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Oktober – december 2020 
• Nettoomsättningen uppgick till 107,5 MSEK (105,2), en ökning med  

2,2% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara 
valutor var ökningen 8,4%. 

• Rörelseresultatet uppgick till -4,0 MSEK (-24,1), vilket motsvarade en 
rörelsemarginal om -3,7% (-22,9). Exklusive valutakursdifferenser om  
-18,2 MSEK (-5,5) och jämförelsestörande poster om 8,0 MSEK (-20,1) 
uppgick rörelseresultatet till 6,2 MSEK (1,5).  

• Periodens resultat för kvarvarande verksamhet och koncernen, inklusive 
avyttrad verksamhet, uppgick till -6,8 MSEK (-20,6) respektive -6,8 MSEK 
(-27,6).  

• Resultat per aktie, före och efter utspädning, för koncernen, uppgick till    
-0,02 SEK (-0,07). 

• Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till 18,7 MSEK (-14,3).  

Januari – december 2020 
• Nettoomsättningen uppgick till 398,9 MSEK (448,6), en minskning med   

-11,1% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara 
valutor var minskningen -10,0%. 

• Rörelseresultatet uppgick till -4,6 MSEK (-3,6), vilket motsvarade en 
rörelsemarginal om -1,2% (-0,8). Exklusive valutakursdifferenser om 
 -16,0 MSEK (-3,2) och jämförelsestörande poster om 7,3 MSEK (-24,9) 
uppgick rörelseresultatet 4,1 MSEK (24,6).  

• Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -9,2 MSEK  
(-4,6). Periodens resultat för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, 
uppgick till 237,4 MSEK (-32,2). Här ingår realisationsresultat om 246,4 
MSEK (-) avseende avyttrad verksamhet. 

• Resultat per aktie, före och efter utspädning, för koncernen, uppgick till 
0,62 SEK (-0,08). 

• Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till 232,60 MSEK (-41,2). Här 
ingår likvidpåverkan från avyttring av dotterföretag om 302,3 MSEK (-). 

FINANSIELL ÖVERSIKT 

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

MSEK 2020 2019 Förändring 2020 2019 Förändring

Kvarvarande verksamhet

Nettoomsättning per affärsområde

Media Networks 90,6                 88,0                 3,0% 331,7               377,8               -12,2%

Resource Optimization 16,8                 17,2                 -2,2% 67,2                 70,8                 -5,1%

Nettoomsättning 107,5              105,2              2,2% 398,9              448,6              -11,1%

Rörelseresultat -4,0 -24,1 -4,6 -3,6

Rörelsemarginal -3,7% -22,9% -1,2% -0,8%

Periodens resultat -6,8 -20,6 -9,2 -4,6

EBITDA -5,6 -31,9 -16,7 -6,6

EBITDA-marginal -5,2% -30,3% -4,2% -1,5%

Totalt koncernen, inklusive avyttrad verksamhet

Periodens resultat -6,8 -27,6 237,4 -32,2

Totalt kassaflöde 18,7 -14,3 232,6 -41,2

Okt-Dec Jan-Dec
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 Viktiga händelser:  

 • Tillväxt i kvartal 4 trots fortsatt negativ 
Covid-19 påverkan 

• Ett antal Nimbra Edge affärer vunna i 
kvartalet 

• Styrelsen avser att söka bemyndigande 
från stämman angående återköp av 
aktier 
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VD har ordet

Tillväxt i fjärde kvartalet men fortsatt 
osäker marknad 
Under kvartalet uppnådde Net Insight återigen tillväxt och intäkterna ökade med 
2,2% jämfört med fjärde kvartalet 2019, trots en negativ valutaeffekt orsakad av 
att svenska kronan under kvartalet stärkts mot dollar och euro. Justerat för 
valutapåverkan var tillväxten 8,4% jämfört med fjärde kvartalet 2019. På grund 
av stor negativ valutaeffekt blev kvartalets resultat negativt. Marknadsläget är 
fortsatt utmanande givet den utdragna pandemin. Vi har genomfört ett stort 
antal förbättringsåtgärder och vi börjar se positiva effekter för såväl 
produktutveckling som försäljning och intern effektivitet.  

 
Marknadsläge och Covid-19  
Den återhämtning vad gäller det generella smittläget 
som kunde märkas under sommaren vändes i Q3 med 
ökad smittspridning och skärpta restriktioner i många 
av våra viktigaste marknader. Livesport har under 
kvartalet i stort kunnat ske som planerat. Dock har 
osäkerheten kring större planerade events fortsatt 
under Q4 och in i det nya året. Vår tidigare bedömning, 
att bolaget kommer påverkas negativt av effekterna 
av pandemin under första halvåret 2021, kvarstår.  

 Dock börjar marknadens aktörer anpassa sig till de 
nya förutsättningarna, med ökat intresse för 
molnlösningar och ökad efterfrågan på distans-
produktion som ett resultat.  
 
Media Networks  
Net Insights Nimbra-lösningar är väl anpassade för att 
möta de höga kraven som distansproduktion innebär, 
bl.a. givet hög leveranssäkerhet, flexibilitet och låg 
tidsfördröjning. Den nya verkligheten har accelererat 
den pågående trenden mot distansproduktion. När 
mediabranschorganisationen IABM nyligen tillfrågade 
sina medlemmar om de viktigaste tekniska trenderna 
inom liveinnehåll är distansproduktion den klart 
viktigaste, följt av molnlösningar.  

Vi ser även en första början att våra kunder har ett 
ökat behov att expandera kapaciteten i sina globala 
medianätverk i takt med nya, mer kapacitetskrävande 
format (t.ex. 4K, 8K). Behovet av ökad kapacitet är 
tydligt då TV-bolag, sportligor och företag konkurrerar 
mellan varandra om att ge sina kunder mer och bättre 
innehållsupplevelser. Under fjärde kvartalet har 
exempelvis The Switch, en ledande aktör i 
Nordamerika och kund sedan länge, valt våra Nimbra-
lösningar för att expandera sitt medianätverk i USA. 
De bygger ett nytt 100G nätverk för att erbjuda högre 
kapacitet och fler tjänster. Även RTVE i Spanien 
uppgraderar kapaciteten i sitt medianät. Glädjande är 
också att vi lyckats vinna nya kunder, en av dessa är 
Shanghai Media Group (SMG) i Kina. 

Under kvartalet lanserade vi den nya versionen av 
Nimbra Edge. Marknadens intresse för molnlösningar 
ökar och allt fler testar hur de kan integreras i 
produktionen. Vår prismodell för Nimbra Edge där vi 
tar betalt per ström ger kunden möjlighet att i förväg 
beräkna och kontrollera sina kostnader. En annan, och 
kanske avgörande fördel med Nimbra Edge är att den 
är kompatibel och integrerad med existerande 
Nimbra- och Aperi-plattformar. Eftersom det finns 
uppskattningsvis 16 000 installerade Nimbra-enheter 
globalt så blir Nimbra Edge en del av ett stort 
befintligt ekosystem. Vi har positionerat oss väl och 
vunnit flera Nimbra Edge-affärer, med exempelvis 
LinkedIn, SRG SSR och Tata Communications som vi 
tidigare har kommunicerat, vilka har genererat intäkter 
om än fortfarande i liten skala. Vi ser en stor tillväxt 
för mediamolnlösningar de närmaste åren, en 
marknad som ytterligare påskyndats av pandemin. 
Vår adresserbara del av denna marknad har precis 
börjat etableras, under 2021 är marknaden begränsad 
och handlar fortfarande om mindre events, men 
marknaden utvecklas snabbt med större potential på 
sikt. Marknaden drivs både av att distansproduktion 
går mot molnlösningar för flexibilitet, skalbarhet och 
kostnadsfördelar, men också av att distributionen av 
innehåll till rättighetsinnehavare och till distributions-
näten går från satellit till molnbaserade lösningar.  

