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Våra siffror 

 

Den totala nettoomsättingen under året uppgick till 8 039 TSEK (214 TSEK) och utgör intäkter i Pronans 

Forsikring från juni till december 2021. 

Rörelsesresultatet uppgick till -21 273 TSEK jämfört med -153 048 TSEK föregående år, negativt 

påverkat framför allt av konkursen i Hudya Group AS. Resultatet efter inkomstskatt uppgick till -21 273 

TSEK (-160 950 TSEK) och resultat per aktie uppgick till -1,16 SEK (-1,74 SEK).  

 

 

 

 

 

  

Översikt koncernen 2021-01-01 2020-01-01

(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31 2018

Nettoomsättning 8 039 214 106 163

Resultat före avskrivningar, räntor och skatt -11 140 -151 096 -26 561

Avskrivningar -10 859 -1 952 -68 153

Rörelsesresultat -21 999 -153 048 -94 715

Resultat efter skatt -21 273 -160 950 -92 079
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VD:s ord 

Stabilitet, kalibrering för snabb tillväxt och skuldfritt* företag 

2021 blev ett mycket händelserikt år för Nord Insuretech Group då vi noterades på Nasdaq First North i 

början av året, sedan har vi förvärvat Pronans Forsikring, vi har stärkt kapitalsidan, etablerat ny ledning 

för koncernen och vi har lanserat distributionslösningar till våra partners. 

Vi har genomfört flera viktiga framåtriktade åtgärder, inte minst med fokus på att skapa en stabilare 

finansiell plattform för bolaget genom en bättre lämpad finansieringslösning och kapitaltillförsel. Under 

sommaren och den tidiga hösten arbetade bolagsledning och styrelse med en ekonomisk plan för att 

utveckla ett skuldfritt företag. Detta resulterade framgångsrikt i att alla betydande utestående skulder 

skall konverteras till aktier i Nord Insuretech Group AB och ca 50% av teckningsoptioner löstes in i 

enlighet med detta till MSEK 10,1. 

Vi ser att de investeringar och strategiska satsningar vi hittills gjort genererat effektivare processer och 

arbetsmetoder. Operationellt har det hänt mycket i 2021 verksamheten sjuder av liv efter förvärvet av 

Pronans forsikring i slutet på det andra kvartalet med sälj i fokus. Arbetet med att starta upp nya 

samarbeten och kundprojekt fortgår framgångsrikt och vi fortsätter att arbeta långsiktigt och har redan 

sett att det lönat sig. 

Flertalet samarbetspartners har lanserats där bolaget under året börjat leverera företagsförsäkring för 

kunder till redovisningsföretaget Amesto AccountHouse AS samt ingått avtal med Norsk Bildelsenter AS 

och YOUPLUS Livsforsikring utan att brista i leverans till etablerad kundportfölj. 

Det strategiska arbetet med att etablera samma erbjudanden på den svenska marknaden som vi idag 

erbjuder i Norge har fortgått under året och det pågår många processer och initiativ som kommer att 

komplettera Nords erbjudande på den svenska marknaden på sikt. 

Vi har även arbetat med bolagsstrukturen och rekryterat flera nyckelpersoner till managementteamet i 

syfte att positionera företaget för att leverera mot mål. Med en mer affärsorienterad och erfaren CFO på 

plats i Stockholm säkerställer vi compliance och regulatoriska leveranser och med en dedikerad CSO 

positionerar vi oss väl för snabb tillväxt och möjliggör för internationell marknadspositionering. 

Vi finner trygghet i vår framgångsrika parering av pandeminseffekter inför det fortsatt osäkra 

internationella säkerhetsläget med krig i Europa som präglar marknaden med bland annat kraftiga 

börsfall, ökade leveransoch energipriser som effekt. Vi fortsätter att agera tidigt vid negativa signaler och 

med lokalt fokuserade partners har vi en begränsad exponering för globala marknadstrender. 

Jag vill tacka hela teamet i koncernen, styrelsen, inkluderat partners, leverantörer och rådgivare, för 

fantastiska insatser under hela 2021. Vi ser fram emot ett mycket spännande 2022, som vi i skrivande 

stund är är på god väg in i - uppmanar dig att följa mitt månatliga vd-brev för löpande information. 

