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Finansiell översikt i sammandrag 

Översikt konsernen 

(TSEK) 

2020-07-01 

2020-12-31 

2019-07-01 

2019-12-31 
 

2020-01-01 

2020-12-31 
 

2019-01-01 

2019-12-31 
 

Nettoomsättning 214 60 931 214 144 036 

Rörelseresultat (EBITDA) -13 102 -57 776 -151 096 -74 014 

Avskrivningar -1 952 -18 766 -1 952 -51 129 

Rörelseresultat före räntor och skatt 

(EBIT) 
-15 054 -76 542 -153 048 -125 144 

Resultat efter skatt -23 114 -91 211 -160 950 -144 549 

Antal aktier, st 92 450 303 22 533 747 92 450 303 22 533 747 

Resultat per aktie (SEK) -0,25 -4,05 -1,74 -6,41 

Kassaflöde 4 952 -19 029 -9 560 549 

Balansomslutning 38 879 347 805 38 879 347 805 

Eget kapital 25 069 -10 297 25 069 -10 297 

Soliditet 64 % -3 % 64 % -3 % 

 

* Av resultatet under andra halvåret 2020 utgör 13 839 TSEK engångskostnader relaterade till förvärvet 

av Prosjekt Duo AS, omstrukturering av bolaget fram till notering på Nasdaq First North Growth Market, 

se Not 3. 
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VD:s kommentarer  

Förändring av verksamhetens aktivitet och notering på Nasdaq First North Growth Market 

Ny notering på Nasdaq First North Growth Market blev en viktig del av ledningens fokus under 

föregående halvår. Bolagsbeskrivning togs fram hösten 2020 och skickades in till Nasdaq den 7 januari 

2021.  

Första dag för handel inträffade den 11 januari 2021. Bolagets aktier är sedan tidigare upptagna till 

handel på Nasdaq First North. I samband med anskaffningen av Nord Forsikring AS den 28 augusti 2020 

bedömdes att ett så kallat ”change of identity” skett, vilket innebär att den nya koncernen genomgått en 

granskningsprocess av Nasdaq First North Growth Market. Av resultatet under andra halvåret 2020 utgör 

13 839 TSEK engångskostnader relaterade till förvärvet av Prosjekt Duo AS, omstrukturering av bolaget 

fram till notering på Nasdaq First North Growth Market. 

Anskaffningen av Nord Forsikring innebär att Bolaget har antagit en ny affärsplan. Ambitionen med den 

nya affärsplanen är att vidareutveckla dagens verksamhet och bli en ledande aktör inom försäkringsteknik 

för partners och slutkunder i Norden. Dotterbolaget til Nord Insuretech Group, Nord Forsikring, har 

arbetat under flera år med att utveckla en digital försäkringslösning där bolagets kunder ska kunna 

använda plattformen som en white-label lösning. Den nya koncernen har sedan årskiftet all sin 

verksamhet i Nord Forsikring. 

Operativt är det nu fokus på att lansera försäkring till våra strategiska partner, som beskriven i 

bolagsbeskrivningen som publicerades 8 januari. Exempelvis beskrevs verksamheten för tre kunder. 

Detta arbete fortgår enligt plan, både det tekniska och det kommersiella. En annan aktivitet vi fokuserar 

på är att utöka produktsortimentet med nya nischprodukter som med avsikt att kompletterar den 

nuvarande produktportföljen. Nord har 25 februari 2021 ingått ett avtal med Nordic Benefits 

(www.nordicbenefits.com), där den första produkten som lanseras är en tandvårdsförsäkring 

Nord är noterat på en svensk handelsplats och det är därför centralt att etablera samma erbjudanden på 

den svenska marknaden som vi idag erbjuder i Norge. Det pågår många processer och initiativ som 

kommer att komplettera Nords erbjudande på den svenska marknaden på sikt. 

Jag vill tacka hela teamet på Nord, inkluderad partner och rådgivare, för fantastiska insatser under 2020. 

Vi ser fram emot ett mycket spännande 2021.                                                                                

 

http://www.nordicbenefits.com/
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Om verksamheten 

 

Nord Insuretech levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden 

Nord är väl positionerat för att etablera sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin 

plattform. Nord Insuretech ska erbjuda sin plattform genom partners som sedan kan sälja olika 

försäkringsprodukter till slutkunder via Bolagets digitala plattform. 

  

Nords affärsidé är att leverera en anpassningsbar plattform till partner. Partnern har som i sin tur en stor 

kundbas där någon typ av försäkring erbjuds. Nord Insuretech ska agera mellanhand och leverera digitala 

och white-label lösningar med den egna plattformen den egna plattformen i centrum. 

 

Affärsmodell 

Nord Insuretech har som mål att leverera en fullständig värdekedja inom försäkringar. Samtidigt som man 

vill vara effektiv genom att ha en liten och skalbar organisation. Bolaget sitter styr den tekniska 

plattformen och kompletterar denna med leverantörer som är försäkringsgivare, skadehanterare och 

servicehanterare. 

 

Ansvarig part 

Underwriting 

(Prissättning) Produkt 

Risk & 

compliance 

Slutkund 

förhållande Distribution 

Marknadsför

ing 

Kundupplevel

se Teknologi 

Nord Insuretech (✔) (✔) ✔ (✔) (✔) 
  

✔ ✔ 

Försäkringsgivare ✔ ✔ ✔ 
 

  

 
✔ 

  

Sedgwick 

(skadehanterare) 
    

✔ 
      

✔ 
  

Sälj & service 

outsourcad 
  

✔ 
   

✔ 
 

Partners 

(kundavtal) 
    

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
  

 

 

Försäkringsgivaren tecknar försäkringar vilket innebär att de har prismodeller för olika produkter som de 

slutligen tar försäkringsrisken för. Försäkringspremier som byggs upp betalar försäkringsgivaren provision 

av till Nord Insuretech. Baserat på gällande partneravtal så fördelas en andel av provisionen till partnern. 

Nivåerna på dessa avtal varierar från partner till partner och från produkt till produkt. Generellt ligger 

provisionen till Nord Insuretech kring 10 – 30 % och sedan fördelas ungefär hälften till partners.  
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Gällande privatförsäkring i Norge förväntas en kund betala i genomsnitt 12 000 NOK (bil, hem, villa och 

reseförsäkring) i försäkringpremie per år för de kommande 7 åren. Detta enligt Bolagets uppskattningar. 

Hem innehåller resor och motor vilket vanligtvis motsvarar över 80 % av volymen. Det genomsnittliga 

priset för en fordonsförsäkring uppgick till 6 103 NOK 2019. 

  

Nord Insuretech har huvudansvaret för implementering och drift av försäkringslösning hos partner. 

Partnern har ansvar att tillhandahåller relevanta resurser för att implementera försäkringslösningen i sin 

egen kundresa. Det är Nord Insuretech som står för driftskostnaderna av försäkringslösningen.  

  

Nord Insuretechs partner är främst större företag, team och organisationer som önskar att erbjuda en 

försäkringslösning till sina kunder eller medlemmar. Typiska partner har 1 000 – 3 000 SMB kunder 

och/eller upp till flera miljoner privatkunder eller medlemmar. 

  

Gemensamt för alla partner är att de vill erbjuda försäkringar som en relevanta och skräddarsydda till sina 

anställda och kunder. Detta för att skapa ett ekosystem av produkter som ökar intäkter och ger en högre 

kundlojalitet. 

  

Drift av partner är kostnadseffektivt eftersom Bolaget levererar standardteknik, IT-relaterade 

driftskostnader ingår därmed i licensavgiften. 

  

Uppföljning av partner ansvarar Nord Insuretechs kundansvariga för. Kundansvarig rapporterar genom 

månatliga möten om status på handlingsplanen, försäljning, skadestånd etc. 

 

Nords plattform 

Nord Insuretech erbjudande levereras via partner som sedan erbjuder konsumenter och medlemmars 

olika försäkringslösningar beroende på slutkonsumentens behov. Bolaget kan exempelvis erbjuda bil-, 

hem- och reseförsäkring.  

  

Bolagets tekniska plattform tillgängliggörs och säljs till företag och organisationer (Nord Insuretech kallar 

dessa partner). Dessa partner kan därmed på ett enkelt sätt få en digital plattform att sälja försäkringar 

via. Genom Nord Insuretechs infrastruktur kan partner på ett enkelt och effektivt sätt sälja försäkringar till 

sina redan uppbyggda relationer.   
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Nord Insuretechs plattform möjliggör en sömlös försäljning av specifika försäkringar. 

 

Produkten kommer se olika ut beroende på hur Nord Insuretechs partner önskar att den ska se ut. Till 

plattformen kan vilken försäkringsgivare som helst kopplas upp.  

  

Nedanstående bild visar hur ett framtida samarbete kan se ut. Utvalda kunder får ett riktat erbjudande. 

Kunden kan sedan onboardas och köpa försäkringen via Nord Insuretechs digitala plattform. Efter 

onboardingen av kunden har Bolaget som mål att kundresan ska bli helt digital då allt ska genomföras på 

plattformen i så stor utsträckning som möjligt. 

 

 



 

 

Operationella nyckeltal Nord Insuretech Group AB 

 

Nord Insuretech bedömer att nyckeltalen nedan ger en förståelse för Bolagets ekonomiska trender. 

Eftersom alla företag inte beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med 

mått som används av andra företag. Nyckeltalen i tabellen nedan har inte reviderats eller granskats 

såvida inte annat anges. 

 

 2020 

Ej reviderat  

2019 

Reviderat 

Resultat per aktie, SEK -1,74 -6,41 

Eget kapital per aktie, SEK 0,27 -0,46 

Antal aktier vid periodens slut, st 92 450 303  22 533 747  

Rörelsemarginal, % N/A  -87 % 

Vinstmarginal, % N/A  -100 % 

Soliditet, %               64 %  -3 % 

 

Definitioner av nyckeltal 

Nyckeltal Definition 

Rörelsemarginal Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i 

procent i förhållande till periodens nettoomsättning.  