Vi har börjat se positiva effekter av de initiativ vi 
genomför för att bygga grunden för vår tillväxtresa. 
Exempelvis har vi ökat den kommersiella aktiviteten 
och fortsatt hålla en hög takt i vår produktutveckling. 
Ett steg i vår förflyttning är att introducera en kund-
värdebaserad prissättningsmodell och tydliggöra vår 
paketering.  Målet är att förenkla, förtydliga kund-
värden och skapa stabilare och repetitiva intäkter över 
en längre tid.  

För att öka takten i utvecklingen har vi under 
kvartalet minskat permitteringsgraden inom 
utvecklingsteamen samt stärkt vårt produktteam med 
tillsättningen av Christer Bohm som VP Product 
Management.  

 Tecken på 
ökat 
kapacitets-
behov hos 
flertal kunder 
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Resource Optimization 
Den fortsatta transformationen av affärsområdet 
Resource Optimization har resulterat i ytterligare lägre 
kostnader under det fjärde kvartalet vilket är lägre än 
årssnittet. Bedömningen är att vi uppfyller kriterierna 
för att det statliga amerikanska lånet kommer att 
efterskänkas, varför det har resultatförts i det fjärde 
kvartalet och affärsområdet visar positivt resultat för 
helåret 2020. 
 
Kapitalåterföring 
Styrelsen avser att söka bemyndigande från stämman 
angående återköp av aktier. Då bedömningen är att 
bolaget kommer att påverkas negativt av pandemin 
under första halvåret 2021 bedöms kapitalåterföring 
kunna ske tidigast i oktober 2021. 
 
Givet de utmanande externa förutsättningarna gör vi 
ett starkt kvartal. Vi tar fokuserade steg mot att stärka 
vår konkurrenskraft och vi ser tydliga effekter av vårt 
förändringsarbete.  
 
Solna, 23 februari, 2021 
Crister Fritzson, vd 
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SÄRSKILDA HÄNDELSER 

Covid-19 och påverkan på affärsverksamheten 
Den återhämtning vad gäller det generella smittläget som kunde märkas under sommaren 
vändes i tredje kvartalet med ökad smittspridning och skärpta restriktioner i många av våra 
viktigaste marknader. Livesport har under kvartalet i stort kunnat ske som planerat, med 
bara vissa fall av justerad planering. Dock har osäkerheten kring större planerade events 
fortsatt under det fjärde kvartalet och in i det nya året. Vår tidigare bedömning att bolaget 
kommer påverkas negativt av effekterna av pandemin under första halvåret 2021 kvarstår.  

Som tidigare nämnts har pandemin haft en negativ ekonomisk påverkan på hela 
ekosystemet av livesport (klubbar, rättighetsägare, distributörer etc.), med relaterade 
effekter på investeringsvilja. Positivt för vår del är dock att marknadens aktörer har anpassat 
sig väl till de nya förutsättningarna, med fortsatt efterfrågan på molnlösningar och 
distansproduktion som ett resultat.  

För personalen i Sverige har arbetstids-begränsningen genom korttidspermittering 
minskats något under det fjärde kvartalet.  

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet och för helåret har påverkats positivt med 9,9 
MSEK (-) respektive 13,1 MSEK (-) avseende statliga stöd relaterade till Covid-19 pandemin, 
varav 0,9 MSEK (-) respektive 3,4 MSEK (-) avser stöd i Sverige. För den amerikanska 
verksamheten erhöll vi inom ramen för statliga stöd under årets andra kvartal ett lån om 
knappt 1 MUSD. Lånet efterskänks givet att ett antal kriterier uppfylls. Även om vi fortfarande 
inväntar slutgiltigt besked är bedömning-arna i samband med att ansökan om 
efterskänkning lämnades in att vi uppfyller satta kriterier och resultatförde därmed detta i 
det fjärde kvartalet som en övrig rörelseintäkt, vilket medförde en positiv resultateffekt om 
9,1 MSEK. Rörelseresultatet för det andra halvåret har belastats med -0,3 MSEK avseende 
reservering för befarade kundförluster som en konsekvens av Covid-19. 

Vi bedömer att bolaget kommer att påverkas negativt under första halvåret 2021. Vid 
rapporttillfället bedömer vi inte att Covid-19 har eller kommer att ha någon materiell 
påverkan på bolagets tillgångar. Covid-19-utvecklingen är dock svår att förutse och bolaget 
gör löpande utvärdering av situationen och behov av åtgärder. Net Insights övergripande 
strategi för denna extraordinära situation är att rida ut stormen – prioritera R&D och fortsätta 
driva strategiska utvecklingsprojekt, skydda bolagets finansiella ställning genom aktiv 
kostnadskontroll och förbereda en snabb ökning av aktivitetsnivån allteftersom vi ser tecken 
på återhämtning i marknaden. 

INTÄKTER 
Net Insights omsättning för det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 107,5 MSEK (105,2), en 
ökning med 2,2%. Justerat för valutaeffekter ökade omsättningen med 8,4%. 

Nettoomsättningen för helåret 2020 uppgick till 398,9 MSEK (448,6), en minskning med  
-11,1%. Justerat för valutaeffekter minskade omsättningen med -10,0%. Nettoomsättningen i 
de tre första kvartalen var lägre än föregående år, medan den var högre än föregående år i 
det sista kvartalet. 

Net Insights lösningar säljs över hela världen, och vi har kunder i ett 70-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 evenemang 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. Se även 
kommentarer i vd-ordet. 

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 evenemang, 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.  

Intäkterna för Media Networks för det fjärde kvartalet uppgick till 90,6 MSEK (88,0), en 
ökning om 3,0%. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till en högre aktivitet hos kunderna 
jämfört med tidigare kvartal med fler genomförda affärer. 

Intäkterna för helåret uppgick till 331,7 MSEK (377,8), en minskning om -12,2%. Intäkterna 
minskade främst för hårdvara men även för mjukvara och tjänster. 

Resource Optimization 
Resource Optimization omfattar ScheduALL, som är en ren mjukvarulösning. Intäkterna 
kommer från mjukvarulicenser, support- och konsulttjänster. Affärsmodellen för ScheduALL 
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Evolution, som lanserades under tredje kvartalet, kommer primärt att vara SaaS, Software as 
a Service och förväntas börja generera intäkter under första kvartalet 2021.  

Intäkterna för Resource Optimization för det fjärde kvartalet uppgick till 16,8 MSEK (17,2), 
en minskning om -2,2%. Minskningen är hänförlig till licensintäkter och valutakurs-
förändringar, medan intäkterna för support ökat. 

Intäkterna för helåret uppgick till 67,2 MSEK (70,8), en minskning om -5,1%, huvudsakligen 
relaterat till licensintäkter och valutakursförändringar.   

RESULTAT  
Bruttoresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 65,5 MSEK (66,3), en minskning med  
-1,2%. I bruttoresultatet ingår avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter med -11,3 
MSEK (-9,0). Bruttomarginalen exklusive och inklusive avskrivningar på aktiverade 
utvecklingsutgifter var 71,4% (71,6) respektive 60,9% (63,0).  

Rörelsekostnaderna för det fjärde kvartalet om -60,2 MSEK (-69,2) minskade med cirka  
-13,1% jämfört med motsvarande period föregående år, framför allt hänförligt till temporära 
kostnadsreduktioner relaterade till Covid-19 och lägre kostnader i Resource Optimization 
kopplat till omstruktureringen. Rörelsekostnaderna har påverkats positivt med 0,9 MSEK (-) 
avseende statliga stöd relaterade till Covid-19-pandemin.  

