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Maj–augusti

 y Under våren 2019 har Nodeus Group genomfört en riktad 
emission, omfattande 3 500 aktier. Detta har tillfört Nodeus 
Group AB totalt 16,3 Msek i likviditet och emissionen 
övertecknades med cirka 25 procent. Likviden kommer i 
första hand att investeras i utökad säljkapacitet och inköp av 
företagsdata.

 y I maj månad kontrakterades en återförsäljare av 
Kreditupplysning.se i en ny partner-/säljstrategi som ska öka 
säljkraften för våra nya kreditupplysningstjänster. Under augusti 
månad kontrakterades ytterligare en återförsäljare.

 y Den 1 augusti förvärvade Ratlibris AB, via en inkråmsaffär, 
verksamheten som bedrivs via Upplysning.se. Hemsidan 
är annonsfinansierad och innehåller konsument- och 
företagsinformation. Upplysning.se kommer i huvudsak att, mot 
betalning, leverera våra rapporter, kataloger och affärsdokument.

 y Under sommaren säkrade Nodeus Group de sista bitarna 
av företagsdata i egen regi. Därmed står vi med en fast årlig 
kostnad, vilket möjliggör ökade rörelsemarginaler.

Efter periodens utgång

 y Den 1 september förvärvades HH Marketing AB via ett inkråm. 
Verksamheten består av marknadsföringstjänster i form 
av prospektering och webbleads och integreras helt med 
dotterbolaget Checkbiz.

Januari–april

 y Ägandet i Ratnode minskades till 90 procent genom ett 
internt byte där vårt ägande i Ratbiz AB nu uppgår till 100 
procent. Ratnode består idag av de helägda rörelsedrivande 
bolagen Ratsit AB och Ratbiz AB, för person- respektive 
företagsinformation.

 y Andra veckan i april passerade Ratsit 1 miljon unika besökare 
i veckan och har en fortsatt bra tillväxt. Till hösten lanseras 
systersajten Ratbiz.se.

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

Väsentliga händelser 2019

T2 
2019

T2 
2018

8 mån 
2019

8 mån 
2018

Helår 
2018

Nettoomsättning 24,4 23,2 46,8 44,9 74,2

EBITDA (resultat före avskrivningar) -2,4 0,2 -5,2 -0,1 1,9

EBIT (rörelseresultat) -4,6 -1,9 -9,6 -4,2 -5,0

Investeringar 2,8 3,2 6,3 6,4 12,2

Likvida medel 11,4 10,6 11,4 10,6 7,1

Antal anställda 35 32 35 32 33

Koncernens nyckeltal MSEK



VD har ordet 
Vem har sagt det skulle vara lätt? Två tredjedelar av 2019 har gått och när 
vi summerar perioden landar nettoomsättning för koncernen på 46,8 Msek 
med ett EBITDA på -5,2 msek. Vi växer organiskt, 4,1 procent jämfört med 
föregående år, men det är uppenbarligen inte tillräckligt för att nå våra högt 
uppsatta mål. 

Nodeus Group är ett digitalt förlag som i egen bok tar såväl investeringar 
i egna immateriella rättigheter som kostnader i egen fast produktion. 
Detta, tillsammans med höga marginaler, repetitiva intäkter med stor 
inlåsningseffekt och mycket låga distributionskostnader till slutkund, 
säkerställer en attraktiv intäktsmodell. Baksidan är höga fasta utgifter, dyra 
råvaror i form av originalinköp av innehåll samt längre produktionstid. Att 
hög kvalitet och precision både tar tid och kostar är ingenting som förvånar, 
men det är samtidigt mycket frustrerande. 

Våra urvalsprodukter inom marknadsinformation visar fortsatt god 
tillväxt och framförallt fortsatt hög lönsamhet. Något som möjliggör vår 
höga investeringstakt. Den ökade trafiken i Ratsit genererar en tillväxt 
på 23 procent under året. Vi har också en ny, mycket bra produkt i 
kreditupplysning.se som vi tror starkt på. I dagsläget är det svårt att 
säga hur snart den kommer att leverera seriösa siffror, men vi är som 
alltid optimistiska. Att bygga upp försäljningen för en helt ny produkt är 
emellertid plågsamt tidsödande. Först nu är säljkåren på plats och vi står 
inför utmaningen att hitta rätt pitch, paketering och pris och inte minst nya 
medarbetare för att med kraft kunna öka vår interna säljmuskel.