Vinstmarginal Resultat efter finansnetto i procent i förhållande till 

periodens nettoomsättning.  

Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning.  

 

 

Finansiell information 

Introduktion 

Nord Insuretech AB (tidigare Hudya AB), koncernens moderbolag, registrerades hos Bolagsverket den 

21 september 2016. Delårsrapporten för perioden 1 juli – 31 december 2020 är upprättad i enlighet med 

årsredovisningslagen samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och IFRIC-tolkningar 

sådana de antagits av EU. Resultat och finansiell ställning i Nord Insuretech Group tas i 

koncernredovisningen in från och med förvärvsdagen. Från den 25 juni 2020 och fram till förvärvet av 

Nord Forsikring AS hade Nord Insuretech inte längre några dotterbolag eftersom koncernens fd. största 

långivare sa upp sin kredit och tog sin pant i anspråk.  
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Den konsoliderade finansiella information som presenteras nedan avseende helår har hämtats från det 

norska dotterbolaget Nord Forsikring AS sista tre månader 2020. Nord Forsikring AS (tidigare Prosjekt 

Duo AS) forvärvades 28. Augusti 2020. Den konsoliderade finansiella informationen har upprättats i 

enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten för perioden 1 juli – 31 

december 2020, med jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år, är upprättad i enlighet med 

International Financial Reporting Standards (IFRS).  

 

Av resultatet under andra halvåret 2020 utgör 13 839 TSEK engångskostnader relaterade till förvärvet av 

Prosjekt Duo AS, omstrukturering av bolaget fram till notering på Nasdaq First North Growth Market. 

 

Alle belopp uttrykks i TSEK (Tusen Svenska Kronor) där ej annat anges. Nord Insuretechs valuta är SEK 

som även utgjör rapporteringsvaluta för moderbolaget och koncernen. Det innebär att de finansiella 

rapporterna presenteras i SEK. 

 

Delårsrapporten har inte reviderats eller översiktligt granskats.  

 

Verksamheten under perioden 

Nettoomsättning och periodens resultat 

 

Juli – december 2020 

Koncernen 

Nettoomsättingen för andra halvåret uppgick till 214 TSEK. Rörelsesresultatet (EBITDA) uppgick till -13 

102 TSEK. Periodens resultat uppgick till - 23 114 TSEK och resultatet per aktie, före och efter 

utsprädning, uppgick till -0,25 SEK. Förvärvet av Nord Forsikring AS är inkluderat i redovisningen från och 

med 1 oktober 2020.  

 

Moderbolaget  

Nord Insuretech Group AB har ingen omsätting under andra halvåret 2020. Rörelsesresultatet (EBITDA) 

uppgick till  -9 412 TSEK. Periodens resultat uppgick till -19 501 TSEK före och efter skatt.  
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Januari – december 2020 

Koncernen  

Nettoomsättingen för året uppgick till 214 TSEK. Rörelsesresultatet (EBITDA) uppgick till -151 096 TSEK. 

Periodens resultat uppgick till -160 950 TSEK och resultatet per aktie, före och efter utsprädning, uppgick 

till -1,74 SEK. Förvärvet av Nord Forsikring AS är inkluderat i redovisningen från och med 1 oktober 2020.  

 

Moderbolaget 

Nord Insuretech Group AB har ingen omsätting under 2020. Rörelsesresultatet (EBITDA) uppgick till  -17 

326 TSEK. Periodens resultat uppgick till -433 208 före och efter skatt. Konkursen i Hudya Group medför 

effekt på resultat om totalt TSEK 408 017. 

 

Kassaflöde och finansiell ställning 

 

Koncernen 

Koncernens kassaflöde uppgick under andra halvåret till 4 952 TSEK och uppgick till -9 560 

TSEK för perioden januari till december. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5 015 

TSEK. De kortfristiga fordringarna uppgick vid periodens slut till 1 441 TSEK. De långfristiga fordringarna 

uppgick vid periodens slut till 2 TSEK. De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 13 096 

TSEK. De långfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 714 TSEK.  

 

Av Nord Insuretech`s kortfristiga skuld (13 096) är 5 085 TSEK lån til Fårö Kapital AB. Övriga kortfristiga 

skulder är i huvudsak relaterade till leverantörsskuld till konsulter och plattform leverantör. 

 

Moderbolag 

Anläggningstillgångarna som redovisats 2019 är helt nedskrivna. Som framgår av resultaträkningen är 

det nedskrivna beloppet betydligt högre än det bokförda värden den 31 december 2019, vilket förklaras 

av ytterliggare anskaffningar under våren 2020. Från och med augusti 2020 genomfördes en 

apportemission av Nord Forsikring AS. Kostnaden för detta företag är bokfört till 29 750 TSEK. Övriga 

fordringar om 1,4 MSEK i balansräkningen per den 31 december i 2020 består av emitteringsfordringar. 

Kortsiktig fordran till koncernföretag är till Nord Försakring AS (2 932 TSEK). Kortfristiga finansiella 

skulder uppgår till 5 085 TSEK och består av skuld till Fårö. Företaget har ingått ett avtal med Fårö Kapital 

om en uppskjutning av återbetalningen till den 1 december 2021. Leverantörsskulder och andra 

kortfristiga skulder i slutet av desember 2020 består av leverantörsskulder till konsulter och avsättningar 

för upplupna kostnader inklusive styrelsearvode.                                                      
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Kassaflödet i moderbolaget uppgick under andra halvåret till 4 451 TSEK och uppgick till 4 315 TSEK för 

perioden januari till december  

 

Anläggningstillgångar och avskrivningar 

Koncernens anläggningstillgånger under 2020 består av förväret av Nord Forsikring och aktiverad 

systemplatform herav 5 082 TSEK, totalt 26 554 TSEK samt Goodwill 5 690 TSEK från förvärvet. 

 

Avskrivningarna uppgick under andra halvåret till -2 066 TSEK.  

 

Finansiella kostnader  

I samband med konkurs i Hudya Group AB är -408 017 TSEK Resultat från andelar i koncernföretag.   

Eget kapital 

Vid utgången av året uppgick koncernens eget kapital till 25 069 TSEK. Aktiekapitalet var 18 490 TSEK, 

fördelat på 92 450 303 aktier (i tillägg var 8 822 070 aktier motsvarande aktiekapital 1 764 TSEK  

innbetald ej registrerad per 31.12.2020), envar med ett kvotvärde om 0,20.  

 

Väsentliga händelser under perioden 

 

HudyaGroup 

Den 14 februari 2020 listades Bolagets aktie vid Nasdaq First North Growth Market. Under COVID-19 

pandemin påverkades Bolaget negativt vilket ledde till att verksamheten inte följde den förväntade 

affärsplanen. Som en direkt konsekvens av detta sade Bolagets dåvarande största långivare upp sin 

kredit om ca 206 MSEK och realiserade säkerheter i form av panter i dotterbolag till Hudya Group AS. 

Som säkerheter för krediten hade samtliga aktier i följande dotterbolag ställts: Aconto.no AS, Lendr AS, 

120% Holding AS, Hudya GM AB, Gradén Mattsson Telekom AB, Gradén Mattsson Finans AB, Gradén 

Mattsson AB, Gradén Mattsson Försäkringsförmedling AB, SEQR Group AB, Hudya Distribution AS, Payr 

AS och Hudya Data & Tele AS. 

 

På grund av att Hudya AB blev av med alla sina dåvarande dotterbolag utöver Hudya Group AS, återstod 

inga andra alternativ för styrelsen än att ansöka om konkurs för dotterbolaget Hudya Group AS. I 

samband med offentliggörandet av den förlorade krediten stoppades handel med aktien den 11 juni 

2020. Handel i aktien återupptogs 11 januari 2021. 
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Nord Forsikring 

Styrelsen i Bolaget har sedan konkursen av Hudya Group AS arbetat för att hitta en lösning för Bolagets 

fortsatta verksamhet. Den 28 augusti meddelade Bolaget att man förvärvat 100 % av Nord Forsikring AS 

(tidigare Prosjekt Duo) som ett led i att fortsätta sin verksamhet. Förvärvet genomfördes genom en 

apportemission bestående av 42 500 000 aktier i Bolaget motsvarande 29 750 000 SEK. Säljarna av 

Nord Forsikring AS blev efter transaktionen ägare till ca 50,3 % av det totala antalet aktier och röster i 

Nord Insuretech. 

 

Anskaffningen av Nord Forsikring innebär att Bolaget har antagit en ny affärsplan. Ambitionen med den 

nya affärsplanen är att vidareutveckla dagens verksamhet och bli en ledande aktör inom försäkringsteknik 

för partners och slutkunder i Norden. Nord Forsikring har arbetat under flera år med att utveckla en digital 

försäkringslösning där bolagets kunder ska kunna använda plattformen som en white-label lösning. Den 

nya koncernen har sedan årskiftet all sin verksamhet i Nord Forsikring. Det finns ingen verksamhet kvar 

från Hudya Group AS som gick i konkurs.  

I samband med sammanslagningen har Hudya AB bytt namn till Nord Insuretech Group AB och Prosjekt 

Duo AS har bytt namn till Nord Forsikring AS. 

 

Styrelsen i Nord Insuretech gör bedömningen att en fortsatt listning på Nasdaq First North Growth Market 

ger bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare genom likviditet i aktien och 

ett ökat intresse för verksamheten och Bolaget, från såväl investerare som kunder och allmänheten. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

 

Notering på Nasdaq First North Growth Market 

Den 11 januari 2021 blev Nord Insuretech Group AB:s aktier återupptagna till handel på Nasdaq First 

North Growth Market. I samband med noteringen genomfördes nyemission som beskrivit nedan under 

aktieägaröversikt och emissioner. Aktien handlas under kortnamnet ”NORDIG”.  