Försäljnings- och marknadsföringskostnader uppgick till -28,1 MSEK (-34,5), och 
administrationskostnaderna till -14,8 MSEK (-16,5). Utvecklingskostnaderna uppgick till -17,2 
MSEK (-18,2). De totala utvecklingsutgifterna, dvs före aktiveringar, uppgick till -35,2 MSEK  
(-40,3). Övriga rörelseintäkter och kostnader uppgick till -9,3 MSEK (-21,2), främst hänförligt 
till valutakursdifferenser och jämförelsestörande poster.  

Rörelseresultatet uppgick till -4,0 MSEK (-24,1), vilket motsvarade en rörelsemarginal om  
-3,7% (-22,9). Exklusive valutakursdifferenser om -18,2 MSEK (-5,5), som till stora delar är 
orealiserade omräkningsdifferenser, och jämförelsestörande poster om 8,0 MSEK (-20,1) 
uppgick rörelseresultatet till 6,2 MSEK (1,5).  

EBITDA uppgick till -5,6 (-31,9), vilket motsvarade en EBITDA-marginal om -5,2% (-30,3). 
Minskningen är hänförlig till det lägre rörelseresultatet. 

I det fjärde kvartalet uppgick finansnettot till -2,7 MSEK (-2,3). 
Resultatet före skatt uppgick till -6,7 MSEK (-26,5) och periodens resultat uppgick till  

-6,8 MSEK (-20,6), vilket motsvarade en nettomarginal om -6,4% (-19,5). Inklusive avyttrad 
verksamhet uppgick periodens resultat till -6,8 MSEK (-27,6). 

Det fjärde kvartalet har belastats med -5,6 MSEK i valutakursdifferenser hänförligt till 
valutaterminer från tidigare perioder 2020. 

För helåret 2020 uppgick bruttoresultatet till 243,7 MSEK (282,3). Minskningen förklaras 
av den minskade omsättningen både för Media Networks och för Resource Optimization. I 
bruttoresultatet ingår avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter med -38,5 MSEK  
(-39,6). Bruttomarginalen exklusive och inklusive avskrivningar på aktiverade utvecklings-
utgifter var 70,8% (71,8) respektive 61,1% (62,9). 

Rörelsekostnaderna om -242,4 MSEK (-266,9) minskade främst som en följd av 
besparingsprogram. Rörelseresultatet uppgick till -4,6 MSEK (-3,6), vilket motsvarar en 
rörelsemarginal om -1,2% (-0,8). Exklusive valutakursdifferenser om -16,0 MSEK (-3,2) och 
jämförelsestörande poster om 7,3 MSEK (-24,9) uppgick rörelseresultatet 4,1 MSEK (24,6).  
EBITDA uppgick till -16,7 MSEK (-6,6). Minskningen är hänförlig till det lägre rörelseresultatet 
samt en ökning av de totala utvecklingsutgifterna, dvs före aktiveringar.  

Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -9,2 MSEK (-4,6). Periodens 
resultat inklusive avyttrad verksamhet uppgick till 237,4 MSEK (-32,2). Här ingår 
realisationsresultat om 246,6 MSEK (-) avseende avyttrad verksamhet under det första 
kvartalet.  
 

 
  

 

Nyckeltal kvarvarande verksamhet 2020 2019 2020 2019

Nettoomsättning, MSEK 107,5 105,2 398,9 448,6 

Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år 2,2% -0,7% -11,1% -0,2% 

Bruttoresultat 65,5 66,3 243,7 282,3 

Bruttomarginal 60,9% 63,0% 61,1% 62,9% 

Rörelseresultat -4,0 -24,1 -4,6 -3,6 

Rörelsemarginal -3,7% -22,9% -1,2% -0,8% 

EBITDA -5,6 -31,9 -16,7 -6,6 

EBITDA-marginal -5,2% -30,3% -4,2% -1,5% 

Okt-Dec Jan-Dec 
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Resultat per affärsområde 
Media Networks 
Rörelseresultatet för Media Networks för det fjärde kvartalet ökade och uppgick till 5,6 MSEK 
(3,6), motsvarande en rörelsemarginal om 6,1% (4,1). Resultatökningen beror primärt på den 
högre omsättningen i kvartalet, men även på lägre kostnader som ett resultat av kostnads-
sänkande åtgärder. Aperiverksamheten, som förvärvades under det första kvartalet, 
påverkade rörelseresultatet med -2,4 MSEK (-). De totala utvecklingsutgifterna minskade 
något i kvartalet och uppgick till -35,3 MSEK (-40,3). 

Rörelseresultatet för helåret 2020 uppgick till 6,8 MSEK (46,5), motsvarande en 
rörelsemarginal om 2,0% (12,3). Resultatminskningen beror främst på den lägre 
omsättningen under de första tre kvartalen, som en följd av Covid-19-pandemin. 
Aperiverksamheten, som förvärvades under det första kvartalet, påverkade rörelseresultatet 
med -6,7 MSEK (-). De totala utvecklingsutgifterna ökade som en följd av ökade satsningar i 
portföljen, inklusive förvärvet av Aperi, och uppgick till-105,9 MSEK (-85,8). 

Resource Optimization 
För Resource Optimization var rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 8,7 MSEK (-6,7), en 
klar förbättring jämfört med föregående år. Detta är hänförligt till minskade rörelse-
kostnader, främst genom effektiviseringsåtgärder samt resultatföring av det statliga 
amerikanska stödlånet om 9,1 MSEK i det fjärde kvartalet (se avsnitt om Covid-19 på sidan 
4). De totala utvecklingsutgifterna minskade och uppgick till -7,0 MSEK (-14,4). 

Rörelseresultatet för helåret 2020 uppgick till 4,1 MSEK (-31,8). Att resultatet förbättrats 
trots minskade intäkter är hänförligt till en högre bruttomarginal, minskade rörelsekostnader, 
främst genom effektiviseringsåtgärder men även som en följd av minskade 
utvecklingsutgifter samt intäktsföring av det statliga amerikanska stödlånet. De totala 
utvecklingsutgifterna uppgick till -35,5 MSEK (-48,2). 

INVESTERINGAR INKLUSIVE AVYTTRAD VERKSAMHET 
Det fjärde kvartalets investeringar uppgick till 18,1 MSEK (30,0), varav 18,0 MSEK (28,9) 
avsåg aktiveringar av utvecklingsutgifter. Avskrivningar under det fjärde kvartalet uppgick  
till 16,4 MSEK (19,2), varav 11,3 MSEK (14,0) avsåg avskrivningar på balanserade 
utvecklingsutgifter.  

Investeringar under helåret 2020 uppgick till 77,4 MSEK (92,1), varav 71,9 MSEK (89,4) 
avsåg aktiveringar av utvecklingsutgifter. Avskrivningar under helåret uppgick till -59,8 MSEK 
(-77,8), varav -38,5 MSEK (-57,3) avsåg avskrivningar på balanserade utvecklingsutgifter. 

Vid slutet av perioden uppgick nettovärdet av balanserade utvecklingsutgifter till 208,9 
MSEK. Nettovärdet av balanserade utvecklingsutgifter den 31 december 2019 var 184,6 
MSEK för kvarvarande verksamhet och 264,3 MSEK för koncernen, inklusive avyttrad 
verksamhet. 

Investeringar per affärsområde 
Uppföljning av investeringar per affärsområde avser endast balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten. 

Media Networks 
För affärsområde Media Networks uppgick fjärde kvartalets aktiveringar av utvecklings-
utgifter till 14,1 MSEK (13,7) och avskrivningar till -9,0 MSEK (-8,0). För helåret uppgick 
aktiveringar av utvecklingsutgifter till 50,5 MSEK (37,3) och avskrivningar till -31,4 MSEK  
(-34,4). 

Vid slutet av perioden uppgick nettovärdet av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
till 144,8 MSEK jämfört med 126,0 MSEK per den 31 december 2019. 

