångarna har 
lågt värde innebärande att leasebetalningar för dessa leaseavtal 
kostnadsförs linjärt över leaseperioden. 

Leasing när koncernen är leasegivare 
Leasingkontrakt där koncernen är leasegivare klassificeras som 
finansiella leasar när majoriteten av ekonomiska risker och 
ekonomiska fördelar är överförda till leasetagaren, annars är de 
operativa leaseavtal. Under ett finansiellt leasingavtal redovisas en 
fordran till ett belopp som är detsamma som nettoinvesteringen i 
leaseavtalet och intäkter redovisas i enlighet med intäktsförings-
principerna. 

Under operationella leaseavtal redovisas tillgångarna som 
materiella anläggningstillgångar och både intäkter och avskrivningar 
redovisas linjärt under leaseperioden. 

Koncernens leasingavtal är normalt korta och kopplade till 
specifika evenemang. 

Segmentsrapportering  
Från 1 september 2019 har bolaget ändrat uppföljningen och 
rapporteringen av verksamheten, viket medfört att bolaget från detta 
datum rapporterar segment enligt nedanstående principer. 
Omräkning av tidigare perioder 2019 samt jämförelseperioder 2018 
har gjorts enligt samma principer. 

 Identifieringen av segment görs baserat på den interna 
rapporteringen till den högsta verkställande beslutsfattaren, vilken 
bedöms vara moderföretagets och koncernens vd. Koncernen styrs 
utifrån resultatmåtten nettoomsättning, brutto- och rörelseresultat 
fördelat på de identifierade segmenten nedan.  

Resultatposter som ej fördelas är valutakursdifferenser, 
finansiella poster och skatt. Leasingavgifter i segmenten redovisas 
som operationella leasingavgifter och skillnaden mellan denna 
princip och koncernens redovisningsprincip, IFRS 16 Leasing, 
rapporteras som Ej fördelade poster och elimineringar. Försäljning 
mellan segmenten har inte förekommit.  
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Avseende tillgångar, skulder och investeringar är det endast 
posten Balanserade utgifter för utvecklingsutgifter som följs upp per 
segment. 

Följande segment har identifierats, vilka motsvarar bolagets 
affärsområden: 

Media Networks avser Nimbra-portföljen. En Nimbra-lösning 
består normalt sett av såväl mjukvara som hårdvara och support. 
Kunder med existerande mjukvarulicenser köper i vissa fall enbart 
hårdvara, varför mixen mellan mjukvaru- och hårdvaruintäkter kan 
variera från kvartal till kvartal. Omsättningen drivs till stor del av 
events, och enskilda större affärer kan ha stor påverkan på 
kvartalsomsättningen. Det finns inget tydligt säsongsmönster, 
därför är omsättning för rullande 12 månader en bättre indikator än 
ett kvartal. 

Resource Optimization omfattar ScheduALL, som är en ren 
mjukvarulösning. kommer från mjukvarulicenser, support- och 
konsulttjänster. Affärsmodellen för den kommande lösningen är 
SaaS, Software as a Service. 

Streaming Solutions avser Sye, som även den är en 
mjukvarulösning. Sye kan levereras både som licens och som SaaS, 
och intäkterna omfattar även support- och konsulttjänster.  

Affärsområdet Streaming Solutions avyttrades i januari 2020 och 
presenteras i rapporten som verksamhet under avyttring, se nedan. 
Segmentsrapporteringen har ändrats från december 2019 till att 
exkludera Streaming Solutions, som följs upp och rapporteras 
separat som verksamhet under avyttring. 

Kostnaderna för centrala funktioner allokeras till de olika 
affärsområdena. För det fjärde kvartalet respektive för helåret 2019 
skulle normalt -3,5 MSEK (-4.8) respektive -14,9 MSEK (-18,3) 
allokerats till den avyttrade verksamheten.. Merparten av dessa 
kostnader är fasta och följer inte med den avyttrade verksamheten. 
Därför har en omallokering av dessa kostnader gjorts till den 
kvarvarande verksamheten; affärsområdena Media Networks och 
Resource Optimization. 