 

Avtal med Nordic Benefits 

Nord har 25 februari 2021 ingått ett avtal med Nordic Benefits (www.nordicbenefits.com). Genom 

samarbetet med Nordic Benefits kommer Nord att stärka sitt kundvänliga koncept och distribution genom 

att erbjuda unika och specialiserade försäkringsprodukter till den nordiska marknaden - först ut är 

tandhälsoförsäkring. 

 

Aktieägaröversikt och emissioner 

Bolagets aktiekapital uppgår per 31 december 2020 till 18 490 060,60 SEK, fördelat på 92 450 303 

aktier, envar med ett kvotvärde om 0,2 SEK, varav det finns nyemissioner under registrering som beskrivs 

under ”Nyligen genomförda nyemissioner”. Aktierna i Bolaget har utgetts i enlighet med svensk 
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lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna i Bolaget finns endast utgivna i ett 

aktieslag och har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och är 

fritt överlåtbara, med förbehåll för vissa begränsningar enligt nedan ”Avtal om lock-up”. Enligt Bolagets 

bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 8 200 000 SEK och inte överstiga 32 800 000 SEK, 

fördelat på inte färre än 41 000 000 aktier och inte fler än 164 000 000 aktier.  

Av tabellen nedan framgår aktiekapitalets utveckling sedan Bolaget bildades och fram till 

rapporteringstidpunkten 31 december. Medelvärdet av antal antal aktier under året är 37 983 898. 

 

Antal aktier  Aktiekapital (SEK) 

 

ÅR Händelse Förändring Totalt Förändring Totalt Kvotvärde 

Teckningskurs 

(SEK) 

2016 Nybildning 1 000 000 1 000 000                   50 000,00  50 000 0,05                         

2019 Nyemission            3 000 000 4 000 000                 150 000,00                  200 000 0,05                         

2019 Split 1:4 -3 000 000 1 000 000 0 200 000 0,2 - 

2019 Nyemission1          21 533 747            22 533 747             4 306 749,40               4 506 749 0,2                    12,55  

2020 Nyemission1            5 623 960            28 157 707             1 124 792,00               5 631 541 0,2                    12,55  

2020 Nyemission2            1 261 316            29 419 023                 252 263,20               5 883 805 0,2                       7,45  

2020 Nyemission2               180 188            29 599 211                   36 037,60               5 919 842 0,2                  7,45  

2020 Nyemission1 90 620            29 689 831                   18 124,00               5 937 966 0,2                    14,80  

2020 Nyemission3            3 277 573            32 967 404                 655 514,60               6 593 481 0,2 13,75  

2020 Nyemission4               534 542            33 501 946                 106 908,40               6 700 389 0,2                    13,75  

2020 Nyemission5               959 597            34 461 543                 191 919,40               6 892 309 0,2 9,00  

2020 Nyemission6            1 350 155            35 811 698                 270 031,00               7 162 340 0,2                       1,80  

2020 Nyemission6            4 852 188            40 663 886                 970 437,60               8 132 777 0,2                       1,88  

2020 Nyemission6               628 019            41 291 905                 125 603,80               8 258 381 0,2                    10,35  

2020 Nyemission1               498 602            41 790 507                   99 720,40               8 358 101 0,2                       0,20  

2020 Nyemission6               127 272            41 917 779                   25 454,40               8 383 556 0,2                    13,75  

2020 Nyemission6 91 464            42 009 243                   18 292,80               8 401 849 0,2                       1,80  

2020 Nyemission6 6 000            42 015 243                     1 200,00               8 403 049 0,2                    13,75  

2020 Nyemission7          42 500 000            84 515 243             8 500 000,00             16 903 049 0,2                       0,70  

2020 Nyemission8 2 771 420 87 286 663 554 284,00 17 457 333 0,2 0,70 

2020 Nyemission9 5 163 640 92 450 303 1 032 728,00 18 490 061 0,2 0,70 

 

1)Uppköp av Hudya Group AS i flera emissioner. 2) Kvittningsemission. 3) Kontantemission vid notering. 4) Kvittning 

styrelsen vid notering. 5) Kvittning garanter vid notering. 6) Kvittningsemission mot strategiska investerare. 7) 

Apportemission av Nord Forsikring AS. 8) Beskriven under ”Riktad emission av Units 1 december 2020”. 9) Beskriven under 

”Riktad emission av Units till styrelse och ledande befattningshavare 3 december 2020”. 10) Beskriven under ”Riktad 

emission av Units 30 december 2020”. 11) Beskriven under ”Riktad emission av Units till styrelse och ledande 

befattningshavare 30 december”. 12) Beskriven under ”Kvittningsemission av Units 30 december 2020”. 13) Beskriven 

under ”Kvittningsemission av aktier 30 december 2020”. 
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Nyligen genomförda nyemissioner 

 

Riktad emission av Units 1 december 2020. 

Styrelsen för Bolaget beslutade den 1 december 2020, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 25 

juni 2020, om en riktad emission av 277 142 Units, där varje Unit består av tio (10) aktier och fjorton (14) 

teckningsoptioner av serie TO1. Emissionen omfattade därmed 2 771 420 aktier och 3 879 988 

teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i 

Bolaget. Teckningskursen var 7 SEK per Unit, motsvarande en teckningskurs om 0,70 SEK per aktie. 

Teckningsoptionerna gavs ut vederlagsfritt. Emissionen var, med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt, riktad till Strategic Investments AS och Klaus Zwisler. Mer information om 

teckningsoptionerna finns under avsnittet ”Teckningsoptioner” nedan. 

 

Riktad emission av Units till styrelse och ledande befattningshavare 3 december 2020. 

Vid extra bolagsstämma den 3 december 2020 beslutades om en riktad emission av 516 364 Units, där 

varje Unit består av tio (10) aktier och fjorton (14) teckningsoptioner av serie TO1. Emissionen omfattade 

därmed 5 163 640 aktier och 7 229 096 teckningsoptioner av serie T01. Varje teckningsoption berättigar 

till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen var 7 SEK per Unit, motsvarande en 

teckningskurs om 0,70 SEK per aktie. Teckningsoptionerna gavs ut vederlagsfritt. Emissionen var, med 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till vissa styrelseledamöter och ledande 

befattningshavare i Bolaget. Mer information om teckningsoptionerna finns under avsnittet 

”Teckningsoptioner” nedan. 

 

Riktad emission av Units 30 december 2020. 

Vid extra bolagsstämma den 30 december 2020 beslutades om en riktad emission av 204 356 Units, där 

varje Unit består av tio (10) aktier och fjorton (14) teckningsoptioner av serie TO2. Emissionen omfattade 

därmed 2 043 560 aktier och 2 860 984 teckningsoptioner av serie TO2. Varje teckningsoption berättigar 

till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen var 7 SEK per Unit, motsvarande en 

teckningskurs om 0,70 SEK per aktie. Teckningsoptionerna gavs ut vederlagsfritt. Emissionen var, med 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till GSG Holding AS, OCIUS AS, Elac Holding AS, 

Chrystie Invest AS, Superknut Invest AS, Nils Williksen AS och Erik Rønningen. Mer information om 

teckningsoptionerna finns under avsnittet ”Teckningsoptioner” nedan. Vid tidpunkten för denna 

Bolagsbeskrivning är denna emission under registrering hos Bolagsverket. 

 

Riktad emission av Units till styrelse och ledande befattningshavare 30 december 2020. 

Vid extra bolagsstämma den 30 december 2020 beslutades om en riktad emission av 556 709 Units, där 

varje Unit består av tio (10) aktier och fjorton (14) teckningsoptioner av serie TO2. Emissionen omfattade 
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därmed 5 567 090 aktier och 7 793 926 teckningsoptioner av serie TO2. Varje teckningsoption berättigar 

till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen var 7 SEK per Unit, motsvarande en 

teckningskurs om 0,70 SEK per aktie. Teckningsoptionerna gavs ut vederlagsfritt. Emissionen var, med 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till vissa styrelseledamöter och ledande 

befattningshavare i Bolaget. Mer information om teckningsoptionerna finns under avsnittet 

”Teckningsoptioner” nedan. Vid tidpunkten för denna Bolagsbeskrivning är denna emission under 

registrering hos Bolagsverket. 

 

Kvittningsemission av Units 30 december 2020. 

Vid extra bolagsstämma den 30 december 2020 beslutades om en kvittningsemission av 43 676 Units, 

där varje Unit består av tio (10) aktier och fjorton (14) teckningsoptioner av serie TO2. Emissionen 

omfattade därmed 436 760 aktier och 611 464 teckningsoptioner av serie TO2. Varje teckningsoption 

berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen var 7 SEK per Unit, motsvarande en 

teckningskurs om 0,70 SEK per aktie. Teckningsoptionerna gavs ut vederlagsfritt. Emissionen var, med 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktad till BLS Holding AS (ägt av Bolagets verkställande 

direktör Børje Leknes) och CEDA Invest AS. Emissionen medförde att befintliga skulder till tecknarna om 

totalt cirka 0,31 MSEK kvittades mot aktier i Bolaget. Mer information om teckningsoptionerna finns under 

avsnittet ”Teckningsoptioner” nedan. Vid tidpunkten för denna Bolagsbeskrivning är denna emission 

under registrering hos Bolagsverket. 

 

Kvittningsemission av 30 december 2020. 

Vid extra bolagsstämma den 30 december 2020 beslutades om en kvittningsemission av 774 663 aktier, 

teckningskursen var 0,2 SEK per aktie. Emissionen var, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 

riktad till Strategic Investment A/S (ägt av Bolagets styrelseledamot Kim Mikkelsen) och Klaus Zwisler. 

Emissionen medförde att befintliga skulder till tecknarna om totalt cirka 0,15 MSEK kvittades mot aktier i 

Bolaget. Vid tidpunkten för denna Bolagsbeskrivning är denna emission under registrering hos 

Bolagsverket. 