Det kostar pengar att satsa, vilket också syns i det negativa 
rörelseresultatet. Det rör sig bland annat om dubbla indatakostnader, 
högre personalkostnader, IT-investeringar, och inte minst uppbyggnaden av 
säljkår. Emissionslikviden från i våras har använts just till att rekrytera och 
hitta formerna för vår egen säljkraft samt att säkra oberoende företagsdata 
i våra produkter. För att täcka våra relativt höga fasta årliga kostnader skulle 
vi må bra av en snabb ökning av årsomsättning. Något som definitivt är 
inom räckhåll.

Ytterligare en utmaning finns i Mednode, där online-satsningen inte fått 
den fart vi önskat. Dels är huvudprodukten inte fullt skalbar, dels är den 
lite för konsultativ. Dessutom har den kund som föregående år stod för 
40 procent av omsättningen blivit stämd i USA, vilket resulterat i att man 
frusit alla marknadssatsningar. Även om vi hyser stort hopp om att kunden 
återkommer med nya behov, innebär det ändå att Mednodes kundbas 
måste breddas. Något vi hoppas och tror på under 2020. Förhoppningen 
är även att vår stora kund, i någon omfattning, återvänder inom ett nytt, 
spännande diagnostikområde.  

Nodeus Group har idag en skalbar affär med leveranser av information 
och kreditranking för alla privatpersoner och företag i Sverige. Vi bygger en 
portfölj av starka varumärken som vart och ett inriktar sig på ett segment av 
den totala marknaden. Vår huvudstrategi är att växa organiskt genom egen 
produktutveckling, egna säljkanaler och OEM-leveranser. Det snabbaste 
sättet är dock normalt att köpa marknadsandelar. Därför gör vi fortlöpande 
kompletterande mindre förvärv. Exempel på ett sådant förvärv som skett 
under perioden är den annonsfinansierade hemsidan Upplysning.se. Vi 
tittar också på möjliga förvärv av större enheter som passar in i vår koncern, 
men som förväntas leva ett eget liv, i eget bolag under eget varumärke. 

Vi är fortfarande ett onoterat bolag men ambitionen är att bli noterade 
under 2020. Redan idag är Nodeus Group ett formellt publikt bolag och 
nästa steg blir att underlätta för våra aktieägare att ha sitt onoterade 
innehav i sina vanliga aktiedepåer. Jag förutsätter därför att den 
ägarinformation ni delges enbart används för eget bruk och behandlas med 
stor diskretion. 

Slutligen vill jag framhålla att jag har stor tillförsikt när det gäller bolagets 
kommande årliga bokslut. Vår målbild om 100 Msek i omsättning inom tre 
år står fast – och det kommer att gå fortare än så! 

Lars Save 
VD och koncernchef 
Telefon: 070-590 18 22 
E-post: lars.save@nodeus.se



Verksamheten

Annonsfinansierad information: Under 2019 nådde Ratsit upp till 1 
miljon unika besökare i veckan. Den ökade trafiken har genererat 
tillväxt, främst genom annonsintäkter. Investeringar i Ratsit Plus 
pågår och kommer att lanseras under tertial 3. För Ratbiz, som 
inriktar sig på företagsinformation, är lansering planerad till slutet av 
tertial 3.

Kreditinformation: Att utveckla det färdiga systemet för 
Kreditupplysning.se har tagit längre tid och kostat mer än estimerat. 
Fokus är nu ett ökat tryck vad gäller försäljningen, för vilket olika 
alternativ har utvärderats. Under tertial 2 har två återförsäljare 
kontrakterats och uppbyggnaden av en egen säljkår pågår via 
dotterbolaget Compnode.

Affärs- och marknadsinformation: Tillväxten inom urval för 
direktmarknadsföring och registertjänster är fortsatt god via Idédata 
Marketing AB och Checkbiz AB. I Checkbiz fortsätter uppbyggnaden 
av en säljkår. För Mednode är fokus att bredda kundbasen, då 2018 
års största kund blivit stämd i USA, vilket stoppar vidare inköp under 
2019.

Försäljning och resultat
Koncernens omsättning för tertial 2 uppgick till 24,4 Msek (23,2) 
med en EBITDA om -2,4 Msek (0,2) och ett rörelseresultat (EBIT) 
om -4,6 Msek (-1,9). Koncernens omsättning för januari–augusti 
uppgick till 46,8 Msek (44,9) med en EBITDA om -5,2 Msek (-0,1) 
och ett rörelseresultat (EBIT) om -9,6 Msek (-4,2). Resultatet har 
påverkats negativt av högre kostnader för övergången till oberoende 
inom företagsdata samt högre personalkostnader i samband med 
uppbyggandet av egen säljkår i Stockholm och Göteborg. Trots god 

tillväxt inom annonsfinansierad information samt urval och 
registertjänster har omsättningen inte fått önskad fart. Detta 
beror på ett förlängt införsäljningsarbete av produkterna i 
kreditinformation, en förskjutning av intäkterna till senare tertial i 
Mednode samt en fortsatt vikande försäljningstrend inom Kompass-
erbjudandet. För samtliga punkter har vi vidtagit åtgärder.