 

Verksamhet under avyttring 
Net Insight offentliggjorde i december 2019 att avyttring kommer att 
ske av affärsområdet Streaming Solutions, vilken avslutades i 
januari 2020.  Affärsområdet Streaming Solutions rapporteras som 
verksamhet under avyttring i koncernens resultaträkning för 2019. 
Koncernens resultaträkning för 2018 har omräknats enligt samma 
principer. Resultatet för Streaming Solutions har exkluderats för de 
individuella raderna i den konsoliderade resultaträkningen och 
istället redovisas nettoresultatet som Verksamhet under avyttring, 
netto efter skatt, vilket i sin helhet är hänförligt till moderbolagets 
ägare. Se även ovan avsnitt Segmentsrapportering ovan avseende 
allokering av allokeringen av kostnader för centrala funktioner. 

I Koncernens kassaflödesanalys ingår verksamhet under 
avyttring. Ytterligare upplysning om kassaflöde avseende 
verksamhet under avyttring framgår i tabell på sidan 11. 

I balansräkningen per den 31 december 2019 och tillgångar och 
skulder hänförliga till verksamhet under avyttring omklassificerats 
till Tillgångar som innehavs till försäljning och Skulder hänförliga till 
tillgångar som innehavs till försäljning. Balansräkningen för tidigare 
perioder får enligt IFRS inte omräknas och är därför oförändrade. 
Resultaträkning och balansräkning avseende verksamhet under 
avyttring presenteras på sida 12. 

 

I övrigt har, för koncernen och moderföretaget, samma 
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den 
senaste årsredovisningen. I årsredovisningen för 2018 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. Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under 
rådande förhållanden. Övergången till IFRS 16 har medfört nya 
uppskattningar och bedömningar som kriterier för att bedöma vilka 
avtal som uppfyller definitionen av ett leasingavtal samt 
fastställande av leasingperioder och diskonteringsränta. 

Numeriska uppgifter angivna inom parantes i denna rapport avser 
jämförelse med motsvarande period eller dag föregående år, om inte 
definierat på annat sätt. Avvikelser på grund av avrundningar kan 
förekomma i denna rapport. 

SKATT 
Koncernen redovisade en skatt om totalt 9,6 MSEK (15,5), varav 2,0 
MSEK (6,7) för den kvarvarande verksamheten, för perioden januari–
december 2019. Den redovisade skatten motsvarar en effektiv 
skattesats om totalt 23 procent (21) respektive 30 procent (21). I 
resultat före skatt för den kvarvarande verksamheten om -6,6 MSEK 
(-32,7) ingår värdeförändringen syntetiska optioner med 0,2 MSEK 
(2,6). 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 kan därmed få stor 
påverkan på skillnaden i effektiva skattesatser mellan perioderna. 
Den effektiva skattesatsen påverkas även av de relativa effekterna 
av utländska skattesatser och temporära skillnader. Det sistnämnda 
är det som har haft mest effekt på den effektiva skattesatsen under 
2019. 

Kvarvarande skattemässiga underskott för bolagen i koncernen 
uppgick vid periodens utgång till 102,8 MSEK, jämfört med 145,4 
MSEK per 31 december 2018. Uppskjuten skattefordran har 
redovisats för de skattemässiga underskotten och alla underskott är 
hänförliga till bolag i den kvarvarande verksamheten. 

AKTIEKAPITAL OCH ÖVRIGT TILLSKJUTET 
KAPITAL 
Under perioden 21 till 28 december återköpte 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 redovisas dessa som återköpta aktier under 2019. 
Moderföretaget har under 2019 återköpt ytterligare 230 000 egna  
B-aktier på Nasdaq Stockholm för 0,6 MSEK. Totalt har 700 000 
aktier återköpts under året och det totala belopp som betalats för 
aktierna efter skatt var 1,8 MSEK.  

Vid rapportperiodens utgång uppgick moderföretagets innehav av 
egna B-aktier till 7 175 000 aktier, till ett genomsnittligt anskaffnings-
pris om 4,44 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. 
 