Resource Optimization 
För affärsområde Resource Optimization uppgick fjärde kvartalets aktiveringar av 
utvecklingsutgifter till 3,8 MSEK (8,4) och avskrivningar till -2,4 MSEK (-1,1). För helåret 
uppgick aktiveringar av utvecklingsutgifter till 21,4 MSEK (25,9) och avskrivningar till -7,1 
MSEK (-5,3). 

Vid slutet av perioden uppgick nettovärdet av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
till 64,2 MSEK jämfört med 58,5 MSEK per den 31 december 2019.  

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING INKLUSIVE 
VERKSAMHET UNDER AVYTTRING 
Kassaflödet för den löpande verksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till 38,8 MSEK 
(18,2). Det totala kassaflödet uppgick till 18,7 MSEK (-14,3).  

Kassaflödet för den löpande verksamheten för helåret 2020 uppgick till 15,7 MSEK (60,8). 
Det totala kassaflödet uppgick till 232,6 MSEK (-41,2). Avyttringen av affärsområde 
Streaming Solutions under första kvartalet påverkade det totala kassaflödet med 302,3 
MSEK (-). I kassaflödet för helåret 2020 ingår 9,1 MSEK som erhölls under det andra 
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kvartalet vid deltagande i statligt amerikanskt Covid-19 stödprogram, se avsnitt om Covid-19 
på sidan 4 för om mer information stödprogrammet.  

Likvida medel vid slutet av kvartalet uppgick till 283,2 MSEK, jämfört med 52,3 MSEK per 
den 31 december 2019. 

Kvarvarande skattemässiga underskott för bolagen i koncernen uppgick vid periodens 
utgång till 108,8 MSEK, jämfört med 102,8 MSEK per den 31 december 2019. Uppskjuten 
skattefordran har redovisats för de skattemässiga underskotten. Se även avsnitt Skatt på 
sidan 15.  

Eget kapital vid slutet av perioden uppgick till 692,6 MSEK, jämfört med 463,7 MSEK per 
den 31 december 2019. Soliditeten uppgick till 80,3%, jämfört med 67,6% per den 31 
december 2019. För information om teckningsoptioner, återköp av egna aktier samt 
uppdelningen av aktier, se avsnitt Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital på sidan 15. 

ANSTÄLLDA 
Medelantalet anställda och konsulter för den kvarvarande verksamheten under det fjärde 
kvartalet och helåret var 199 (190) respektive 198 (189) varav 129 (117) respektive 127 
(113) i moderföretaget Net Insight AB (publ).  

Under kvartalet tillträdde Christer Bohm som VP Product management och ingår därmed i 
ledningsgruppen.  

MODERFÖRETAGET 
Moderföretagets nettoomsättning under det fjärde kvartalet uppgick till 93,0 MSEK (98,1) 
och periodens resultat uppgick till -19,5 MSEK (-97,7). I finansnettot ingår resultat från 
andelar i koncernföretag om 2,9 MSEK (-81,8), hänförligt till utdelning 2,2 MSEK (-) och 
rearesultat till följd av koncernintern omstrukturering 0,7 MSEK (-). Föregående år belastades 
av en nedskrivning av aktier i dotterföretag om -81,8 MSEK till följd av en koncernintern 
omstrukturering. Under fjärde kvartalet var den koncerninterna försäljningen 0,9 MSEK (9,5) 
och de koncerninterna inköpen -25,0 MSEK (-14,0). 

Moderföretagets nettoomsättning under helåret 2020 uppgick till 340,7 MSEK (487,3) och 
periodens resultat uppgick till 174,3 MSEK (-88,0). I finansnettot ingår resultat från andelar i 
dotterföretag om 199,5, MSEK (-80,0), avseende reavinster vid försäljning av dotterföretag 
197,2 MSEK (-) och utdelning från dotterföretag 2,2 MSEK (1,8) samt under föregående år 
ovan nämnda nedskrivning av aktier i dotterföretag om -81,8 MSEK. Under helåret 2020 var 
den koncerninterna försäljningen 8,0 MSEK (100,1) och de koncerninterna inköpen -62,8 
MSEK (-139,3).  

Koncernintern försäljning och inköp har minskat jämfört med föregående år på grund av 
den koncerninterna omstruktureringen som gjordes i sista kvartalet 2019, där bland annat 
moderföretaget förvärvade alla immateriella rättigheter avseende Nimbra från ett dotter-
företag.  

Utvecklingen för moderföretaget under det fjärde kvartalet och helåret följde i allt 
väsentligt koncernens utveckling som presenterats ovan för affärsområdet Media Networks. 

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.  

Se sidan 4 för Covid-19 och påverkan på affärsverksamheten. 
Inga ytterligare väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer än de som finns beskrivna i 

årsredovisningen 2019 har tillkommit hittills eller förväntas tillkomma under 2021. 
För en utförlig beskrivning av bolagets risk- och känslighetsanalys samt riskhantering 

hänvisas till sidorna 28–30 och 49–50 i årsredovisningen för 2019. 

SÄSONGSEFFEKTER 
De senaste tre kalenderåren har säsongsvariationen i genomsnitt varit relativt begränsad. 
Nettoomsättningen har för kvarvarande verksamhet varit i snitt ca 25 procent av 
årsomsättningen för första, andra, tredje och fjärde kvartalet. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

 
 

 

 
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 

 

 

KSEK 2020 2019 2020 2019

Kvarvarande verksamhet

Nettoomsättning 107 491 105 217 398 948 448 550

Kostnad för sålda varor och tjänster -42 040 -38 948 -155 240 -166 251

Bruttoresultat 65 451 66 269 243 708 282 299

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -28 139 -34 526 -111 354 -128 816

Administrationskostnader -14 803 -16 460 -61 970 -67 355

Utvecklingskostnader -17 229 -18 244 -69 086 -70 776

Övriga rörelseintäkter och kostnader -9 271 -21 169 -5 909 -18 952

Rörelseresultat -3 991 -24 130 -4 612 -3 600

Finansnetto -2 679 -2 346 -5 134 -3 009

Resultat före skatt -6 670 -26 476 -9 746 -6 609

Skatt -161 5 926 549 1 965

Periodens resultat kvarvarande verksamhet -6 831 -20 550 -9 197 -4 644

Avyttrad verksamhet, netto efter skatt - -7 050 246 580 -27 543

Periodens resultat -6 831 -27 600 237 383 -32 187

Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -6 831 -27 600 237 383 -32 187

Okt-Dec Jan-Dec 

2020 2019 2020 2019

Resultat per aktie före och efter utspädning kvarvarande verksamhet, SEK -0,02 -0,05 -0,02 -0,01

Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avyttrad verksamhet, SEK -0,02 -0,07 0,62 -0,08

Genomsnittligt antal utestående tusental aktier före och efter utspädning 382 758 382 758 382 758 382 812

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

Okt-Dec Jan-Dec 

 

KSEK 2020 2019 2020 2019

Periodens resultat -6 831 -27 600 237 383 -32 187

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan komma att omklassificeras till  resultaträkningen 

Omräkningsdifferenser -7 182 -3 170 -9 740 3 904

Övrigt totalresultat, netto efter skatt -7 182 -3 170 -9 740 3 904

Totalresultat för perioden -14 013 -30 770 227 643 -28 283

Totalresultat för perioden hänförligt till  moderföretagets aktieägare -14 013 -30 770 227 643 -28 283

Okt-Dec Jan-Dec 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

 
 
  

KSEK 31 Dec 2020 30 Sep 2020 31 Dec 2019 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 208 938 208 677 184 582