 

* Utöver normalt rörelsekapital 
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Om verksamheten 

 

Nord Insuretech levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden 

Nord har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin digitala plattform. Nord 

Insuretech erbjuder sin plattform genom partners som sedan säljer 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 agerar mellanhand och levererar digitala 

och white-label lösningar med 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 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 

på 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.  

  

Gällande privatförsäkring i Norge förväntas en kund betala i genomsnitt 12 000 NOK (bil, hem, och 

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

Bil, hem och resor motsvarar vanligtvis över 80 % av volymen.  
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Nord Insuretech har huvudansvaret för implementering och drift av försäkringslösning hos partner. 

Partnern har ansvar att tillhandahålla 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 partners har 1 000 – 3 000 små och 

medelstora bolag som kunder och/eller upp till flera miljoner privatkunder eller medlemmar. 

  

Gemensamt för alla partners är att de vill erbjuda försäkringar som är 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 partners kan därmed på ett enkelt sätt få en digital plattform att sälja försäkringar 

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

sina redan uppbyggda relationer.   

Förutom Nords teknologiplattform, säkerställer vi genom Nords helägda dotterbolag Pronans Forsikring, 

en nära, kompetent och personlig del av kunddialogen. Koncernen får därigenom två viktiga 

huvudkomponenter på plats. Distribution byggs upp genom en kompetent försäljnings- och 

kundserviceapparat med fullt fokus på att konvertera digitalaleads och tillhandahålla personlig 

kundservice, samtidigt som verksamheten bygger på goda data vilket ger en djup insikt i kundernas 

behov baserat på modern CRM-lösning  

Denna uppsättning gör det möjligt för Nord att möta sina stora kundbaser snabbt och till låga 

anskaffningskostnader och samtidigt skapa en modernare och personlig relation med kunden på kundens 

villkor. Pronans Forsikring är agent för Codan Forsikring NUF. 
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Nord Insuretechs plattform möjliggör en sömlös försäljning av specifika försäkringar. 

Produkten ser 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 samarbete ser 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. 
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Vi är Nord 

Vårt viktigaste produktionsmedel är våra anställda, och de människor som lever och andas varje dag för 

att skapa bästa möjliga lösningar för våra kunder och partners.  Nord har valt en organisationsmodell med 

få personer som är fast anställda. Detta är möjligt då våra leveranser till stor del baseras på våra 

automatiserade insuretech-lösningar samt att vi har underleverantörer som på ett flexibelt sätt levererar 

de tjänster Nord behöver för att kunna erbjuda en bra slutprodukt. Distributionen av våra försäkringar 

hanteras via våra strategiska partners, vilket också ytterligare bidrar till en flexibel och kostnadseffektiv 

modell. 

  

Nord är en typisk kundcentrisk spelare. Historiskt sett bildades vi för att hjälpa kunderna att förenkla sin 

vardag och spara kostnader. Ett av Nords sätt att ta ansvar är att utveckla tjänster som är hållbara över 

tid. Det som är mest relevant för vårt koncept är finansiell hållbarhet och affärsmodeller som står sig över 

tiden utan att behöva äventyra ärligheten mot kunderna. Nord tar ansvar genom att vara ett alternativ till 

befintliga leverantörer, där vi säkerställer goda tjänster till låga kostnader. 

  

Nord arbetar för att öka kundtillväxten genom en kontinuerlig dialog med nuvarande och potentiella 

partners om produktutbud, metoder för försäljning, testning samt att mäta vilka aktiviteter som tilltalar 

enskilda kunder. 

  

Som företag producerar inte Nord produkter som påverkar miljön negativt. Vi tar ansvar genom att 

samarbeta med underleverantörer och partners som är medvetna om sitt miljöansvar när de utformar och 

levererar tjänster till slutkunder. 
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Nords aktie 

Nords informationsgivning till sina aktieägare och övrig kapitalmarknad syftar till att skapa en rättvisande 

bild av verksamhetens utveckling, minimera risken för ryktesspridning och spekulationer samt bidra till att 

öka intresset för bolagets aktie. Nords aktie är sedan januari 2021 noterad på Nasdaq First North Growth 

Market i Stockholm. Aktien handlas under kortnamnet ”NORDIG”. 