Likviditet och finansiering
Per den 31 augusti 2019 uppgick koncernens banktillgodohavanden 
till 11,4 Msek jämfört med 7,1 Msek per 31 december 2018. Under 
året har 0,2 Msek amorterats på lån. Av beviljad rörelsekredit på 4,5 
Msek så är ca 1,1 Msek outnyttjad.

Investeringar
Koncernens investeringar uppgick till 6,3 (6,4) Msek, vilket främst 
avser utveckling av de plattformar som utgör basen för koncernens 
verksamhet. Investeringar återfinns i huvudsak inom segmentet 
annonsfinansierad information, genom utvecklingen av Ratbiz portal 
för företagsinformation, Ratsit plus samt dataflytt. Inom området 
kreditinformation rör investeringarna företagsupplysningar, dels 
anpassning av Kreditupplysning.se och av Safenodes interna system, 
dels fortsatt byggande av två centrala datalager för person och 
företag inom Nodeus Group AB.

Koncernens utveckling



Resultaträkning

Resultaträkning MSEK T2 
2019

T2 
2018

Jan-Aug 
2019

Jan-Aug 
2018

Helår 
2018

Intäkter 24,4 23,2 46,8 44,9 74,2

Övriga intäkter 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4

Summa intäkter 24,4 23,5 47,0 45,2 74,6

Direkta kostnader -7,6 -7,6 -14,8 -13,9 -22,6

Övriga externa kostnader -10,2 -8,3 -18,3 -15,2 -24,8

Personalkostnader -9,1 -7,5 -19,0 -16,2 -25,7

Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Summa kostnader -26,9 -23,3 -52,1 -45,3 -72,8

EBITDA -2,4 0,2 -5,2 -0,1 1,9

Avskrivningar och nedskrivningar

Immateriella anläggningstillgångar -1,1 -1,2 -2,3 -2,3 -3,7

Materiella anläggningstillgångar -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3

Summa avskrivningar -1,2 -1,3 -2,5 -2,5 -4,0

EBITA -3,6 -1,1 -7,7 -2,6 -2,1

Goodwillavskrivning -0,9 -0,8 -1,9 -1,6 -2,8

EBIT -4,6 -1,9 -9,6 -4,2 -5,0

Övriga finansella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränteintäkter/kostnader netto -0,4 0,0 -0,4 -0,1 0,1

Summa finansnetto -0,4 0,0 -0,4 -0,1 0,1

EBT -4,9 -2,0 -10,0 -4,3 -4,9

Skatt 0,8 0,1 1,7 0,6 0,5

Periodens resultat -4,1 -1,8 -8,4 -3,7 -4,4



Balansräkning

Balansräkning MSEK Jan–Aug 
2019

Jan–Dec 
2018

Goodwill 11,1 11,7

Immateriella anläggningstillgångar 22,2 18,4

Materiella anläggningstillgångar 0,6 0,8

Andra långfristiga värdepapper 2,1 1,9

Uppskjuten skattefordran 1,4 1,4

Summa anläggningstillgångar 37,4 34,1

Kundfordringar 9,2 14,9

Skattefordran 4,2 0,8

Övriga fordringar 2,7 4,1

Summa kortfristiga fordringar 16,9 19,9

Likvida medel 11,4 7,1

Summa tillgångar 64,9 61,1

Eget kapital 38,0 32,6

Avsättningar 0,7 0,7

Övriga långfristiga skulder 0,3 0,3

Summa långfristiga skulder 0,3 0,3

Checkräkningskredit 3,4 1,6

Kortfristig del av långa skulder 0,0 0,2

Leverantörskulder 7,3 9,3

Förskott från kunder 5,7 7,1

Skatteskulder 0,0 0,0

Övriga kortfristiga skulder 9,4 9,2

Summa kortfristiga skulder 25,9 27,5

Summa skulder och eget kapital 64,9 61,1



Ägarstruktur och kalender

Ägare 2019-08-31 A-aktier B-aktier Kapitalandel % Röstandel %

Alfanode AB 3 002 6 956 48,2 77,5

Torbjörn Skog inkl bolag 1 589 7,7 3,3

Andreas Enblom inkl bolag 1 084 5,2 2,3

Nipe Kapitalförvaltning AB 809 3,9 1,7

Ratsave AB, Ratcoin AB 528 2,6 1,1

Övriga 6 713 32,4 14,1

Totalt 3 002 17 679 100,0 100,0

Kalender
Februari 2020 – Terialrapport januari–december 2019