Goodwill 58 166 63 421 65 582

Övriga immateriella tillgångar 7 830 9 578 10 560

Nyttjanderättstillgångar 45 231 48 026 52 394

Inventarier 24 989 26 582 29 531

Uppskjuten skattefordran 27 428 27 798 26 997

Depositioner 5 400 5 166 5 186

Summa anläggningstillgångar 377 982 389 248 374 832

Omsättningstillgångar

Varulager 52 470 58 423 44 584

Kundfordringar 98 116 124 225 103 771

Kortfristiga fordringar 50 620 47 849 17 179

Likvida medel 283 184 265 309 52 280

Tillgångar som innehas till försäljning - - 93 840

Summa omsättningstillgångar 484 390 495 806 311 654

SUMMA TILLGÅNGAR 862 372 885 054 686 486

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 -267 6 915 9 473

Ansamlade förluster -515 441 -508 888 -754 052

Summa eget kapital 692 616 706 351 463 745

Långfristiga skulder

Leasingskulder 35 498 38 029 41 517

Övriga långfristiga skulder 18 230 15 858 20 649

Summa långfristiga skulder 53 728 53 887 62 166

Kortfristiga skulder

Leasingskulder 10 231 10 270 10 586

Leverantörsskulder 17 093 18 990 35 821

Övriga kortfristiga skulder 88 704 95 556 111 173

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

Summa kortfristiga skulder 116 028 124 816 160 575

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 862 372 885 054 686 486
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FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 

 
 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS INKLUSIVE AVYTTRAD VERKSAMHET 

 
 

  

KSEK
Aktie-

kapital 
Övrigt tillskjutet 

kapital 
Omräknings-

reserv 
Ansamlade 

förluster 
Totalt eget 

kapital 

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

2020-01-01 15 597 1 192 727 9 473 -754 052 463 745

Emission av teckningsoptioner - - - 1 228 1 228

Totalresultat för perioden - - -9 740 237 383 227 643

2020-12-31 15 597 1 192 727 -267 -515 441 692 616

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

 

KSEK 2020 2019 2020 2019

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt -6 670 -35 445 236 897 -41 651

Betalda inkomstskatter -266 - -313 -371

Av- och nedskrivningar 16 393 19 216 59 887 77 848

Övriga ej likviditetspåverkade poster 5 911 12 094 -229 893 15 229

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 15 368 -4 135 66 578 51 055

Förändring i rörelsekapital

Ökning-/Minskning+ av varulager 5 461 -5 374 -13 669 -2 682

Ökning-/Minskning+ av fordringar 24 054 10 233 7 014 -1 572

Ökning+/Minskning- av skulder -5 943 17 427 -44 056 14 043

Kassaflöde från den löpande verksamheten 38 940 18 151 15 867 60 844

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -17 971 -29 142 -74 346 -90 159

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -122 -902 -3 062 -1 930

Ayttring av dotterföretag, netto likvidpåverkan - - 302 348 -

Ökning -/Minskning+ av långfristiga fordringar, netto -278 -2 -278 46

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 371 -30 046 224 662 -92 043

Finansieringsverksamheten

Amortering av leasingskuld -2 181 -2 357 -9 134 -8 154

Inbetald optionspremie 278 - 1 228 -

Återköp av egna aktier - - - -1 837

Kassaflöde från finansieringssverksamheten -1 903 -2 357 -7 906 -9 991

Periodens förändring av likvida medel 18 666 -14 252 232 623 -41 190
Kursdifferenser i likvida medel -791 -303 -1 769 627

Likvida medel vid periodens början 265 309 66 885 52 330 92 893

Likvida medel vid periodens slut 283 184 52 330 283 184 52 330

Okt-Dec Jan-Dec 
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SEGMENTSRAPPORTERING 
Bolagets segment motsvaras av affärsområdena Media Networks och Resource Optimization. Affärsområdet Streaming Solutions har 
avyttrats under 2020, varför affärsområdet rapporteras separat som avyttrad verksamhet i denna rapport och ingår inte i segments-
rapporteringen. 

 
 
UPPDELNING AV INTÄKTER 
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Nettoomsättning 90 648 16 843 - 107 491 87 988 17 229 - 105 217
Bruttoresultat 54 524 10 918 9 65 451 55 129 11 116 24 66 269
Bruttomarginal 60,1% 64,8% 60,9% 62,7% 64,5% 63,0%
Rörelseresultat 5 561 8 669 -18 221 -3 991 3 622 -6 745 -21 007 -24 130
Rörelsemarginal 6,1% 51,5% -3,7% 4,1% -39,1% -22,9%
Finansnetto -2 679 -2 679 -2 346 -2 346

Resultat före skatt kvarvarande verksamhet -6 670 -26 476
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Nettoomsättning 331 744 67 204 - 398 948 377 764 70 786 - 448 550
Bruttoresultat 201 524 42 108 76 243 708 242 357 39 850 92 282 299
Bruttomarginal 60,7% 62,7% 61,1% 64,2% 56,3% 62,9%
Rörelseresultat 6 763 4 138 -15 513 -4 612 46 479 -31 759 -18 320 -3 600
Rörelsemarginal 2,0% 6,2% -1,2% 12,3% -44,9% -0,8%
Finansnetto -5 134 -5 134 -3 009 -3 009

Resultat före skatt kvarvarande verksamhet -9 746 -6 609

Okt-Dec 2020 Okt-Dec 2019 

Jan-Dec2020 Jan-Dec2019 
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Nettoomsättning per intäktsslag

Hårdvara 37 907 - 37 907 36 625 - 36 625 137 111 - 137 111 171 739 - 171 739

Mjukvarulicenser 23 702 1 132 24 834 22 325 1 633 23 958 80 926 3 997 84 923 87 134 6 282 93 416

Support & tjänster 29 039 15 711 44 750 29 038 15 596 44 634 113 707 63 207 176 914 118 891 64 504 183 395

Summa 90 648 16 843 107 491 87 988 17 229 105 217 331 744 67 204 398 948 377 764 70 786 448 550

Nettoomsättning per region

WE 46 390 2 870 49 260 35 722 4 543 40 265 157 628 15 535 173 163 168 300 17 906 186 206

AM 31 379 9 340 40 719 32 375 9 825 42 200 117 206 37 887 155 093 137 551 42 008 179 559

RoW 12 879 4 633 17 512 19 891 2 861 22 752 56 910 13 782 70 692 71 913 10 872 82 785

Summa 90 648 16 843 107 491 87 988 17 229 105 217 331 744 67 204 398 948 377 764 70 786 448 550

Tidpunkt för intäktsredovisning
  j     

tillfälle 61 613 1 132 62 745 58 952 1 633 60 585 218 064 3 997 222 061 258 922 6 282 265 204

Tjänster överförda över tiden 29 035 15 711 44 746 29 036 15 596 44 632 113 680 63 207 176 887 118 842 64 504 183 346

Summa 90 648 16 843 107 491 87 988 17 229 105 217 331 744 67 204 398 948 377 764 70 786 448 550

Okt-Dec 2020 Okt-Dec 2019 Jan-Dec 2020 Jan-Dec 2019 
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RESULTAT FRÅN AVYTTRAD VERKSAMHET  

 

 
TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING OCH NETTO LIKVIDPÅVERKAN AVYTTRING 

 

 
KASSAFLÖDE FRÅN AVYTTRAD VERKSAMHET 

 
 
 
  

 