 

Börsvärde och omsättning 

Nords aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 11 januari 2021. Per den 31 

december 2021 har bolaget ca 5 996 aktieägare. 

Första handelsdagen den 11 januari 2021 var öppningskursen 0,49 SEK. Årets sista handelsdag var 

stängningskursen 1,01 SEK. En ökning på 106%. Nasdaq Stockholm mätt med indexet OMXS 30 ökade 

under samma period med 28,9% procent. 

Från den första handelsdagen fanns en betydande handel i aktien och aktiekursens utveckling illustreras i 

slutkursgrafen (closing price). 

 

 

Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital uppgår per 31 december 2021 till 26 539 085,60 SEK, fördelat på 132 695 426 

aktier, envar med ett kvotvärde om 0,2 SEK. Aktierna i Bolaget har utgetts i enlighet med svensk 

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.  

Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämma. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för 

det fulla antalet innehavda eller företrädda aktier utan begräsningar i rösträtten. Samtliga aktier ger lika 

rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Vid en eventuell likvidation av bolaget har aktieägare rätt till 

andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. 
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Samtliga aktier är fritt överlåtbara, med förbehåll för vissa begränsningar enligt nedan under rubriken 

”Avtal om lock-up”. Det föreligger såvitt styrelsen känner till inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal 

mellan existerande eller blivande aktieägare i bolaget i syfte att skapa gemensamt inflytande över bolaget.  

Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla 

skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av 

bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

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.  

 

Aktiekapitalets utveckling 

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

rapporteringstidpunkten 31 december. Medelvärdet av antal aktier under året är 95 314 365. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2021  
Nyemission 

2 043 560 94 493 863 408 712 18 898 773  0,2   0,70  

2021  Nyemission  5 567 090 100 060 953 1 113 418 20 012 191  0,2   0,70  

2021   Nyemission 436 760 100 497 713 87 352 20 099 543  0,2   0,70  

2021  Nyemission  774 663 101 272 376 154 933 20 254 475  0,2   0,20  
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2021  Nyemission  14 282 112 115 554 488 2 856 422 23 110 897  0,2   0,70  

2021    Nyemission 434 606  115 989 094   86 921,20   23 197 819   0,2   0,76  

2021  Nyemission 6 576 352  122 565 446   1 315 270,40   24 513 089   0,2   0,59  

2021  Nyemission 3 879 988  126 445 434   775 997,60   25 289 087   0,2   0,20  

2021  Nyemission 2 000 000  128 445 434   400 000,00   25 689 087   0,2   0,20  

2021  Nyemission 4 249 994  132 695 428   849 998,80   26 539 085   0,2   0,20  

 

Nyligen genomförda nyemissioner 

 

Kvittningsemission den 20 september 2021 

Den 23 augusti beslutade styrelsen att alla betydande utestående skulder (cirka 5,5 miljoner kronor) ska 

förhandlas fram till konvertering till aktier i Nord Insuretech Group AB. Detta görs till en vägd 

genomsnittlig aktiekurs den 19, 20, 23 augusti, 0,76 kronor. Alla kreditorer har den 24 augusti, 

undertecknat detta avtal. Utifrån det beslutet behandlades en del av kvittningsemissionen den 20 

september. Då kvittades skuld till två tidigare styrelsemedlemmar som inte längre är närstående bolaget 

mot 434 606 aktier till en kurs om 0,76 per Aktie. 

 

Kvittningsemission den 20 september 2021 

Fårö Capital AB tar en betydande position i Nord Insuretech Group AB med 6 576 352 aktier genom att 

konvertera all utestående skuld till aktier. Som tidigare meddelats har företaget ett låneavtal med Fårö 

Capital AB. Parterna har nu kommit överens om att konvertera det utestående beloppet till aktier. Som ett 

resultat av ett positivt utfall av processen mot garanter som bolaget har varit engagerat i är restskulden 

3,67 miljoner kronor, som nu omvandlas till aktier med 5% rabatt på aktiekursen, beräknat som ett vägt 

genomsnitt av priset 11-13 augusti, 0,59 SEK. Detta ger Fårö Capital 6 576 352 aktier i Nord. 