 

Bemyndigande 

Extra bolagsstämma den 3 december 2020 beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för 

bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden 

fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med 

eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om 

apport, kvittning eller kontant betalning. Den sammanlagda emissionslikviden i emissioner som beslutas 

med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 50 000 000 SEK. Syftet med bemyndigandet och skälet till 

eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt 
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sätt för att minska skuldsättningen, finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga 

verksamheter samt för att tillgodose bolagets kapitalbehov. 

 

Teckningsoptioner 

Bolaget har tidigare emitterat teckningsoptioner av serie 2020/2025. Dessa teckningsoptioner var 

utställda till en tidigare kreditgivare men i samband med att krediten avslutades terminerades 

teckningsoptionerna. 

 

Bolaget har 3 879 988 utestående teckningsoptioner av serie TO1. Nyteckning av aktier med stöd av 

teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 2 december 2020 – 31 oktober 2022. En 

(1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1 SEK per 

aktie under perioden 2 december 2020 – 31 oktober 2021 samt till teckningskurs om 1,40 SEK per aktie 

under perioden 1 november 2021 – 31 oktober 2022.  

 

Bolaget har 7 229 096 utestående teckningsoptioner av serie TO1. Nyteckning av aktier med stöd av 

teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 4 december 2020 – 31 oktober 2022. En 

(1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1 SEK per 

aktie under perioden 4 december 2020 – 31 oktober 2021 samt till teckningskurs om 1,40 SEK per aktie 

under perioden 1 november 2021 – 31 oktober 2022. 

 

Bolaget har 11 266 374 utestående teckningsoptioner av serie TO2. Nyteckning av aktier med stöd av 

teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 31 december 2020 – 31 oktober 2022. 

En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1 SEK 

per aktie under perioden 31 december 2020 – 31 oktober 2021 samt till teckningskurs om 1,40 SEK per 

aktie under perioden 1 november 2021 – 31 oktober 2022. 

 

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av samtliga serier kommer antalet aktier i Bolaget att 

öka med totalt 22 375 458 aktier, från 101 272 376 till 123 647 834 och aktiekapitalet kommer att öka 

med 4 475 091,60 SEK, från 20 254 475,20 SEK till 24 729 566,80 SEK, innebärande en utspädning om 

cirka 18,1 procent. 

 

Avtal om lock-up 

Vissa huvudägare har sedan tidigare förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande avyttra sitt direkta 

och/eller indirekta ägande i Bolaget under en period om 12 månader från första handelsdagen vid 

noteringen 2020-02-14 och har således en lock-up till och med 2021-02-14. De som omfattas av 

åtagandet har dock rätt att pantsätta sina andelar eller på annat sätt använda sina aktier som säkerhet. 

Avtalet innehåller en undantagsbestämmelse som bland annat tillåter försäljning vid behov av försäljning 

av aktier för skattetäckning. 
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De personer/bolag som omfattas av åtagandet är; Vikna Holding AS (Ivar Wiliksen) med undantag för 

500 000 aktier, BLS Holding AS (Børge Leknse), PLV Holding AS (Pål Lauvrak), Taarnet Consulting AS 

(Morten Kvam), Ole Morten Settevik, Lakeside AS (Kathryn Moore Baker), 1337 Invest AS (John 

Bjørnsen), Müller Invest Holding ApS (Carsten Müller) och Experiments AS (Espen Einn). Det totala 

antalet aktier under lock-up är 13 638 806. 

 

Alla nya ägare som var med i apportemissionen när Nord Insuretech förvärvade Nord Forsikring har en 

lock-up fram till och med den 31 dec 2020. Detta är 36 parter varav Noria Group AS är den största. 

Tabellen nedan visar Bolagets ägarstruktur per 5 januari 2021 där antalet aktier är 101 272 376.  

Aktieägare Antal aktier Andel av röster och kapital 

Noria Group AS 14 018 042 13,84% 

Strategic Investment 9 902 606 9,78% 

GSG Holding AS 4 883 651 4,82% 

Vikna Holding AS 3 987 201 3,94% 

Superknut Invest AS 3 544 287 3,50% 

Kapstad Invest AS          3 151 119  3,11% 

BLS Holding AS 3 138 516 3,10% 

Klaus Zwisler 2 596 840 2,56% 

Taarnet Consulting AS 2 570 294 2,54% 

Steian invest AS 2 427 086 2,40% 

PLV Holding AS 2 322 010 2,29% 

Elac Holding AS 2 136 826 2,11% 

Home Run AS 2 042 780 2,02% 

Lars Føyen Kinserdal 2 016 565 1,99% 

AS Bemacs 1 892 164 1,87% 

GM Holding AB 1 567 219 1,55% 

Sophol AS 1 562 537 1,54% 

Vikna Invest AS 1 427 330 1,41% 

Cecilie Røskeland 1 277 280 1,26% 

MAHO AS 1 051 150 1,04% 

Övriga aktieägare 33 756 873 33,33% 

Totalt 101 272 376 100,00% 

 

 

Transaktioner med närstående 

Bolaget har gemensam likviditetshantering. Totalt 2 932 TSEK i koncerninterna fordringar och 2 945 

TSEK miljoner i koncerninterna skulder har eliminerats i koncernredovisningen per 31 desember 2020.  



 

 

17 

 

 

 

Övriga transaktioner genomförts med närstående parter under 2020 finns beskrivna i 

Bolagsbeskrivningen som publicerades den 11 januari 2021 med anledning av re-listingen på First North 

Growth Market. Bolagsbeskrivningen finns på Nord Insuretech`s webbplats.  

 

Riskfaktorer 

Nord Insuretech är genom sin verksamhet exponerad för risker och osäkerhetsfaktorer. En detaljerad 

beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Nord Insuretech är exponerat för finns i den 

bolagsbeskrivning som publicerades den 11 januari 2021 med anledning av re-listingen på First North 

Growth Market. Bolagsbeskrivningen finns på Nord Insuretech`s webbplats. Bedömningen av dessa 

risker är oförändrad jämfört med bedömningen i bolagsbeskrivningen. 

 

Finansiell kalender 

 
Datum 

Bokslutskommuniké 2020 26 mars 2021 

Årsredovisning 2020 02 juni 2021 

Årsstämma 23 juni 2021 

Halvårsrapport 30 augusti 2021 

 

Nord Insuretech kan nås via följande kontaktuppgifter: Nord Insuretech Group (publ.), 

organisationsnummer 559077-0748, Industrigatan 4A, 112 46 Stockholm SE, e-post ir@hudya.se. 

Rapporterna finns tillgjängliga på bolagets hemsida. 

https://www.nordinsuretechgroup.se/sv/investerare/rapporter--presentationer 

För ytterligare finansiell information, kontakta gärna: 

 

Morten Kvam, IR 

E-post: morten.kvam@nordinsuretechgroup.no  

 

Informationen i denna delårsrapport har offentliggjorts i enlighet med EU-förordningen om 

marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanståande kontaktpersons försorg för 

offentliggörande den 26 mars 2021 12.00 CET. 

 

mailto:ir@hudya.se
https://www.nordinsuretechgroup.se/sv/investerare/rapporter--presentationer
mailto:morten.kvam@nordinsuretechgroup.no
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Styrelsens försäkran  

Styrelse och VD bekräftar härmed att denna delårsrapport, ger en riktig och rättvisande bild av 

moderbolagets och koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat samt att den beskriver de 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som finns i moderbolaget och koncernens ingående bolag. 

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2020. 

 

Stockholm, 26 mars 2021 

 

Jo Arnstad 

Styrelseordförande 

 

Kim Mikkelsen     Stein Ole Larsen  Ivar Sigmund Williksen 

               Styrelseledamot                     Styrelseledamot                    Styrelseledamot 

 

              Ole-Morten Settevik                  Katryn Moore Baker                     Børge Leknes 

               Styrelseledamot                    Styrelseledamot                                VD 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

(TSEK)                                                Not 

2020-07-01 

2020-12-31 
 

2019-07-01 

2019-12-31 

2020-01-01 

2020-12-31 

2019-01-01 

2019-12-31 
 

Nettoomsättning 214 60 931 214 144 036 

Summa 214 60 931 214 144 036 

  
  

 

Kostnad såld vara 0 -19 707 0 -40 573 

Övriga externa kostnadar                      3 -9 460 -35 983 -17 374 -67 321 

Personalkostnader -1 521 -61 639 -1 521 -108 779 

Övriga rörelseskostnader -2 336 -1 378 -132 146 -1 378 

Summa rörelseskostnader -13 317 -118 707 -151 311 -218 051 

  
  

 

Rörelsesresultat (EBITDA) -13 102 -57 776 -151 096 -74 015 

Av- och nedskrivningar -1 952 -18 766 -1 952 -51 129 

Rörelsesresultat (EBIT) -15 054 -76 542 -153 048 -125 144 

Finansiella intäkter 0 3 774 1 147 3 784 

Finansiella kostnader                             3 -8 060 -17 545 -9 049 -22 292 

Finansiella poster  -8 059 -13 771 -7 901 -18 508 

Resultat före inkomstskatt -23 114 -90 313 -160 950 -143 652 

Inkomstskatt 0 -897 0 -897 

Periodens resultat -23 114 -91 211 -160 950 -144 549 

 

KONCERNENS TOTALRESULTAT 

(TSEK) 

2020-07-01 

2020-12-31 
 

2019-07-01 

2019-12-31 

2020-01-01 

2020-12-31 

2019-01-01 

2019-12-31 
 

Periodens resultat -23 114 -91 211 -160 950 -144 549 

Övrigt totalresultat         

Poster som kan komma att omklassificeras till 

resultaträkningen 
        

Omräkningsdifferenser 11 174 11 862 

Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt 11 174 11 862 

 
        