KSEK 2020 2019 2020 2019

Intäkter - 690 -376 9 510

Kostnader - -9 659 668 -44 552

Realisationsresultat vid avyttring av verksamheten - - 246 350 -

Resultat före skatt - -8 969 246 643 -35 042

Skatt - 1 919 -63 7 499

Resultat från avyttrad verksamhet - -7 050 246 580 -27 543

Jan-Dec Okt-Dec 

KSEK Jan 2020 31 Dec 2019

Avyttrade tillgångar och skulder

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 79 756 79 756

Inventarier 250 250

Uppskjuten skattefordran 13 598 13 598

Kortfristiga fordringar 186 186

Likvida medel 1 533 50

Övriga kortfristiga skulder -2 875 -2 995

Netto tillgångar och skulder 92 448 90 845

Erhållen köpeskilling 348 002 -

Avgår: Innehållet garantibelopp -34 917 -

Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten -1 533 -

Avgår: Transaktionskostnader -9 204 -

Påverkan på koncernens likvida medel 302 348 -

 

KSEK 2020 2019 2020 2019

Kassaflöde från avyttrad verksamhet, netto

Kassaflöde från den löpande verksamheten - -4 037 293 -17 424

Kassaflöde från investeringsverksamheten - -6 840 302 348 -26 109

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - -

Kassaflöde från avyttrad verksamhet, netto - -10 877 302 641 -43 533

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 

Värderade till 
upplupet 

anskaffnings-
värde 

Värderade till 
verkligt värde via 

resultaträkningen Värdenivå 

Värderade till 
upplupet 

anskaffnings-
värde 

Värderade till 
verkligt värde via 

resultaträkningen 

Tillgångar i balansräkningen

Derivatinstrument, valutaterminer 2 - 2

Kundfordringar och andra fordringar, exklusive icke 
finansiella fordringar 130 667 110 147

Likvida medel 283 184 52 280

Summa 413 851 - 162 427 -

31 Dec 2020 31 Dec 2019 

Koncernens finansiella instrument per kategori

KSEK Värdenivå 

Värderade till 
upplupet 

anskaffnings-
värde 

Värderade till 
verkligt värde via 

resultaträkningen Värdenivå 

Värderade till 
upplupet 

anskaffnings-
värde 

Värderade till 
verkligt värde via 

resultaträkningen 

Skulder i balansräkningen

Syntetiska optioner 2 - 2 68

Derivatinstrument, valutaterminer 2 - 2 -

Leverantörsskulder och andra skulder, exklusive icke 
finansiella skulder

22 763 46 689

Leasingskulder 45 729 52 103

Summa 68 492 - 98 792 68

31 Dec 2020 31 Dec 2019 
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MODERFÖRTAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG  

 
  

 

KSEK 2020 2019 2020 2019

Nettoomsättning 92 972 98 147 340 663 487 319

Kostnad för sålda varor och tjänster -36 693 -36 261 -131 448 -207 349

Bruttoresultat 56 279 61 886 209 215 279 970

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -35 903 -32 572 -109 835 -119 586

Administrationskostnader -13 584 -14 029 -55 771 -55 491

Utvecklingskostnader -14 827 -20 644 -56 102 -104 133

Övriga intäkter och kostnader -17 486 -20 916 -15 190 -18 406

Rörelseresultat -25 521 -26 275 -27 683 -17 646

Finansnetto 822 -83 732 196 201 -80 506

Resultat före skatt -24 699 -110 007 168 518 -98 152

Skatt 5 213 12 260 5 774 10 113

Periodens resultat -19 486 -97 747 174 292 -88 039

Okt-Dec Jan-Dec 

KSEK 31 Dec 2020 30 Sep 2020 31 Dec 2019 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 144 776 140 048 126 049

Övriga immateriella tillgångar 3 981 4 661 3 234

Inventarier 20 407 21 158 25 576

Andelar i koncernföretag 246 400 246 455 243 777

Uppskjuten skattefordran 20 919 15 705 15 144

Depositioner 4 927 4 649 4 649

Summa anläggningstillgångar 441 410 432 676 418 429

Omsättningstillgångar

Varulager 52 470 58 423 44 584

Kundfordringar 90 453 115 307 98 100

Fordringar koncernföretag - - 20 826

Kortfristiga fordringar 50 520 47 565 15 055

Likvida medel 263 558 240 970 40 849

Summa omsättningstillgångar 457 001 462 265 219 414

SUMMA TILLGÅNGAR 898 411 894 941 637 843

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital 200 181 175 734 142 075

Fritt eget kapital 496 557 540 213 379 143

Summa eget kapital 696 738 715 947 521 218

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 11 357 8 118 12 611

Summa långfristiga skulder 11 357 8 118 12 611

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 15 557 16 892 32 381

Skulder koncernföretag 120 390 104 940 -

Övriga kortfristiga skulder 54 369 49 044 71 633

Summa kortfristiga skulder 190 316 170 876 104 014

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 898 411 894 941 637 843
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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. 

Det finns inga nyheter och tillägg till IFRS under 2020 som haft 
någon väsentlig inverkan på bolagets finansiella rapporter.  
 
Det fjärde kvartalet har belastats med -5,6 MSEK i valutakurs-
differenser hänförligt till valutaterminer från tidigare perioder 2020 
(2,0 MSEK hänförligt till det första kvartalet, -3,9 MSEK hänförligt till 
det andra kvartalet och -3,8 MSEK hänförligt till det tredje kvartalet). 

 

Redovisning av statliga bidrag 
I samband med Covid-19 utbrottet har redovisningen av statliga 
bidrag blivit aktuell, då koncernen erhåller statligt stöd från länder 
runt om i världen kopplat till de åtgärder som har införts på grund av 
utbrottet. Ett statligt bidrag redovisas i koncernens balansräkning 
och koncernens rapport över totalresultat när det föreligger rimlig 
säkerhet att koncernen uppfyller de villkor som är förknippade med 
bidragen och att bidragen kommer att erhållas. Bidrag hänförliga till 
kostnader redovisas som övriga intäkter alternativt reducering av 
kostnader i koncernens rapport över totalresultat, beroende på 
bidragets karaktär, och redovisas under samma period som de 
kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Bidrag i form av 
kostnadsersättning för personal som inte arbetar, och därmed inte 
skapar något värde för bolaget, redovisas som reducering av 
personalkostnader. Bidrag för personal och andra resurser som 
fortfarande bidrar till att skapa värde för bolaget redovisas som en 
övrig rörelseintäkt. 

 
I övrigt har, för koncernen och moderföretaget, samma redovisnings-
principer och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste 
årsredovisningen. I årsredovisningen för 2019 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. I årsredovisningen för 2019 finns en 
beskrivning av dessa uppskattningar och bedömningar. 

Numeriska uppgifter angivna inom parentes 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 0,5 MSEK (9,6), varav 0,5 
MSEK (2,0) för den kvarvarande verksamheten, för helåret 2020. Den 
redovisade skatten motsvarar en effektiv skattesats om totalt -0,2 
procent (22,7) respektive 5,6 procent (29,7). Koncernen har under 
2020 redovisat realisationsresultatet vid avyttring av verksamhet om 
246,4 MSEK, vilken inte är skattepliktig. Denna post har haft stor 
påverkan på de effektiva skattesatserna under 2020. 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 108,8 MSEK, jämfört med 102,8 
MSEK per den 31 december 2019. Uppskjuten skattefordran har 
redovisats för de skattemässiga underskotten. 

AKTIEKAPITAL OCH ÖVRIGT TILLSKJUTET 
KAPITAL 
Inom ramen för det teckningsoptionsprogram som årsstämman 
2020 godkände har ledning och nyckelpersoner i juni och november 
förvärvat totalt 3 055 000 teckningsoptioner mot en 
marknadsmässig premie om totalt 1 277 850 kr. Optionerna har en 
intjänandeperiod om tre år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja 
optionerna för teckning av B-aktier i moderföretaget under en period 
om tre månader till teckningskursen 2,80 kr respektive 2,00 kr. 
Erhållen premie för optionerna har redovisats mot eget kapital. Vid 
beräkning av resultat per aktie uppkommer en utspädningseffekt när 
genomsnittskursen för perioden överstiger lösenkursen för 
optionerna.  