 

Nyemission den 9 december 2021 

Under 2020 fattade bolaget beslut om riktade emissioner av 22 375 458 teckningsoptioner (se 

nyhetsrum). Enligt optionsvillkoren ger varje teckningsoption innehavaren rätt att teckna en ny aktie 

i bolaget till en teckningskurs om 1 krona per aktie under perioden 1 november 2020 – 31 oktober 

2021 samt till en teckningskurs om 1,40 kronor per aktie under perioden 1 november 2021 – 31 

oktober 2022. Totalt tecknades 10 129 982 tecknignsoptioner för lika många aktier i Nord Insuretech 

Group AB. Nord meddelar härmed att följande aktieägare har utnyttjat nedan angivna antal 

teckningsoptioner den 29 oktober 2021: 

• Strategic Investments (styrelseledamoten Kim Mikkelsen) 7 199 990 optioner 

• Noria Group (styrelseordförande Jo Arstad) 1 500 000 optioner 

• Klaus Zwisler 879 998 optioner 

• Vikna Invest AS (styrelseledamoten Ivar Williksen) 500 000 optioner 

• Erik Rønningen 49 994 optioner 
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Teckningsoptioner 

Per 2021-12-31 kvarstår det 12 245 476 teckningsoptioner (Nyteckning av aktier med stöd av 

teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 31 december 2020 till och med den 31 

oktober 2022. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en 

teckningskurs om 1,40 kronor per aktie under perioden 1 november 2021 – 31 oktober 2022. Se 

pressmeddelanden 2020-12-30).  

Avtal om lock-up 

Vissa huvudägarefrån förvärvet av Pronans Forsikring AS har vid förvärvet förbundit sig att inte utan 

skriftligt medgivande avyttra sitt direkta och/eller indirekta ägande i Bolaget under en period om tolv 

månader från förvärvet vid den 20 maj 20021 och har således en lock-up till och med den 20 maj 2022. 

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. 

De personer/bolag som omfattas av åtagandet är; Owls Invest AS (Morten Moe Steinsvik), Feuth Invest 

AS (Torbjørg Haugen Feuth) , MASK Invest AS (Martin Skjei) , Fram Bodø Invest AS (Fredrik Ljunggren) , 

Akilles Invest AS (Eirik Torgersen) , FCR Invest AS (Fredrik Raade) , MTA Invest AS (Fredrik Fossøy 

Mathisen). Det totala antalet aktier under lock-up är 14 282 110. 

 

 

Utdelningspolicy 

I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och beslutas av bolagsstämman i enlighet med 

aktiebolagslagen och bolagsordningen. Någon utdelning avses inte att lämnas inom de närmasta åren. 

Någon utdelning har inte lämnats under de senaste två räkenskapsåren 2020 och 2019. I övervägandet 

om förslag till framtida utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets 

verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, 

expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar samt andra väsentliga faktorer. Rätt till eventuell 

utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämma fastställda avstämningsdag för utdelning är 

registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås 

genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas i 

tiden endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Varken 

aktiebolagslagen eller Bolagets bolagsordning innehåller restriktioner avseende rätt till utdelning till 

aktieägare utanför Sverige. Utöver eventuella begränsningar som följer av bank- eller clearingsystem i 

berörda jurisdiktioner, sker utbetalning till sådana aktieägare på samma sätt som till aktieägare med 

hemvist i Sverige. För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige utgår dock normalt svensk 

kupongskatt. 

 



 

 

Förvaltningberättelse 

Styrelsen och verkställande direktör i Nord Insuretech Group AB (publ), org- nr 559077-0748, avger 

härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021. 

 

Information om verksamheten 

Nord Insuretech Group AB bildades 2016. Bolaget driver den operativa verksamheten med kontor och 

utvecklingsverksamhet i Norge och har under 2021 sysselsatt tjugotre personer. 

Nord Insuretech levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget är positionerat för 

att etablera sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin tekniska plattform. Nord Insuretech 

ska leverera sin plattform genom partners som i sin tur kan sälja olika försäkringsprodukter till slutkunder 

på ett effektivt sätt via Bolagets digitala plattform. 