Summa totalresultat för perioden -23 114 -91 037 -160 939 -143 687 

Summa totalt resultat hänförligt till:         

Bolagets aktieägare -23 114 -91 037 -160 939 -143 687 

 
        

Summa total resultat hänförligt till Bolagets 

aktieägare har uppkommit från: 
        

Kvarvarande verksamhet -23 114 -91 037 -160 939 -143 687 

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,25 -4,04 -1,74 -6,38 



 

 

KONCERNENS BALANSRÄKNING 

(TSEK)                                                                           Not                                                                                              2020-12-31 2019-12-31 
 

TILLGÅNGAR  
 

Anläggningstillgångar  
 

Immateriella anläggningstillgångar                                  1                                                   15 818 18 288 

Goodwill                                                                        1, 4                                                                                           5 690 199 779 

Kundkontrakt                                                                    1                                                    10 736 28 436 

Webbplats, teknisk plattform etc.   66 350 

Uppskjutna skattefordringar   0 

Långfristiga fordringar 2 2 353 

Summa anläggningstillgångar 32 246 315 206 

 

Omsättningstillgångar 

    

Varulager   0 

Kundfordringar   7 259 

Övriga kortfristiga fordringar 1 441 1 612 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 176 4 180 

Skattefordran   4 972 

Likvida medel 5 015 14 575 

Summa omsättningstillgångar 6 632 32 599 

SUMMA TILLGÅNGAR 38 878 347 805 

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital hänförligt til moderföretagets aktieägare     

Aktiekapital 18 490 4 507 

Ej registrerat aktiekapital 1 764  

Övrigt tillskjutet kapital 446 665 265 942 

Balanserat resultat inklusive Årets resultat -441 850 -280 746 

Summa eget kapital 25 069 -10 297 

 

SKULDER   

Långfristiga skulder   

Skulder til kreditinstitut 714 140 590 

Övriga långfristig upplåning   13 519 

Summa långfristiga skulder 714 154 109 

   

Kortfristiga skulder   

Skulder til kreditinstitut                                                     5                                                   5 566 31 104 

Leverantörsskulder 4 366 33 815 

Kortfristiga konvertibla skulder   56 344 

Övriga avsättningar   5 825 

Övriga kortfristiga skulder 1 663 51 628 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 500 25 276 

Summa kortfristiga skulder 13 096 203 992 

Summa skulder 13 810 358 101 

Nettotillgångar 25 069 -10 297 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38 878 347 805 



 

 

 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

 
 

Hänförligt till Bolagets aktieägare 

Totalt  

eget kapital 
 

Transaktioner med aktieägare Övrigt eget kapital   

(TSEK) 
Aktie- 

kapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Övrigt 

inbetalt 

kapital 

Omräknings-

differenser 

Balanserat 

resultat 

Övrigt 

eget 

kapital 

  

Eget kapital per 2019-12-31 4 507 265 942 0 918 -281 665 -280 747 -10 298 

Totalresultat               

Årets resultat 0 0 0 55 -160 950 -160 895 -160 895 

Övriga omföringar       -918     -918 

Summa totalresultat 0 0 0 -863 -160 950 -160 895 -161 813 

Transaktioner med 

aktieägare 
              

Ej registrerad aktiekapital   1 764    1 764 

Emissonskostnader       -8 486   918  -7 568 

Nyemission 13 983     189 001    0 0 0 202 984 

Summa transaktioner med 

aktieägare 
13 983 180 515       1 764  0 918         197 180  

Eget kapital per 2020-12-31 18 490 446 457 1 764 55 -441 697 -441 642 25 069 

 



 

 

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS  

(TSEK) 

2020-07-01 

2020-12-31 

2019-07-01 

2019-12-31 

2020-01-01 

2020-12-31 

2019-01-01 

2019-12-31 
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    
 

Resultat före inkomstskatt -23 114 -90 313 -160 950 -143 652 

Skatter som betalats för perioden 0 -1 921 0 -1 921 

Justering för ej kassaflödespåverkande poster  40545 0 248 418    

Vinst från försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Värdeförändring på aktier redovisat till verkligt värde 0 0 0 0 

Av- och nedskrivningar 1 952 18 766 1 952 51 129 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar i rörelsekapitalet 
19 383 -73 467 89 420 -94 443 

 
   

 

Förändringar i rörelseskapitalet    
 

Förändring varulager 0 424 0 424 

Förändring av kundfordringar och andra 

omsättningstillgångar 
-21 009 7 911 16 630 2 898 

Förändring i leverantörsskuld och annan kortfristig skuld 

Förändring konkurs dotterbolag 
-613 20 562 -168 241 18 468 

Summa kassaflöde från den löpande verksamheten -2 238 -44 570 -62 190 -72 653 

 

Kassaflöde från investeringsaktiviteter     

Betalningar för webbplats, teknisk plattform etc. -1 859 -9 229 -1 859 -12 762 

Investering i användarrättigheter 0 -22854 0 -22 854 

Betalning för kundportfölj 0 0 0 0 

Köp av dotterbolag netto efter kontanter 782 4 145 782 -53 456 

Betalning vid försäljning av anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Förändring i andra långfristiga fordringar 0 -419 0 -610 

Summa kassaflöde från investeringsaktiviteten -1 077 -28 357 -1 077 -89 682 

 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet     

Emission av aktiekapital 8 267 4 017 53 706 6 298 

Upptagna lån 0 38 546 0 197 073 

Upptagna konvertibla lån 0 -80 0 13 325 

Förändring  av skuld relaterade till hyreskrav 0 17 598 0 17 598 

Återbetalning av skuld 0 -5 619 -0 -71 797 

Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet 8 267 54 463 53 706 162 498 

Valutaeffekt på likvida medel   -565   384 

Summa kassaflöde under perioden 4 952 -19 029 -9 560 549 

Likvida medel 01.01 64 33 607 14 575 14 026 

Likvida medel 31.12 5 015 14 578 5 015 14 575 

Total kreditfacilitet på kassakredit 0 0 0 0 

Totalt oanvända ritfaciliteter 0 0 0 0 

 



 

 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING   

(TSEK)                                                                         Not 

2020-07-01 

2020-12-31 

2019-07-01 

2019-12-31 

2020-01-01 

2020-12-31 

2019-01-01 

2019-12-31 
 

Nettoomsättning 0 0 0 0 

Total nettoomsättning 0 0 0 0 

     

Övriga externa kostnadar                                              3 -9 392 -4 576 -17 306 -4 576 

Personalkostnader -20 0 -20 0 

Övriga rörelseskostnader 0 0 0 0 

Rörelsesresultat (EBITDA) -9 412 -4 576 -17 326 -4 576 

Av- och nedskrivningar 0 0 0 0 

Rörelsesresultat (EBIT) -9 412 -4 576 -17 326 -4 576 

Finansiella intäkter 0 0 1 147 0 

Finansiella kostnader                                                     3 -8 024 -300 -9 013 -300 

Resultat från andelar i koncernföretag                          6      -2 066  -408 017  

Finansiella poster  -10 089 -300 -415 882 -300 

Resultat före inkomstskatt -19 501 -4 876 -433 208 -4 876 

Inkomstskatt 0 0 0 0 

Periodens resultat -19 501 -4 876 -433 208 -4 876 

 



 

 

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

 

(TSEK) 

 

Not 2020-12-31 2019-12-31 
 

TILLGÅNGAR   
 

Anläggningstillgångar   
 

Andelar i koncernföretag 1 29 750 270 249 

Summa anläggningstillgångar  29 750 270 249 

 

Omsättningstillgångar 

 
 

 

Förutbetalda kostander och upplupna intäkter  52 30 

Kortfristiga fordringar på koncernföretag  2 932 5 136 

Övriga kortfristiga fordringar  1 441 258 

Likvida medel  4 515 200 

Summa omsättningstillgångar  8 941 5 624 

SUMMA TILLGÅNGAR  38 691 275 873 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital hänförligt til moderföretagets aktieägare    

Aktiekapital och aktiepremie  18 490 4 507 

Övrigt tillskjutet kapital  446 665 265 942 

Ej registrerat aktiekapital  1764  

Balanserad resultat  -5 083 0 

Årets resultat  -433 208 -4 876 

Summa eget kapital  28 627 265 573 

 

SKULDER 

 

  

Långfristiga skulder    

Övriga långfristiga skulder  714 0 

Summa långfristiga skulder  714 0 

    

Kortfristiga skulder    

Kortfristiga finansiella skulder 5 5 085 10 300 

Leverantörsskulder  2 432 0 

Övriga kortfristiga skulder  333 0 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 500 0 

Summa kortfristiga skulder  9 350 10 300 

Summa skulder  10 064 10 300 

Nettotillgångar  28 627 265 573 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  38 691 275 873 
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MODERBOLAGET 

 
 

Hänförligt till Bolagets aktieägare 

Totalt  

eget 

kapital 
 

Transaktioner med 

aktieägare 

Övrigt eget kapital   

(TSEK) 
Aktie-

kapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Övrigt 

inbetalt 

kapital 

Om-

räknings-

differenser 

Balanserat 

resultat 

Övrigt 

eget 

kapital 

 

Eget kapital per 2019-06-30 50 0 0 0 0 0 50 

Totalresultat        

Årets resultat 0 0 0 0 0 -4 876 -4 876 

Andra omfattande 0 0 0 0 0 0 0 

Summa totalresultat 0 0 0 0 0 -4 876 -4 876 

Transaktioner med aktieägare        

Nyemission 4 457 265 942 0 0 0 0 270 399 

Summa transaktioner med 

aktieägare 
4 457 265 942 0 0 0 0 270 399 

Eget kapital per 2019-12-31 4 507 265 942 0 0 0 -4 876 265 573 

Transaktioner med aktieägare        

Ikke registrert kapital   1 764    1 764 

Emissonskostnader  -8 486     -8 486 

Nyemission 13 983 189 001     202 984 

Summa transaktioner med 

aktieägare 
13 983 180 515 1 764    196 262 

Totalresultat        

Årets resultat      -433 208 -433 208 

Andra omfattande        

Summa totalresultat 0 0 0 0 0 -433 208 -433 208 

Eget kapital per 2020-12_30 18 490 446 457 1 764   -438 084 28 627 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODERBOLAGET KASSAFLÖDESANALYS 