En summa som motsvarar hälften av deltagarnas inbetalda 
premie för optionerna kommer att utbetalas, netto efter skatt, som 
en rörlig ersättning till deltagaren två lika stora betalningar under 
förutsättning att deltagaren är anställd inom Net Insight-koncernen 
vid tidpunkten för utbetalning. 

Inga egna aktier har återköpts under 2020. Vid rapportperiodens 
utgång uppgick moderföretagets innehav av egna B-aktier till 7 175 
000 aktier, till ett genomsnittligt anskaffningspris 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. 

 

 
 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
Styrelsen utsåg styrelseledamoten Anders Harrysson, via hans bolag 
GEB Rand AB, till interim vd för moderföretag Net Insight AB under 
övergångsperioden mellan avgående och tillträdande vd (november 
2019 – april 2020). Kostnadsförda arvoden från GEB Rand AB var 
0,9 MSEK (-) under perioden januari-mars 2020, varefter inget mer 
arvode utgått. 

KAPITALÅTERFÖRING 
Styrelsen avser att söka bemyndigande från stämman angående 
återköp av aktier. Då bedömningen är att bolaget kommer att 

påverkas negativt av pandemin under första halvåret 2021 bedöms 
kapitalåterföring kunna ske tidigast i oktober 2021. 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS 
UTGÅNG 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens 
utgång. 

GRANSKNING 
Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer. 

 
 

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

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

Återköpta aktier - 7 175 000 7 175 000 - 7 175 000 7 175 000

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

31 Dec, 2020 31 Dec, 2019
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DET HÄR ÄR NET INSIGHT 

Affärsidé och affärsmodell 
Net Insight definierar framtidens sätt att transportera media och 
driver transformationen av videonätverk mot IP, virtualisering och 
molnbaserade lösningar som gör det möjligt för kunder att enkelt 
och kostnadseffektivt skapa liveupplevelser.  

Med de två produktområdena Media Networks och Resource 
Optimization möjliggör Net Insight för kunder att producera och 
leverera innehåll på nya sätt till tittare oavsett var de befinner sig. 
Intäkter genereras genom försäljning av hård- och mjukvaru-
lösningar samt tjänster. 

Strategi 
Net Insights målsättning är att sätta standarden för mediatransport 
och hjälpa tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och 
företagskunder att transformera sin mediaaffär – göra det möjligt 
för dem att dra fördel av nya mjukvarudefinierade, virtuella och 
distribuerade arbetsflöden utan att behöva frångå sina befintliga 
hårdvaruinvesteringar. Net Insight vill göra det möjligt för kunder att 
jobba smartare genom distansproduktion, distribuerade arbets-
flöden och flexibla nätverk.  

Net Insight är teknikagnostiska och har byggt branschens mest 
öppna molnbaserade plattform för mediatransport, och vi gör det 
möjligt för våra kunder att leverera innehålla över vilket nätverk som 
helst. 

Den övergripande strategiska målsättning är att accelerera Net 
Insights tillväxt, både på befintliga och närliggande marknader och 
kundsegment. Bolaget ska uppnå detta genom en kombination av 
den unika portföljen och branschkännedom, mer konkurrenskraftiga 
lösningar och förbättrad intern exekvering.  

Värdedrivande faktorer 
Världens ledande mediabolag använder våra lösningar för sina 
affärskritiska medianätverk. Ny teknologi gör det möjligt för våra 
kunder att hitta nya kostnadseffektiva och flexibla sätt att producera 
och leverera innehåll. Net Insight spelar en viktig roll genom att 
stötta våra kunder under denna gradvisa övergång.  

Net Insight gynnas av underliggande marknadstrender som den 
generella ökningen av videotrafik, liveströmning och filbaserade 

överföringar. Andra trender som gynnar bolagets tillväxtmöjligheter 
är att alltfler events sänds live, en förflyttning mot distansproduktion 
samt att internet och molnbaserade lösningar i allt större 
utsträckning används för mediaproduktion och -transport.  

 
RAPPORTDATUM 
Delårsrapport januari – mars  20 april 2021 
Årsstämma   7 maj 2021 
Delårsrapport januari – juni  16 juli 2021 
Delårsrapport januari – september  9 november 2021 

 
Solna den 23 februari 2021 
 
 
 
 
 
Crister Fritzson 
Verkställande direktör 
 

 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
Crister Fritzson, vd Net Insight AB (publ)  
Telefon: +46 (0)8-685 04 00 
E-post: crister.fritzson@netinsight.net 
 
Joakim Schedvins, finanschef, Net Insight AB (publ)  
Telefon: +46 (0)8-685 04 00 
E-post: joakim.schedvins@netinsight.net 
 
Net Insight AB (publ), org.nr. 556533-4397  
Box 1200, 171 23 Solna 
Telefon: +46 (0)8 – 685 04 00 
www.netinsight.net 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 23 februari 2021, kl. 8:45. 
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FINANSIELL INFORMATION 

 
 
  

 

MSEK (om inte definierat på annat sätt) 2020 2019 2020 2019

Resultat kvarvarande verksamhet

Nettoomsättning per affärsområde

Media Networks 90,6 88,0 331,7 377,8

Resource Optimization 16,8 17,2 67,2 70,8

Nettoomsättning 107,5 105,2 398,9 448,6

Bruttoresultat 65,5 66,3 243,7 282,3

Rörelsekostnader 60,2 69,2 242,4 266,9

Totala utvecklingsutgifter 35,2 40,3 141,0 134,0

EBITDA -5,6 -31,9 -16,7 -6,6

Rörelseresultat -4,0 -24,1 -4,6 -3,6

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

Periodens resultat -6,8 -20,6 -9,2 -4,6

Finansiell ställning och kassaflöde inklusive avyttrad verksamhet

Likvida medel 283,2 52,3 283,2 52,3

Rörelsekapital 78,3 29,6 57,8 46,8

Totalt kassaflöde 18,7 -14,3 232,6 -41,2

Aktien

Utdelning per aktie, SEK - - - -

Resultat per aktie före och efter utspädning kvarvarande verksamhet, SEK -0,02 -0,05 -0,02 -0,01

Resultat per aktie före och efter utspädning avyttrad verksamhet, SEK - -0,02 0,64 -0,07

Resultat per aktie före och efter utspädning totalt, SEK -0,02 -0,07 0,62 -0,08

Kassaflöde per aktie, SEK 0,05 -0,04 0,61 -0,11

Eget kapital per aktie före och efter utspädning, SEK 1,81 1,21 1,81 1,21

Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning, tusental 382 758 382 758 382 758 382 812

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

Aktiekurs vid periodens slut, SEK 1,58                    2,30                    1,58                    2,30                    

Anställda och konsulter kvarvarande verksamhet

Anställda  och konsulter under perioden 199                     190                     198                     189                     

Nyckeltal kvarvarande verksamhet

Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år 2,2% -0,7% -11,1% -0,2%

Bruttomarginal 60,9% 63,0% 61,1% 62,9%

Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättningen 32,7% 38,3% 35,3% 29,9%

Rörelsemarginal -3,7% -22,9% -1,2% -0,8%

EBITDA-marginal -5,2% -30,3% -4,2% -1,5%
Nettomarginal -6,4% -19,5% -2,3% -1,0%
Nyckeltal hela koncernen inklusive avyttrad verksamhet

Avkastning på sysselsatt kapital -0,6% -7,4% -0,6% -7,4%

Soliditet 80,3% 67,6% 80,3% 67,6%

Avkastning på eget kapital 36,0% -6,6% 36,0% -6,6%

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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Förändring av nettoomsättning i jämförbara valutor 

