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Väsentliga händelser 2019

Viktiga händelser september–december
y

HH Marketing AB förvärvades via ett inkråm per den 1
september. Verksamheten består av marknadsföringstjänster i
form av prospektering och webbleads.

y

I oktober förvärvades 10 % av aktierna i InsightOne Nordic AB.

y

Under hösten 2019 genomförde Nodeus Group ytterligare en
nyemission som omfattade 3 500 aktier. Emissionen har tillfört
koncernen totalt 16,3 MSEK i likviditet, vilken i första hand
kommer att användas till förvärv.

y

y

Under våren 2019 genomförde Nodeus Group en riktad
emission, omfattande 3 500 aktier. Emissionen har tillfört
Nodeus Group AB totalt 16,3 Msek i likviditet och övertecknades
med cirka 25 %. Likviden kommer i första hand att användas för
att investera i utökad säljkapacitet.

y

För att utöka vår säljkraft har två återförsäljare kontrakterats i en
ny partner-/säljstrategi för våra nya kreditupplysningstjänster. En
kontrakterades i maj och en i augusti månad.

y

Ratlibris AB förvärvade via en inkråmsaffär verksamheten
som bedrivs via hemsidan Upplysning.se per den 1 augusti.
Upplysning.se är en annonsfinansierad sajt som innehåller
konsument och företagsinformation.

Ratbiz AB namnändrades till Bolagsfakta i Sverige AB.

Viktiga händelser januari–augusti
Ägandet i Ratnode har minskats till 90 % genom ett internt byte
där vi gått upp i ägande till 100 % i Bolagsfakta i Sverige AB.
Ratnode består idag av de helägda rörelsedrivande bolagen
Ratsit AB och Bolagsfakta i Sverige AB, för person- respektive
företagsinformation.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
y

Nodeus Group ser på kort sikt inga större effekter på koncernen
som kan hänvisas till COVID-19-spridningen. Vi kan se en
påverkan när det gäller annonsintäkter samt längre ledtider för
beslut. Effekten på lång sikt är ytterst svårbedömd.

y

Andra veckan i april passerade Ratsit 1 miljon unika besökare
och har fortsatt bra tillväxt.

y

y

I april månad lanserades vår första integrerade produkt för
person- och kreditinformation på Kreditupplysning.se.

I mars 2020 registrerades den under hösten genomförda
nyemissionen hos Bolagsverket. Efter emissionen har bolaget
24 181 aktier och drygt 420 aktieägare.

y

Koncernens nyckeltal MSEK
T3
2019

T3
2018

Helår
2019

Helår
2018

Nettoomsättning

31,4

29,3

78,1

74,2

EBITDA (resultat före avskrivningar)

-1,1

2,3

-6,2

-1,9

EBIT (rörelseresultat)