 

 
 

Uppdelning av aktier A-aktier B-aktier Totalt A-aktier B-aktier Totalt

Utestående aktier 1 000 000 381 758 009 382 758 009 1 000 000 382 458 009 383 458 009

Återköpta aktier - 7 175 000 7 175 000 - 6 475 000 6 475 000

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

31 Dec, 2019 31 Dec, 2018
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LÅN, STÄLLDA SÄKERHETER OCH 
TRANSAKTION MED NÄRSTÅENDE 
Moderföretaget Net Insight AB avtalade i juli om en bankkredit om 
50 MSEK och som förföll vid årsskiftet. Avgifterna för bankkrediten 
var en kombination av en fast kontraktsränta och rörlig ränta vid 
utnyttjande av krediten. Krediten utnyttjades aldrig. 

Bankkrediten var säkrad via en kombination av borgen 
(spärrmedel) från Briban Invest AB, bolagets största aktieägare, 
samt aktier i dotterföretaget Net Insight Intellectual Property AB och 
företagshypotek i moderföretaget om 50 MSEK. 

Avgifterna till Briban Invest AB för borgen (spärrmedel) var en 
kombination av fast kontraktsränta och rörlig ränta vid utnyttjande 
av krediten. Kostnaderna under tredje och fjärde kvartalet till Briban 
Invest AB uppgick till totalt -2,0 MSEK (-). 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS 
UTGÅNG 
Den 3 januari 2020 avslutades avyttringen av Sye-verksamheten. 
Köpeskillingen uppgick till ca 350 MSEK, varav 90 procent erlades 
kontant vid tillträdesdagen. Resterande 10 procent innehålls som 
säkerhet för sedvanliga garantier under en period om 18 månader. 
Avyttringen beräknas ge en realisationsvinst om ca 245 MSEK. 

GRANSKNING 
Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer. 

 

DET HÄR ÄR NET INSIGHT 

Affärsidé och affärsmodell 
Med stor kunskap och insikt om branschen, och med genuint 
kundfokus och pålitliga innovationer gör Net Insight det möjligt att 
skapa, leverera och konsumera bättre innehåll på ett enklare och 
mer effektivt sätt.   

Genom de två affärsområdena Media Networks och Resource 
Optimization erbjuder Net Insight lösningar som ger nätägare och 
mediabolag fördelen av lägre kostnader samt möjlighet att effektivt 
förmedla medietjänster. Intäkter genereras genom försäljning av 
hård- och mjukvarulösningar samt tjänster. 

Strategi 
Net Insight drivs av idén att allt kan göras smartare, både för 
bolagets kunder och kundens kund. Den långsiktiga synen på 
framtidens mediamarknad är en global, fullt uppkopplad värld där 
teknologi möjliggör direkta, intelligenta och sömlösa utbyten av 
innehåll mellan producenter, distributörer och konsumenter. 

Strategin är att erbjuda konkurrenskraftiga och framtidssäkra 
lösningar som möter kundbehoven, genom att ständigt vidare-
utveckla lösningar och göra kunderna ännu mer relevanta och 
konkurrenskraftiga i framtidens medielandskap. 

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 videotrafik, liveströmning och filbaserade överföringar, 
användandet av distansproduktion, ökad tv-distribution över internet 
samt en bredare täckning av liveevenemang. 

RAPPORTDATUM 
Delårsrapport januari – mars  29 april 2020 
Årsstämma  8 maj 2020 
Delårsrapport januari – juni  21 juli 2020 
Delårsrapport januari – september  4 november 2020 

 
 
Solna den 14 februari 2020 
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FINANSIELL INFORMATION 

 
 
Vid övergången till IFRS 16 har inte jämförelseperioden omräknats. Effekterna av införandet av IFRS 16 presenteras på sidan 15. 
  

 

MSEK (om inte definierat på annat sätt) 2019 2018 2019 2018

Resultat kvarvarande verksamhet

Nettoomsättning per affärsområde

Media Networks 88,0 83,1 377,8 375,1

Resource Optimization 17,2 22,9 70,8 74,4

Nettoomsättning 105,2 106,0 448,6 449,5

Bruttoresultat 66,3 57,3 282,3 273,0

Rörelsekostnader 69,2 71,2 266,9 270,5

Totala utvecklingsutgifter 40,3 42,0 134,0 140,3
EBITDA -31,9 -13,9 -6,6 -49,0

Rörelseresultat -24,1 -50,6 -3,6 -34,1

Resultat före skatt -26,5 -50,9 -6,6 -32,7

Periodens resultat -20,6 -40,3 -4,6 -25,9

Finansiell ställning och kassaflöde inklusive verksamhet under avyttring

Likvida medel 52,3 92,9 52,3 92,9

Rörelsekapital 29,6 48,3 46,8 42,8

Totalt kassaflöde -14,3 -18,5 -41,2 -85,5

Aktien

Utdelning per aktie, SEK - - - -

Resultat per aktie före och efter utspädning kvarvarande verksamhet, SEK -0,05 -0,13 -0,01 -0,15