(TSEK) 
2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Kassaflöde från den löpande verksamheten         

Resultat före inkomstskatt -19 500 -4 876 -433 208 -4 876 

Av- och nedskrivningar 2066   362 950  

 
        

Förändringar i rörelseskapitalet         

Förändring av kundfordringar och andra 

omsättningstillgångar 
13 439 -10 288 18 619 -10 288 

Förändring i leverantörsskulder och andra 

kortfristiga skulder 
179 4 864 2 248 4 864 

Summa kassaflöde från den löpande 

verksamheten 
-3 816 -10 300 -49 391 -10 300 

         

Kassaflöde från investeringsaktiviteter         

Köp av dotterbolag netto efter kontanter 0 0 0 0 

Summa kassaflöde från 

investeringsaktiviteten 
0 0 0 0 

         

Kassaflöde från finansieringsverksamhet         

         

Nyemission 8 267 150          53 706 150 

Återbetalning av skuld 0 0 0 0 

Upptagna lån 0 10 300                  -    10 300 

Summa kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 
8 267 10 450 53 706 10 450 

Valutaeffekt på likvida medel         

Summa kassaflöde under perioden 4 451 150 4 315 150 

Likvida medel 01.01/01.07 64 50 200 50 

Likvida medel 31.12 4 515 200 4 515 200 

 

 



 

 

Noter 

Redovisningsprinciper 

Nord Insuretech Group tillämpar IFRS (International Reporting Standards) sådana de antagits av 

Europeiska Unionen. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS34 Delårsrapportering samt 

tillämpliga delar i Årsredovisningslagen. Den nya redovisningsstandarden IFRS 16 Leasingavtal trädde i 

kraft den 1 januari 2019. Standarden har tillämpats från och med 1 januari 2019 med den initiala effekten 

vid övergången som en justeringspost i eget kapital (balanserat resultat). 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

 

Grund för upprättande av finansiella rapporter 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 “Delårsrapportering” enligt International 

Financial Reporting Standards (IFRS:s), utfärdat av International Accounting Standards Board (IASB). 

Viktiga redovisningsprinciper, som tillämpats vid upprättandet av denna koncernredovisning, beskrivs 

nedan. Om inte annat anges har dessa principer konsekvent tillämpats för samtliga redovisade perioder. 

Alla belopp som presenteras i bokslutet avser tusentals svenska kronor (TSEK) om inget annat anges. 

Detta är den första offentliggjorda rapport i enlighet med International Financial Reporting Standards 

(IFRS).  

 

Moderbolaget tillämpar rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer enligt Rådet för 

finansiell rapportering och Bokföringsnämnden. Byte från tidigare tillämpade redovisningsprinciper (K3) 

har inte medfört några effekter på moderbolagets resultat och ställning jämfört med tidigare avlämnade 

finansiella rapporter. 

 

Konsoliderings principer 

Koncernens konsoliderade räkenskaper inkluderar moderbolaget och dess dotterbolag per 31 december 

2020. Koncernens dotterbolag är helägt på balansdagen. 

 

Dotterbolag konsolideras från den tidpunkt då koncernen får kontroll och utesluts från konsolidering när 

kontroll upphör. 

 

Resultatet, liksom varje komponent i andra intäkter och kostnader, hänförs till koncernen. Vid behov 

justeras dotterbolagens räkenskaper för att följa koncernens redovisningsprinciper. Koncerninterna 

transaktioner och koncernbalanser samt vinster och förluster till följd av transaktioner mellan företagen 

elimineras. 
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Omräkning av utländsk valuta 

Funktionell valuta och rapportvaluta 

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i Koncernen är värderade i den valuta 

som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell 

valuta).  

 

I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK) som rapportvaluta, vilket också är 

Moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta.  

 

Transaktioner och balansposter 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på 

transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppstår vid betalning av sådana transaktioner och 

vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 

resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlåning och upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga 

valutakursdifferenser ingår i rörelseresultatet. 

Koncernföretag 

Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har en höginflationsvaluta som 

funktionell valuta) som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens 

rapportvaluta enligt följande: 

a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs; 

b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig 

valutakurs (såvida denna genomsnittliga kurs utgör en rimlig approximation av den ackumulerade 

effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, annars omräknas intäkter och kostnader 

till transaktionsdagens kurs), och 

c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av övrigt totalresultat. 

 

Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar i 

utlandsverksamheter och av upplåning och andra valutainstrument som identifierats som säkringar av 

sådana investeringar, till eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de 

kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av 

realisationsvinsten/-förlusten. 

 

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppstår vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas 

som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. 
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Uppskattningar och antaganden 

Ledningen har använt uppskattningar och antaganden som har påverkat tillgångar, skulder, intäkter, 

kostnader och redovisning av potentiella skulder. Detta gäller särskilt avskrivningar på materiella 

anläggningstillgångar, nedskrivning av goodwill och bedömningar i samband med förvärv. 

 

Framtida händelser kan göra att uppskattningar förändras. Uppskattningar och de underliggande 

antagandena utvärderas fortlöpande och baseras på bästa bedömning och historiska erfarenhet. 

Förändringar i redovisningsberäkningar redovisas under den period då förändringarna inträffar. Om 

ändringarna även gäller framtida perioder fördelas effekten över nuvarande och framtida perioder. 

 

Vid upprättandet av rapporten har ledningen gjort några väsentliga bedömningar baserade på kritisk 

bedömning relaterad till tillämpningen av redovisningsprinciperna. Koncernens bedömningar gäller: 

 

• Nedskrivningstester och nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar 

• Verkligt värde på tillgångar och skulder i samband med förvärv. 

• Uppskjutna och konditionella förpliktelser 

• Uppskjuten skatt 

 

Klassificering av tillgångar och skulder 

Koncernen skiljer mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar när tillgångar presenteras i 

balansräkningen. 

 

Gruppen klassificerar en tillgång som en kortfristig tillgång när den: 

• Räknar med att realisera tillgången eller har för avsikt att sälja eller konsumera den i företagets 

ordinarie verksamhetscykel 

• Håller huvudsakligen tillgången för handel 

• Räknar med att realisera tillgången inom 12 månader efter rapporteringsperioden 

Eller 

• Tillgången är i form av kontanter eller likvida medel, om inte tillgången är föremål för en begränsning 

som innebär att den inte kan bytas ut eller användas för att reglera en skuld i minst tolv månader 

efter rapporteringsperioden. 

Alla andra tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar, inklusive uppskjuten skattefordran. 

 

Koncernen klassificerar skulder som kortfristiga skulder när skulden: 

• Förväntas avvecklas i företagets ordinarie rörelsecykel 

• Innehåller främst åtagandet för omsättning 

• Förfaller att avvecklas inom tolv månader efter rapporteringsperioden 
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Eller 

• Koncernen har inte en ovillkorlig rätt att skjuta upp förpliktelsen i minst tolv månader efter 

rapporteringsperioden. 

 

Alla övriga skulder klassificeras som kortfristiga skulder. 

 

Rörelsessegment 

Bolaget har enbart försäkringsverksamhet i ett land (Norge). 

 

IFRS 16 Leasingavtal 

IFRS 16 "Leasingavtal" medför förändringar för hur leasingavtal skall redovisas. Gäller från och med 

1januari 2019. Redovisning enligt IFRS 16 har inneburit att i princip samtliga leasingavtal kommer att 

redovisas i balansräkningen som tillgångar och skulder. Denna redovisning baseras på att leasetagaren 

har ingått ett åtagande att betala leasingavgifter och för detta får man en rättighet att utnyttja en tillgång.  

 

Per 31.12.2020 har bolaget/koncernen inga leasing kontrakter som kan tolkas innanför IFRS 16. Hyra är 

vid utgången av året kortsiktig och kan säjas upp med en månads varsel.   

 

Intäkter 

Koncernen som agent 

Gemensamt för försäkringsverksamheten är att koncernen marknadsför och säljer försäkringar för sina 

partners räkning. Alla avtal mellan slutkunden och försäkringsbolagen ingås direkt mellan slutkunden och 

försäkringsbolaget. 

 

Inom försäkringssegmentet får gruppen en provision från huvudmannen, försäkringsbolaget. Provisionen 

kompenserar den totala portföljpremien. 

 

Provisioner för försäkringsförsäljning beräknas av försäkringsbolaget och kommuniceras till gruppen som 

redovisar detta som inkomst under den aktuella perioden. 

 

Forskning och utveckling 

Kostnader relaterade till forskningsverksamhet redovisas i resultaträkningen när de uppstår. Utgifter 

relaterade till utvecklingsaktiviteter aktiveras i den utsträckning som produkten eller processen är tekniskt 
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och kommersiellt genomförbar och koncernen har tillräckliga resurser för att slutföra utvecklingen. 

Kostnader som redovisas i balansräkningen inkluderar materialkostnader, direkta arbetskraftskostnader 

och en andel av direkt hänförliga gemensamma utgifter. Aktiverade utvecklingskostnader redovisas i 

balansräkningen till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 

 

Aktiverade utvecklingskostnader skrivs av linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar, exklusive investeringar och fastigheter, värderas till anskaffningsvärde 

minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. När tillgångar säljs eller avyttras dras det 

redovisade värdet av och eventuella förluster eller vinster redovisas i resultaträkningen. 