-5,9

-0,4

-15,5

-5,0

Investeringar

2,5

5,8

8,8

12,2

Likvida medel

18,7

7,1

18,7

7,1

32

33

32

33

Antal anställda

VD har ordet

Vi står ödmjuka inför det faktum att 2019 blev ett mycket svagt
år resultatmässigt, delvis planerat och delvis på grund av att
vi försöker göra så mycket vi kan på så kort tid som möjligt.
Lite tilltufsade känner vi oss, men långt ifrån slagna. Vi börjar
återta kontrollen och vi börjar få luft under vingarna igen. Vår
informationsplattform driver merparten av våra tjänster och
är navet som allt kommer att snurra runt. Vi är kompletta med
personinformation och företagsinformation och kan rulla ut
multipla tjänster med liten marginalkostnad, det hela skalar
väldigt bra för varje ny kund. Inte minst vet vi nu att vi har en
fantastisk basprodukt att basera vårt fortsatta bygge på.
Vi är fortsatt övertygade om att vår strategi är rätt väg att gå.
Att bygga en prenumerationsbaserad individuell tjänst kräver
stora investeringar men är fantastisk i stabilitet och löpande
intjäningsförmåga. Vi är originalleverantör av hög kvalitet
och precision i beslutsprocesser vilket får ta tid, även om det
kostar. Vårt mål är alltid att kunna erbjuda attraktiva, säkra och
långsiktigt hållbara produkter med lika attraktiva och hållbara
intäktsmodeller. Något annat nöjer vi oss inte med.
Under 2019 har vi haft en god tillväxt och lönsamhet på
våra urvalsprodukter inom marknadsinformation. För den
samlade Nodeuskoncernen noterades en tillväxtökning på
5,3 procent under 2019, jämfört med 2018, vilket gav en
nettoomsättning på 78,1 Msek med ett EBITDA på -6,2 msek.
Med facit i hand kan vi dock konstatera att fjolårets satsningar,
i kombination med höga fasta utgifter, dyra råvaror och den
förlängda produktionstiden, gav ett tydligt negativt avtryck i
rörelseresultatet. Ett rejält intäktstapp noterades för Mednode,
där den största kunden blivit stämd och frusit sina satsningar.
Uppbyggnaden av en egen säljkår var också både kostsam och
tidsödande. Lägger vi därtill dubbla indatakostnader, högre
personalkostnader och IT-investeringar är resultatet visserligen
fortsatt nedslående, men inte förvånande. Samtidigt har vi
åstadkommit massor som inte syns i 2019 års siffror, men som
vi hoppas kommer att ge effekt under 2020.
Våra planer på att låta notera Nodeus har rullat på bra under
året. Vi har framgångsrikt genomfört ägarspridningen och
har nu drygt 420 olika aktieägare med ett innehav större
än  5 000 kr därmed är ett av kraven uppfyllt för notering. Vi
har en tydlig huvudägare, Alfanode, med 50,1 % av kapitalet
och ca 80 % av rösterna och därmed en tydlig ägaragenda.
Nodeus Group AB är utdelande sedan flera år utan avbrott,
vi är ett publikt bolag och på årsstämman 2020 blir vi
avstämningsbolag och därmed kan vi under hösten registrera
vår aktie hos Euroclear. Hela världen runt oss är upp och
ner, särskilt avseende finansmarknaden så jag tror inte på en
notering under 2020. Men vi skall formellt vara klara senast
under fjärde kvartalet 2020. Själva noteringsprocessen går
därefter att hantera på 3-4 månader.
Det negativa resultatet till trots är vi fyllda av tillförsikt och
kämparanda trots att situationen i omvärlden är minst sagt
osäker. Nodeus Group fortsätter att bygga en portfölj av starka
varumärken. Vi följer vår huvudstrategi att växa organiskt
genom egen produktutveckling och ökar våra marknadsandelar
genom förvärv av enheter som passar in i vår koncern. 2019
fick oss att sänka blicken något, men det har gjort oss både
starkare och än mer målinriktade. Vi är redo för 2020.
Lars Save VD och koncernchef
Telefon: 070-590 18 22
E-post: lars.save@nodeus.se

Koncernens utveckling

Verksamheten
Annonsfinansierad information: Under 2019 nådde Ratsit upp till 1
miljon unika besökare i veckan. Den ökade trafiken har drivit upp
tillväxten främst av annonsintäkter. Ratsit Plus lanserades under
tertial 3. Den planerade lanseringen av Bolagsfakta i Sverige AB (f.d.
Ratbiz AB), som inriktar sig på företagsinformation, har flyttats fram
till 2020.
Kreditinformation: Att utveckla det färdiga systemet för
Kreditupplysning.se har tagit längre tid och kostat mer än estimerat.
Under 2019 har en satsning på att öka säljtrycket gjorts via egen
säljkår samt via återförsäljare. Då utfallet inte har motsvarat
förväntningarna har detta avbrutits. Den egna säljkåren har
sagts upp och återförsäljaravtalen har setts över. Omtag görs i
produktlansering under första halvåret 2020.
Affärs- och marknadsinformation: För Mednode var 2019 ett mycket
utmanande år, då man av olyckliga omständigheter förlorade sin
största kund. Bolaget har sedan dess breddat sin kundbas, vilket
dock ännu inte kompenserat för intäktstappet. Direktmarknadsföring
och registertjänster via Idédata Marketing AB och Checkbiz AB
visar fortsatt god tillväxt. Under året gjordes en genomlysning av
satsningen på utbyggnad av en säljkår via Checkbiz.

Försäljning och resultat
Koncernens omsättning för tertial 3 uppgick till 3,4 Msek (29,3) med
en EBITDA om -1,1 Msek (2,3) och ett rörelseresultat (EBIT) om -5,6
Msek (-0,4). Koncernens omsättning för helåret 2019 uppgick till 78,1
Msek (74,2) med en EBITDA om -6,2 Msek (1,9) och ett rörelseresultat
(EBIT) om -15,6 Msek (-4,9). Tillväxten inom annonsfinansierad

information, urval och registertjänster har varit god. Omsättningen
har dock påverkats av ett förlängt införsäljningsarbete av
produkterna inom kreditinformation, omsättningstapp i Mednode
samt en fortsatt vikande försäljning inom Kompasserbjudandet. Det
negativa resultatet beror bland annat på högre kostnader i samband
med övergången till oberoende inom Företagsdata, samt ökade
personalkostnader under uppbyggnaden av säljkårerna i Stockholm
och Göteborg. Under hösten 2019 startades ett åtgärdsprogram
med syftet att adressera bolagens lönsamhet.