Resultat per aktie före och efter utspädning verksamhet under avyttring, SEK -0,07 -0,13 -0,10 -0,15

Resultat per aktie före och efter utspädning totalt, SEK -0,13 -0,25 -0,11 -0,30

Kassaflöde per aktie, SEK -0,04 -0,05 -0,13 -0,22

Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK 1,21 1,29 1,41 1,29

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental 382 758 383 458 328 812 383 478

Antal utestående aktier  vid periodens utgång före och efter utspädning, tusental 382 758 383 458 382 758 383 458

Aktiekurs vid periodens slut, SEK 2,30                    2,68                    2,30                    2,68                    

Anställda och konsulter kvarvarande verksamhet

Anställda  och konsulter under perioden 190                     195                     189                     202                     

Nyckeltal kvarvarande verksamhet

Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år -0,7% -9,8% -0,2% 5,3%

Bruttomarginal 63,0% 54,0% 62,9% 60,7%

Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättningen 38,3% 39,6% 29,9% 31,1%

Rörelsemarginal -22,9% -47,8% -0,8% -7,6%

EBITDA-marginal -30,3% -13,1% -1,5% 3,0%
Nettomarginal -19,5% -38,0% -1,0% -5,8%
Nyckeltal hela koncernen inklusive verksamhet under avyttring

Avkastning på sysselsatt kapital -7,4% -14,6% -7,4% -14,1%

Soliditet 67,6% 76,0% 67,6% 76,0%

Avkastning på eget kapital -8,0% -14,4% -8,0% -14,4%

Okt-Dec Jan-Dec 
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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. 
Nyckeltal avseende resultaträkningen har beräknats på kvarvarande verksamhet om inte annat anges och nyckeltal avseende 
balansräkningen har beräknats på hela koncernen inklusive verksamhet under avyttring om inte annat anges. 

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. Måtten är viktiga för att visa marginalen för att 
täcka företagets rörelsekostnader, kompletterat 
med marginalen för att täcka rörelsekostnaderna 
samt kostnaderna för avskrivningar på aktiverade 
utvecklingsutgifter. 

Bruttomarginal exkl. 
avskrivningar på aktiverade 
utvecklingsutgifter 

Bruttoresultat exkl. avskrivningar på aktiverade 
utvecklingsutgifter i procent av nettoomsättning. 

Rörelsekostnader Försäljnings- och marknadsföringskostnader, 
administrationskostnader och 
utvecklingskostnader. 

 

Rörelsekostnader/ 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader i procent av nettoomsättning. 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 
jämförelseperiodens motsvarande omsättning. 

Försäljningstillväxt är en nyckelkomponent 
tillsammans med rörelsemarginal och sysselsatt 
kapital för att följa värdeskapande. 

Förändring av nettoomsättning 
i jämförbara valutor 

Relationen mellan periodens nettoomsättning, 
omräknad med jämförelseperiodens valutakurser 
och jämförelseperiodens 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 
nettoomsättningen som kvarstår efter att alla 
företagets kostnader har dragits av. 

Totala utvecklingsutgifter Periodens utvecklingskostnader och aktiverade 
utvecklingsutgifter. 

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

Aktiveringsgrad Periodens aktiverade utvecklingsutgifter i procent 
av totala utvecklingsutgifter. 

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 
resultateffekter från förändringar i aktiveringsgrad 
i företagets utvecklingsprojekt.  EBITDA-marginal EBITDA i procent av nettoomsättning. 

Regioner Regioner. 
• Västeuropa (WE) 
• Nord- och Sydamerika (AM) 
• Övriga världen (RoW), vilket är länder utanför 

Västeuropa samt Nord- och Sydamerika  
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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.  