 

Avskrivningar beräknas med en linjär metod över följande nyttjandeperiod: 

• System och kundavtal, 3 år 

• Inventarier, 5 år 

• Förbättring på annans fastighet, 5-10 år 

 

Avskrivningsperiod och -metod utvärderas årligen. Skrotningsvärde beräknas vid varje årsskifte och 

förändringar i skrotningsvärdet redovisas som en uppskattningsändring. 

 

Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde minus 

ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. Internt genererade immateriella tillgångar, 

med undantag av aktiverade utvecklingskostnader, aktiveras inte utan kostnadsförs när de uppstår. 

 

Immateriella anläggningstillgångar med bestämbar nyttjandeperiod skrivs av över den ekonomiska 

livstiden och testas för nedskrivning när det finns en indikation på att den immateriella 

anläggningstillgången kan ha ett lägre värde än vad som är redovisats efter avskrivningar. Avskrivningar 

görs linjärt över tillgångarnas uppskattade nyttjandeperioder och redovisas i koncernens rapport över 

totalresultat. 

 

Immateriella anläggningstillgångar med obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av, utan prövas årligen eller 

oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning, antingen enskilt 

eller på kassagenererande enhetsnivå. Livstiden bedöms årligen huruvida antagandet om obestämd liv 

kan motiveras. Om inte, behandlas övergången till specifikt liv prospektivt. 
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Förvärv och goodwill 

Affärssammanslutningar redovisas enligt förvärvsmetoden. Transaktionskostnader redovisas i 

resultaträkningen när de uppstår. 

 

Vederlaget för förvärv av en verksamhet värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten och består av 

kontanter, emitterade aktier i Nord Insuretech group AB (Hudya Group AS innan apportemissionen) och 

villkorad ersättning. 

 

Vid förvärv av en verksamhet bedöms alla förvärvade tillgångar och skulder för klassificering och uppdrag 

i enlighet med avtalsvillkor, finansiella omständigheter och relevanta omständigheter vid 

förvärvstidpunkten. Förvärvade tillgångar och skulder redovisas i balansräkningen till verkligt värde i 

koncernens öppningsbalansräkning (såvida inte IFRS 3 anger att andra värderingsregler ska användas). 

 

Tilldelningen av överskottsvärdet vid företagsförvärvet ändras om ny information om verkligt värde är 

giltigt vid förvärv av kontroll. Tilldelningen kan ändras upp till 12 månader efter förvärvstidpunkten (om 

tilldelningen av överskottsvärdet som genomfördes vid förvärvstidpunkten var preliminär). Innehav utan 

bestämmande inflytande beräknas till icke-kontrollerande andelar av identifierbara tillgångar och skulder 

eller till verkligt värde. Metodval görs för varje företagskombination. 

 

Goodwill beräknas som summan av vederlaget och det redovisade värdet för innehav utan bestämmande 

inflytande och det verkliga värdet på tidigare ägda andelar minskat med nettovärdet av identifierbara 

tillgångar och skulder beräknade vid förvärvstidpunkten. Goodwill skrivs inte av utan testas för 

nedskrivning minst en gång per år. I samband med en nedskrivning allokeras goodwill till tillhörande 

kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter. 

 

Nedskrivning av icke-finansiella anläggningstillgångar 

Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt 

nedskrivningsbehov. I nuläget är detta för koncernen enbart goodwill.  

 

Materiella anläggningstillgångar och sådana immateriella tillgångar som skrivs av bedöms med avseende 

på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet 

kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade 

värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde 

minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov 



 

 

33 

 

 

grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 

(kassagenererande enheter).  

 

En nedskrivning återförs om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger 

och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. 

Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En återföring görs endast i den utsträckning som 

tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha 

redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts. 

 

Finansiella tillgångar  

Nord Insuretechs finansiella tillgångar är kundfordringar och likvida medel. Vid första bedömningen av 

finansiella tillgångar värderas dessa till verkligt värde. Därefter redovisas finansiella tillgångar till upplupet 

anskaffningsvärde. 

 

För kundfordringar har koncernen implementerat en förenklad beräkning av förväntade förluster. 

Koncernen bestämmer avsättningar för förväntade förluster baserat på åldersfördelning av kundfordringar 

per kund per företag beräknat som en fast procentsats per åldersgrupp. 

 

Finansiella skulder 

Vid första redovisningen klassificeras finansiella skulder som lån och skulder. Lån och skulder redovisas 

till verkligt värde, justerat för direkt hänförliga transaktionskostnader. Senare mätning görs till upplupet 

anskaffningsvärde. 

 

Lån och skulder 

Skulder mäts till sitt nominella belopp om effekten av diskontering är försumbar. 

 

Avdrag för finansiella skulder 

En finansiell skuld dras av när förpliktelsen löses in, annulleras eller löper ut. När en befintlig finansiell 

skuld ersätts av en ny skuld från samma långivare där villkoren har väsentligt ändrats eller villkoren för ett 

befintligt ansvar har väsentligt modifierats dras den ursprungliga skulden av och en ny skuld redovisas. 

Skillnaden i bokfört värde redovisas i resultaträkningen. 
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Likvider och kassaflödesanalys 

Kontanter inkluderar kontanter i kontanter och bankkonton. Likvida medel är likvida kortfristiga 

placeringar som omedelbart kan konverteras till kontanter till ett känt belopp och med en maximal löptid 

på 3 månader. 

 

Kassaflödesanalysen visar in- och utbetalningar. Indirekt metod har använts för den löpande 

verksamheten. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga 

likvida placeringar med en ursprunglig löptid understigande tre månader. Viktiga uppskattningar och 

bedömningar för redovisningsändamål Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De 

uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kan avvika från det verkliga utfallet. 

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto försäljningsvärdet. 

Nettoförsäljningsvärdet motsvarar det uppskattade försäljningspriset vid normala förhållanden, med 

avdrag för kostnader som krävs för att genomföra försäljningen. Kundfordringar redovisas till det belopp 

varmed de förväntas inflyta, efter avdrag för osäkra fordringar, som bedömts individuellt. 

 

I kassaflödesanalysen dras kassaflödesfaciliteter från inventeringen av likvida medel. 

 

Ersättningar till anställda  

Koncernen har beviljat lokala avgiftsbestämda pensionsplaner. Dessa insättningar omfattar 

heltidsanställda och utgör 2% till 4,5% av den anställdes lön. Pensionspremier kostnadsförs när de 

uppkommer. 

 

Inkomstskatt  

Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen då 

den avser resultaträkningens poster och direkt mot eget kapital då den underliggande transaktionen 

redovisas direkt mot eget kapital. Skatter avseende poster i övrigt totalresultat redovisas i övrigt 

totalresultat.  

 

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de 

skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Häri inkluderas även 

eventuella justeringar av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.  

 

Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt 

beräknas för på balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader, dvs. mellan å ena sidan 
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tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden. 

Uppskjuten skattefordran redovisas i balansräkningen även för ej utnyttjade underskottsavdrag.  

 

Uppskjuten skatteskuld redovisas dock inte i balansräkningen för skattepliktiga temporära skillnader 

avseende goodwill. Uppskjuten skatt redovisas inte heller då den temporära skillnaden hänför sig till 

investeringar i dotterbolag och intresseföretag då koncernen har ett bestämmande inflytande över när 

återföringen av den temporära skillnaden skall ske och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte 

kommer att återföras under överskådlig framtid.  

 

Uppskjutna skattefordringar redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt att framtida skattepliktiga 

vinster kommer att finnas tillgängliga och mot vilka de temporära skillnaderna eller outnyttjade 

underskottsavdragen kan komma att utnyttjas. De uppskjutna skattefordringarnas redovisade värden 

prövas vid varje balansdag och minskas i den utsträckning som det inte längre är sannolikt att tillräckligt 

stor beskattningsbar vinst kommer att finnas tillgänglig för att utnyttja hela eller delar av de uppskjutna 

skattefordringarna. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder beräknas med hjälp av förutsättning att 

skattebetalningen kommer att ske med nettobeloppet.  

 

Eget kapital 

Finansiella instrument klassificeras som skuld eller eget kapital i enlighet med den underliggande 

ekonomiska verkligheten. 

 

Ränta, utdelning, vinster och förluster relaterade till ett finansiellt instrument klassificerat som skuld 

presenteras som kostnad eller inkomst. Utdelningar till innehavare av finansiella instrument klassificerade 

som eget kapital redovisas direkt i eget kapital. 

 

Transaktionskostnader som är direkt relaterade till en aktietransaktion redovisas direkt mot eget kapital 

efter avdrag för skatt. 

 

Omräkningsdifferenser uppstår i samband med valutadifferenser vid konsolidering av utländska enheter. 

 

Valutakursdifferenser på kassaposter (skulder eller fordringar) som faktiskt ingår i ett företags 

nettoinvestering i en utländsk enhet ingår också som omräkningsdifferenser. 
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Vid avyttring av en utländsk enhet återförs den ackumulerade omräkningsdifferensen som hänför sig till 

enheten och redovisas i resultaträkningen under samma period som vinsten eller förlusten vid avyttringen 

redovisas. 

 

Moderbolagets redovisningsprinciper 

Moderbolaget tillämpar samma principer som koncernen, förutom att moderbolagets redovisning är 

upprättad i enlighet med RFR 2. Redovisning för juridiska personer och uttalanden från Rådet för finansiell 

rapportering. Avvikelserna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper motiveras av de 

begränsningar årsredovisningslagen (ÅRL) medför i tillämpningen av IFRS i moderbolaget samt de 

beskattningsregler som möjliggör en annan redovisning för juridisk person än för koncernen. 

 



 

 

Not 1 – Rörelseförvärv 

Förvärv under hösten 2020 

28. augusti 2020 förvärvade koncernen 100% av aktierna i Nord Forsikring AS (tidigare Prosjekt Duo AS). 