Likviditet och finansiering
Per den 31 december 2019 uppgick koncernens
banktillgodohavanden till 18,7 Msek jämfört med 7,1 Msek per 31
december 2018. Under året har 0,2 Msek amorterats på lån.

Investeringar
Koncernens investeringar uppgick till 8,8 (12,2) Msek, vilket främst
avser utveckling av de plattformar som utgör basen för koncernens
verksamhet. Investeringar återfinns i huvudsak inom segmentet
Annonsfinansierad information med utveckling av Bolagsfakta i
Sverige AB:s portal för företagsinformation, Ratsit Plus samt dataflytt.
Inom Kreditinformation investeras det i företagsupplysningar
gällande både anpassning av Kreditupplysning.se och av Safenode
AB:s interna system, samt inom Nodeus Group AB med fortsatt
byggande av ett centralt datalager. Mednode investerar i
Pharmanode-systemet.

Resultaträkning

Resultaträkning MSEK

T3
sep-dec 2019

T3
sep-dec 2018

Helår
jan-dec 2019

Helår
jan-dec 2019

31,4

29,3

78,1

74,2

0,4

0,4

0,7

0,4

Summa intäkter

31,8

29,7

78,8

74,6

Direkta kostnader

-10,1

-8,7

-24,9

-22,6

Övriga externa kostnader

-12,3

-9,6

-30,6

-24,8

Personalkostnader

-10,2

-9,5

-29,2

-25,7

-0,2

0,4

-0,3

0,4

-32,9

-27,4

-85,0

-72,8

-1,1

2,3

-6,2

1,9

Immateriella anläggningstillgångar

-3,2

-1,2

-5,5

-3,7

Materiella anläggningstillgångar

-0,1

-0,3

-0,4

-0,3

Summa avskrivningar

-3,4

-1,5

-5,9

-4,0

EBITA

-4,4

0,8

-12,1

-2,1

Goodwillavskrivning

-1,5

-1,2

-3,3

-2,8

EBIT

-5,9

-0,4

-15,5

-5,0

Ränteintäkter/kostnader netto

0,4

0,1

-0,1

0,1

Summa finansnetto

0,4

0,1

-0,1

0,1

EBT

-5,5

2,3

-15,6

-4,9

Skatt

0,6

0,1

2,3

0,5

-4,9

-0,4

-13,3

-4,4

Intäkter
Övriga intäkter

Övriga kostnader
Summa kostnader
EBITDA

Avskrivningar och nedskrivningar

Periodens resultat

Balansräkning

Balansräkning MSEK

2019-12-31

2018-12-31

Goodwill

11,3

11,7

Immateriella anläggningstillgångar

22,9

18,4

Materiella anläggningstillgångar

0,6

0,8

Andra långfristiga värdepapper

3,2

1,9

Uppskjuten skattefordran

3,7

1,4

Summa anläggningstillgångar

41,6

34,1

Kundfordringar

13,8

14,9

Skattefordran

1,9

0,8

Övriga fordringar

2,8

4,1

Summa kortfristiga fordringar

18,5

19,9

Likvida medel

18,7

7,1

Summa tillgångar

78,8

61,1

Eget kapital

49,3

32,6

Avsättningar

0,7

0,7

Övriga långfristiga skulder

0,3

0,3

Summa långfristiga skulder

0,3

0,3

Checkräkningskredit

0,0

1,6

Kortfristig del av långa skulder

0,0

0,2

10,2

9,3

6,2

7,2

Övriga kortfristiga skulder

12,1

9,2

Summa kortfristiga skulder

28,5

27,5

Summa skulder och eget kapital

78,8

61,1

Leverantörskulder
Förskott från kunder

Ägarstruktur

Ägare 2019-12-31

A-aktier

B-aktier

Kapitalandel %

Röstandel %

3 002

7 503

50,8

78,7

Torbjörn Skog inkl bolag

1 589

7,7

3,3

Andreas Enblom inkl bolag

1 084

5,3

2,3

Nipe Kapitalförvaltning AB

809

3,9

1,7

Kristoffer Andersson inkl bolag

522

2,5

1,1

6 172

29,8

12,9

17 679

100,0

100,0

Alfanode AB

Övriga
Totalt

3 002