MSEK (om inte definierat på annat sätt)  2020 2019 2020 2019

Nettoomsättning 107,5 105,2 398,9 448,6

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

Nettoomsättning i jämförbar valuta 114,0 100,9 403,9 424,2

Förändring av nettoomsättning i jämförbara valutor 8,4% -4,9% -10,0% -5,6%

Okt-Dec Jan-Dec 

Nyckeltal resultaträkning 

MSEK (om inte definierat på annat sätt) 2020 2019 2020 2019

Kvarvarande verksamhet

Nettoomsättning 107,5 105,2 398,9 448,6

Nettoomsättning, jmf motsvarande period fg år 2,2% -0,7% -11,1% -0,2%

KSV exkl. avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter -30,7 -29,9 -116,7 -126,6

Bruttoresultat exkl avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter 76,7 75,3 282,3 321,9

Bruttomarginal exkl avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter 71,4% 71,6% 70,8% 71,8%

KSV avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter -11,3 -9,0 -38,5 -39,6

Bruttoresultat 65,5 66,3 243,7 282,3

Bruttomarginal 60,9% 63,0% 61,1% 62,9%

Försäljnings- och marknadsföringskostnader -28,1 -34,5 -111,4 -128,8

Administrationskostnader -14,8 -16,5 -62,0 -67,4

Utvecklingskostnader -17,2 -18,2 -69,1 -70,8

Rörelsekostnader -60,2 -69,2 -242,4 -266,9

Rörelsekostnader/Nettoomsättningen 56,0% 65,8% 60,8% 59,5%

Övriga rörelseintäkter och kostnader -9,3 -21,2 -5,9 -19,0

Rörelseresultat -4,0 -24,1 -4,6 -3,6

Rörelsemarginal -3,7% -22,9% -1,2% -0,8%

Finansnetto -2,7 -2,3 -5,1 -3,0

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

Skatt -0,2 5,9 0,5 2,0

Periodens resultat kvarvarande verksamhet -6,8 -20,6 -9,2 -4,6

Nettomarginal kvarvarande verksamhet -6,4% -19,5% -2,3% -1,0%

Avyttrad verksamhet, netto efter skatt - -7,0 246,6 -27,5

Periodens resultat -6,8 -27,6 237,4 -32,2

Okt-Dec Jan-Dec 

EBITDA-marginal kvarvarande verksamhet 

MSEK (om inte definierat på annat sätt)  2020 2019 2020 2019

Rörelseresultat -4,0 -24,1 -4,6 -3,6

Avskrivningar på aktiverade utvecklingsutgifter 11,3 9,0 38,5 39,6

Övriga av- och nedskrivningar 5,1 5,2 21,3 20,6

Aktiverade utvecklingsutgifter -18,0 -22,1 -71,9 -63,2

EBITDA -5,6 -31,9 -16,7 -6,6

Nettoomsättning   107,5 105,2 398,9 448,6

EBITDA-marginal -5,2% -30,3% -4,2% -1,5%

Okt-Dec Jan-Dec 

Utvecklingsutgifter kvarvarande verksamhet 

MSEK (om inte definierat på annat sätt)  2020 2019 2020 2019

Utvecklingskostnader 17,2 18,2 69,1 70,8

Aktiverade utvecklingsutgifter 18,0 22,1 71,9 63,2

Totala utvecklingsutgifter 35,2 40,3 141,0 134,0

Aktiveringsgrad 51,1% 54,8% 51,0% 47,2%

Nettoomsättning 107,5 105,2 398,9 448,6

Totala utvecklingsutgifter/nettoomsättning 32,7% 38,3% 35,3% 29,9%

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), inklusive avyttrad verksamhet, 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 per 31 december 2019 exkluderas då det är främst avser aktiverade utvecklingsutgifter. 
 

 
 

 

Rörelsekapital  

MSEK 2020 2019 2020 2019

Omsättningstillgångar 458,3 231,6 424,3 255,0

Likvida medel -274,2 -59,6 -237,1 -64,5

Ej räntebärande kortfristiga skulder -105,7 -142,4 -129,4 -143,8

Rörelsekapital 78,3 29,6 57,8 46,8

Okt-Dec Jan-Dec 

Avkastning på sysselsatt kapital inklusive avyttrad verksamhet 

MSEK (om inte definierat på annat sätt)  2020 2019 2020 2019

Sysselsatt kapital

Balansomslutning 873,6 694,6 856,6 695,0

Ej räntebärande skulder -122,0 -162,0 -148,3 -165,3

Sysselsatt kapital 792,0 532,6 708,3 529,7

Rörelseresultat minus ränteintäkter R4Q

Rörelseresultat -4,3 -38,6 -4,3 -38,6

Ränteintäkter 0,2 0,7 0,2 0,7

Rörelseresultat minus ränteintäkter R4Q -4,5 -39,3 -4,5 -39,3

Avkastning på sysselsatt kapital -0,6% -7,4% -0,6% -7,4%

Okt-Dec Jan-Dec 

Soliditet 

MSEK (om inte definierat på annat sätt)  2020 2019 2020 2019

Eget kapital 692,6 463,7 692,6 463,7

Balansomslutning 862,4 686,5 862,4 686,5

Soliditet 80,3% 67,6% 80,3% 67,6%

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. 

 

 
 
  

Avkastning på eget kapital inklusive avyttrad verksamhet 

MSEK (om inte definierat på annat sätt)  2020 2019 2020 2019

Resultat R4Q 237,4 -32,2 237,4 -32,2

Genomsnittligt eget kapital R4Q 659,0 485,4 659,0 485,4

Avkastning på eget kapital 36,0% -6,6% 36,0% -6,6%

Okt-Dec Jan-Dec 

2020 2019 2020 2019

Antal anställda 170 178 168 183

Antal konsulter 29 41 30 34

Totalt antal anställda och konsulter 199 219 198 217

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

Netto anställda och konsulter under perioden kvarvarande verksamhet 199 190 198 189

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 introducerade under åren 2015-2019 syntetiska optionsprogram. De syntetiska optionerna omvärderas löpande till verkligt 

värde genom tillämpning av optionsvärderingsmodell. Värdeförändringar under optionens löptid, om 3 år, 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) Avser kostnader för uppsägning av personal i samband med förändringsarbete. 
(d) Covid-19 relaterade bidrag för personal och andra resurser som fortfarande bidrar till att skapa värde för bolaget. 
(e) Kostnader för strategisk rådgivning och förberedelser för ej genomförd kapitalanskaffning, som avbröts i och med avyttringen av Sye-

verksamheten. 
 

Väsentliga resultatposter 

MSEK Not 2020 2019 2020 2019 

Effekter av Net Insight aktiens utveckling under perioden

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

Värdeförändring syntetiska optioner (b) 0,0 -0,3 0,1 0,2

Total -0,1 -0,4 0,0 0,3

Valutakursdifferenser

Del av övriga rörelseintäkter och kostnader -18,2 -5,5 -16,0 -3,2

Del av finansnetto -2,2 -0,6 -3,5 0,9

Total -20,4 -6,1 -19,5 -2,3

Statliga bidrag Covid-19

Reducering av personalkostnader 0,9 - 3,4 -
Övriga rörelseintäkter 9,1 - 9,7 -

Total 9,9 - 13,1 -

Jämförelsestörande poster

Omstrukturering (c) -1,1 -4,3 -2,4 -12,0

Statliga bidrag Covid-19, övriga rörelseintäkter (d) 9,1 - 9,7 -

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

Total 8,0 -20,1 7,3 -27,8

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster kvarvarande verksamhet

Rörelseresultat -4,0 -24,1 -4,6 -3,6

Jämförelsestörande poster, enligt ovan -8,0 20,1 -7,3 27,8

Jämförelsestörande poster verksamhet under avyttring - - - -2,9

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster -12,0 -4,0 -11,9 21,3

Okt-Dec Jan-Dec 
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