 

Nord Insuretech har upprättat en preliminär förvärvsanalys baserat på proformabalansräkningen per den 

30 september 2020 och som är oförändrat per 31 december 2021 (kort tid från förvärv), varvid samtliga 

förvärvade tillgångar och skulder i Nord Forsikring har upptagits till verkligt värde. I den preliminära 

förvärvsanalysen har hela det koncernmässiga övervärdet fördelats på immateriella anläggningstillgångar 

och goodwill. Den slutliga förvärvsanalysen kan komma till att avvika från den preliminära dels på grund 

av att ytterligare immateriella tillgångar kan komma att identifieras och redovisas. 

 

T(SEK) 2020-12-31 

Anskaffningsvärde aktieemission 29 750 

Eget kapital Nord Forsikring vid förvärvet    - 636 

Mervärde till allokering:  29 114 

Utvecklingsplattform 11,712 

Kundkontrakt 11,712 

Goodwill 5 690 

 

Inkluderat i värdet på goodwill är kundrelationer, anställda med speciell expertis och förväntade synergier 

mellan det förvärvade företaget och koncernen. Dessa immateriella tillgångar uppfyller inte 

redovisningskriteriet i IAS 38 och redovisas därför inte separat i balansräkningen. Totala Immatriella 

anläggstillgångar inkluderar mervärdet på utvecklingsplattform. 

 

Not 2 – Segment 

Bolaget har ved utgangen av 2020 inga andra segment och intäkter än förmädling av försäkring i Norge 

genom Nord Försäkring AS. 

 

Not 3 – Engångskostnader förvärv, omstrukturering och börsnotering 

Av resultatet under andra halvåret 2020 utgör 13 839 TSEK totala engångskostnader relaterade till 

förvärvet av Prosjekt Duo AS, omstrukturering av bolaget fram till notering på Nasdaq First North Growth 

Market. 7 280 TSEK är finansiell kostnad relaterad till fordran garanter (7 280 TSEK) som blev sålld till 

Fårö Kapital.  Nedskrivning av momsfordran utgör 1 646 TSEK i Övriga externa kostnader.   

 



 

 

Not 4 – Test av nedskrivning av goodwill 

Bokfört värde på goodwill i koncernen är 5 690 TSEK per 31 december 2020. Bolag från 2019 är inte 

längre del av Nord Insuretech efter konkurrsen i Hudya Group AB. Goodwill är föremål för 

nedskrivningsprövningar på nivån för kassagenererande enheter. Nord forsikring AS definieras som 

kassagenererande enhet i koncernen. 

 

(TSEK) 

Bokfört värde på goodwill 2020 2019 

Aconto.no AS   87 358  

Gradén Mattson   15 102  

Payr   64 734  

SEQR   21 664  

Salespartner  22 507 

Andra enheter  11 073  

Nord Forsikring AS 5 690  

Totalt 5 690 222 439 

 

Goodwill är föremål för nedskrivningsprövningar minst årligen eller när det finns en indikation på 

nedskrivning. Testet om nedskrivning utförs internt på huvudkontoret i Oslo och genomfördes i slutet av 

2020. Återvinningsvärdet sätts till uppskattat nyttjandevärde. Nyttjandevärdet motsvarar nuvärdet av 

uppskattade framtida kassaflöden före skatt, diskonterat med en diskonteringsfaktor som tar hänsyn till 

tidslinjen för kassaflöden och förväntad risk. 

 

De mest känsliga antagandena vid beräkning av nyttjandevärdet för de kassagenererande enheterna är 

följande: 

 

Diskonteringsränta 

Diskonteringsräntor är baserade på den genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC). Diskonteringsräntan 

motsvarar den aktuella diskonteringsräntan för jämförbara företag.  

 

Rörelsesresultat 

Rörelseresultatet som använts i nedskrivningstesterna baseras på en försiktig förväntad utveckling av 

resultaten för den enskilda kassagenererande enheten. Detta innebär att marginalerna varierar från år till 

år men kan jämföras med historiska marginaler.  
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Tillväxt  

Periodens tillväxt baseras på ledningens förväntningar på marknadsutveckling samt den förväntade 

utvecklingen av koncernen. Eftersom koncernen fortfarande befinner sig i etableringsfasen är det Nord 

Forsikring sin ursprungligen affärsplan och budget sin ligger till grund. 

 

Nord Forsikring förvärvades i 28 augusti 2020 och det bokförda värdet på Goodwill är 5 690. Det 

föreligger ingen indikatorer vid värderingen per december 2020 som tillsäger någon ändring av värdet.  

 

Not 5 – Nya lån 

Fårö Capital AB 

Det finns inte några ny lån upptagen i koncernen men bolaget har omförhandlat sitt lån med Fårö Capital 

AB med ny förfallodato 1 december 2021. 

 

Not 6 – Nedskrivning av dotterbolag/ konkurs overtagelse 

I juni 2020 har Hudyas största långivare sagt upp sin kredit om cirka 206 miljoner SEK och realiserat 

säkerheter i form av pant i dotterbolag. Som ett resultat gick dotterbolaget Hudya Group AS konkurs den 

25 juni 2020. De slutliga tapsförda balansposter framgår av tabellen under.  

 

T(SEK) Moderbolaget 2020-12-31 

Investering i dotterbolag (finansiell kostnad) 342 066 

Fordring Hudya Group AS 76 685 

Skuld Hudya Group AS -10 734 

Summa 408 017 

Nedskrivning över resultat -408 017 

 

T(SEK) Koncern 2020-12-31 

Investering i dotterbolag (finansiell kostnad) 342 066 

Fordring Hudya Group AS 76 685 

Skuld Hudya Group AS -10 734 

EK effekt konkurs dotterbolag -275 871 

Summa 132 146 

Nedskrivning över resultat -132 146 

Hudya AB hade efter bästa förmåga följt sin affärsplan, men effekterna av, inter alia, Covid-19 hade gjort 

att förutsättningarna att följa affärsplanen hade försvårats. Koncernens största långivare sa upp sin kredit 

på cirka 206 miljoner SEK och realiserade säkerheter i form av pant i dotterbolag. Som säkerheter för 
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krediten blev samtliga aktier i följande dotterbolag sällts: Aconto.no AS, Lendr AS, 120% Holding AS, 

Hudya GM AB, Gradén Mattsson Telekom AB, Gradén Mattsson Finans AB, Gradén Mattsson AB, 

Gradén Mattsson Försäkringsförmedling AB, SEQR Group AB, Hudya Distribution AS, Payr AS och 

Hudya Data & Tele AS. 

  

Trots diskussioner med långivarna, samt övriga åtgärder som bolaget vidtagit för att minska kostnaderna 

och förbättra likviditeten, återstod inga andra alternativ för styrelsen än att ansöka om konkurs för Hudya 

Group AS.   

 

Not 7 - Bolagets påverkan av Covid 

Nord Forsikrings första marknad för lansering och uppskalning är Norge. Med begränsad drift innan 

lanseringen av stora partner har koncernen en mycket liten exponering. Nord Forsikring kan därför 

anpassa sig till nuvarande marknadssituationer. 

Med tanke på Corona-krisen i Norge finns det vissa punkter som är viktiga att följa (listan är inte 

fullständig) med avseende på bolagets förmåga att skala Nord 2021 och därefter: 

 

• Det finns tecken på att nerstängning har den önskade effekten, dvs. antalet Corona-relaterade 

utbrott minskar. Med vacciner som rullas ut i stor skala, är det troligt att samhället går tillbaka till 

normalt inom en snar framtid. 

• Det finns flera finansiella stödprogram som lanserats för att stödja huvuddelen (cirka 70%) av 

norska företag. Dessa är små och medelstora företag, Bolagets målgrupp. Detta möjliggörs 

delvis av Statens pensionsfond, världens största statliga förmögenhetsfond. 

• Antalet uppsägningar ökar. Men "räkningen" övertas sedan i stor utsträckning av staten genom 

att de betalar den anställdas lön (med ett tak), vilket återigen innebär att människor fortfarande 

kan betala sina räkningar. 

• Bolagets partners är lokalt fokuserade, med begränsad exponering för globala marknadstrender 

 

Det är en föränderlig situation, så det är viktigt för Nord att följa utvecklingen och anpassa sig därefter. 

 

Bolagets affärsplan fortsätter i stort sett oförändrad trots Corona, med ökat fokus på riskurval:  

• I Nord sin stängda partnerskapsmodell ”väljer man redan” de bästa riskerna. Med potentiella 

Corona-kommersiella effekter kan vissa företag gå in i oönskade risker / uteslutna risker eller 

kräva mer detaljerad / manuell UW. 

• Marknadssituationen och partnerstatus övervakas och bolaget kommer att justera riskurval 

därefter. Detta görs genom regelbundna UW-möten med försäkringsbolag och implementeras 

operativt i rutiner och IT-system. 
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• Bolagets beräknade omvandlingsfrekvenser som drivkraft är konservativa och realistiska, vilket 

gör att vi kan välja önskade risker samtidigt som vi levererar på volym. 

• Mekonomen-koncernen, som redan genererar inkomster för bolaget, är en partner som man 

känner mycket väl och som har levererat utmärkta skadeförhållanden under många år. Detta ger 

anledning till optimism för portföljkvalitet i en mer volatil startfas. 

• Kostnadsnivåerna i Nord är utformade för att skala med kontrollerad och lönsam tillväxt, så att 

bolaget inte får onödiga fasta kostnader. 

• Med nordiska återförsäljarpartner har bolaget de nödvändiga partnerskapsvolymerna för att 

leverera, med en betydande potential utöver bolagets konservativa uppskattningar. Dock vet 

bolaget inte hur partnerna kommer att reagera på samma situation. 

 

I nuvarande tider av osäkerhet, med kostnadsbesparande fokus, är tidpunkten för lansering av bolaget till 

marknaden bra; i) digital och kundvänlig i en tid då de flesta affärer bedrivs online, ii) det är en del av 

partnerns betrodda varumärke och iii) till bättre pris. 



 

 

 

 

 

 

 

 