Förändring av nettoomsättning i jämförbara valutor 

MSEK (om inte definierat på annat sätt)  2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning 105,2 106,0 448,6 449,5

Netto valutaeffekter jämförbara valutor -4,4 -6,0 -24,4 -16,5

Nettoomsättning i jämförbar valuta 100,9 100,5 424,2 435,1

Förändring av nettoomsättning i jämförbara valutor -4,9% -13,5% -5,6% 1,9%

Okt-Dec Jan-Dec 

Nyckeltal resultaträkning 

MSEK (om inte definierat på annat sätt) 2019 2018 2019 2018

Kvarvarande verksamhet

Nettoomsättning 105,2 106,0 448,6 449,5

Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år -0,7% -9,8% -0,2% 5,3%

KSV exkl. avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter -29,9 -34,3 -126,6 -126,3

Bruttoresultat exkl avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter 75,3 71,7 321,9 323,2

Bruttomarginal exkl avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter 71,6% 67,6% 71,8% 71,9%

KSV avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter -9,0 -14,4 -39,6 -50,2

Bruttoresultat 66,3 57,3 282,3 273,0

Bruttomarginal 63,0% 54,0% 62,9% 60,7%

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -34,5 -40,2 -128,8 -153,2

Administrationskostnader -16,5 -13,9 -67,4 -54,9

Utvecklingskostnader -18,2 -17,1 -70,8 -62,4

Rörelsekostnader -69,2 -71,2 -266,9 -270,5

Rörelsekostnader/Nettoomsättningen 65,8% 67,2% 59,5% 60,2%

Övriga rörelseintäkter och kostnader -21,2 -36,7 -19,0 -36,5

Rörelseresultat -24,1 -50,6 -3,6 -34,1

Rörelsemarginal -22,9% -47,8% -0,8% -7,6%

Finansnetto -2,3 -0,3 -3,0 1,4

Resultat före skatt -26,5 -50,9 -6,6 -32,7

Skatt 5,9 10,7 2,0 6,7

Periodens resultat kvarvarande verksamhet -20,6 -40,3 -4,6 -25,9

Nettomarginal -19,5% -38,0% -1,0% -5,8%

Avyttrade verksamheter, netto efter skatt -7,0 -7,7 -27,5 -32,3

Periodens resultat -27,6 -47,9 -32,2 -58,2

Okt-Dec Jan-Dec 

EBITDA-marginal kvarvarande verksamhet 

MSEK (om inte definierat på annat sätt)  2019 2018 2019 2018

Rörelseresultat -24,1 -50,6 -3,6 -34,1

Avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter 9,0 14,4 39,6 50,2

Övriga av- och nedskrivningar 5,2 38,5 20,6 43,1

Aktiverade utvecklingsutgifter -22,1 -16,1 -63,2 -45,7

EBITDA -31,9 -13,9 -6,6 13,5

Nettoomsättning   105,2 106,0 448,6 449,5

EBITDA-marginal -30,3% -13,1% -1,5% 3,0%

Okt-Dec Jan-Dec 

Utvecklingsutgifter kvarvarande verksamhet 

MSEK (om inte definierat på annat sätt)  2019 2018 2019 2018

Utvecklingskostnader 18,2 17,1 70,8 62,4

Aktiverade utvecklingsutgifter 22,1 16,1 63,2 45,7

Totala utvecklingsutgifter 40,3 33,3 134,0 108,1

Aktiveringsgrad 54,8% 48,5% 47,2% 42,3%

Nettoomsättning 105,2 106,0 448,6 449,5

Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättning 38,3% 31,4% 29,9% 24,0%

Okt-Dec Jan-Dec 
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Kapital- och avkastningsmått 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, förutom leasingskulder.  
Förändring i rörelsekapital i kassaflödesanalysen 
inkluderar även justeringar för ej 
likviditetspåverkande 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 
räntebärande skulder, förutom leasingskulder. 

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 genomsnittligt 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. 

 

 

 
I omsättningstillgångar har tillgångar som klassificeras som innehav till försäljning exkluderas då det är främst avser aktiverade utvecklingsutgifter 

 
 

Rörelsekapital  

MSEK 2019 2018 2019 2018

Omsättningstillgångar 231,6 289,7 255,0 321,5

Likvida medel -59,6 -102,1 -64,5 -139,2

Ej räntebärande kortfristiga skulder -142,4 -139,4 -143,8 -139,5

Rörelsekapital 29,6 48,3 46,8 42,8

Okt-Dec Jan-Dec 

Avkastning på sysselsatt kapital inklusive verksamhet under avyttring 

MSEK (om inte definierat på annat sätt)  2019 2018 2019 2018

Sysselsatt kapital

Balansomslutning 694,6 675,7 695,0 694,3

Ej räntebärande skulder -162,0 -158,2 -165,3 -159,1

Sysselsatt kapital 532,6 517,4 529,7 535,2

Rörelseresultat minus ränteintäkter R4Q

Rörelseresultat -38,6 -75,1 -38,6 -75,1

Ränteintäkter 0,7 0,3 0,7 0,3

Rörelseresultat minus ränteintäkter R4Q -39,3 -75,4 -39,3 -75,4

Avkastning på sysselsatt kapital -7,4% -14,6% -7,4% -14,1%

Okt-Dec Jan-Dec 
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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 genomsnittligt 
antal utestående aktier för perioden. 

Måtten visar hur mycket per aktie som aktieägarna 
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 moder-
företaget (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. 

 
 
  

Soliditet 

MSEK (om inte definierat på annat sätt)  2019 2018 2019 2018

Eget kapital 463,7 493,9 463,7 493,9

Balansomslutning 686,5 649,9 686,5 649,9

Soliditet 67,6% 76,0% 67,6% 76,0%

Okt-Dec Jan-Dec 

Avkastning på eget kapital inklusive verksamhet under avyttring 

MSEK (om inte definierat på annat sätt)  2019 2018 2019 2018

Resultat R4Q -38,6 -75,1 -38,6 -75,1

Genomsnittligt eget kapital R4Q 485,4 523,2 485,4 523,2

Avkastning på eget kapital -8,0% -14,4% -8,0% -14,4%

Okt-Dec Jan-Dec 

2019 2018 2019 2018

Antal anställda 178 199 183 205

Antal konsulter 41 30 34 34

Totalt antal anställda och konsulter 219 229 217 239

Antal anställda och konsulter verksamhet under avyttring -29 -34 -28 -38

Netto anställda och konsulter under perioden kvarvarande verksamhet 190 195 189 202

Anställda och konsulter under
perioden 

Okt-Dec Jan-Dec 
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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: 

 
Alla poster i tabellen ovan påverkar rörelseresultatet, utom (b) som påverkar finansnettot. 
 
(a) Aktierelaterad ersättning avser värdeförändring av inlåsta belopp vid deltagande i syntetiskt aktieprogram. 
(b) Net Insight har introducerat syntetiska optionsprogram. 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 
moderföretaget 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 och 2019 genomfört ett större förändringsarbete. 
(d) Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar till följd av omprioriteringar i Nimbra-portföljen. 
(e) Hyra för tomt kontor avser kostnader för kvarstående hyresperioder för före detta huvudkontor efter flytten. 
(f) Kostnader för strategisk rådgivning och förberedelser för ej genomförd kapitalanskaffning, som avbröts i och med avyttringen av Sye-

verksamheten . 
 

 

MSEK Not 2019 2018 2019 2018 

Effekter av Net Insight aktiens utveckling under perioden

Aktierelaterad ersättning (a) -0,1 -0,0 0,0 0,3

Värdeförändring syntetiska optioner (b) -0,3 0,2 0,2 2,6

Total -0,4 0,2 0,3 3,0

Jämförelsestörande poster

Omstrukturering (C) -4,3 -2,7 -12,0 -10,2

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

Hyra för tomt kontor (e) - - - -2,2

Strategisk rådgivning och förberedelse för kapitalanskaffning (f) -15,8 - -15,8 -

Total -20,1 -38,6 -27,8 -48,3

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster kvarvarande verksamhet

Rörelseresultat -24,1 -50,6 -3,6 -34,1

Jämförelsestörande poster, enligt ovan 20,1 38,6 27,8 48,3

Jämförelsestörande poster verksamhet under avyttring - -1,5 -2,9 -4,3

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster -4,0 -13,5 21,3 9,9

Okt-Dec Jan-Dec 
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