Bolagets verkställande direktör är Børge Leknes. Den 11 januari 2021 blev Nord AB:s aktier upptagna till 

handel på Nasdaq First North Growth Market. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. 

Bolagets aktier är registrerade på Nasdaq First North Growth Market. 

Redeye är Nord Insuretech Groups Certified Adviser. 

 

Bolagsuppgifter 

Nord Insuretech Group AB (tidigare Hudya AB benämns även som Nord i rapporten), är ett svenskt 

publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 21 september 2016. Nords verksamhet bedrivs enligt 

svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Stockholms, Sverige. 

Den 11 januari 2021 blev Nord AB:s aktier upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. 

Bolaget inehar 100% av aktierna i dotterbolagen Pronans forsikring AS (org nr 920288669) vilket 

förvärvades den 20 maj 2021 och 100% av aktierna i Nord forsikring AS (org- nr 995755874) som 

förvärvades den 28 augusti 2020. Bolagets verksamhet sker huvudsakligen i Norge. 

 

 

 

 



 

 

Ägarförhållanden 

Tabellen nedan visar Bolagets ägarstruktur per 11 januari 2022 där antalet aktier är 132 695 426. 

Aktieägare Antal aktier Andel av röster och kapital 

Strategic Investments (Kim Mikkelsen) 28 388 378 21,39 % 

Klaus Zwisler 15 558 043 11,72 % 

Noria Group (Jo Arnstad) 15 520 088 11,70 % 

Vikna Invest (Ivar Willksen) 5 914 541 4,46 % 

SIX SIS AG 5 254 975 3,96 % 

GSG Holding 4 883 651 3,68 % 

Feuth Invest 2 906 422 2,19 % 

FRAM Bodø Invest 2 896 572 2,18 % 

Akilles Invest 2 856 422 2,15 % 

BLS Holding (vd Børge Leknes) 2 770 241 2,09 % 

Morten Steinsvik 2 680 422 2,02 % 

Northern Trust Global Services 2 313 473 1,74 % 

Kapstad Invest 2 134 091 1,61 % 

Home Run 1 978 035 1,49 % 

Median Holding (Jo Arnstad) 1 420 189 1,07 % 

Cecilie Røskeland 1 277 283 0,96 % 

Steian Invest (Stein Ole Larsen) 1 231 417 0,93 % 

FCR Invest 1 142 569 0,86 % 

MTA Invest 1 142 569 0,86 % 

Skaidi (Ole Morten Settevik) 912 497 0,69 % 

Other shareholders 29 513 548 22,24% 

Totalt 132 695 426 100,00% 

 

Väsentliga händelser under perioden 

 

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 beskrivits nedan under 

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

Distributionsavtal med Nordic Benefits 

Nord ingick den 25 februari 2021 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. 
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Riktad emission av 18 maj 2021, förvärv av Pronans Forsikring AS 

Nord Insuretch Group AB:s styrelse har den 18 maj beslutat att förvärva 100 procent av aktierna i 

Pronans Forsikring AS (”Transaktionen”). Köpeskillingen erläggs genom en riktad emission av 14 282 112 

aktier i Nord Insuretech Group AB till säljarna av Pronans Forsikring AS, motsvarande 9 997 478 SEK 

(avtalat pris var 0,70 SEK per aktie). Säljarna av Pronans Forsikring AS blir efter Transaktionens 

genomförande ägare till 12,36 procent av det totala antalet aktier och röster i Nord Insuretech Group AB 

(Nord). 

Därigenom är en ny byggsten i Nord:s affärsmodell på plats och vi positionerar oss för att ytterligare skala 

upp distribution till våra partners genom Nords tekniska plattform.  

Konvertibelt lån av 20 juli 2021 

I samband med en ökad investering genom partners och efter förvärvet av Pronans Forsikring AS i juni 

stärker bolaget sin investeringsgrad genom ett konvertibelt lån till nyckelägare och investerare. Kapitalet 

kommer att användas för ytterligare tillväxt och utnyttjande av den position som företaget har skapat 

gentemot sina partners.  

Nord har erhållit teckningar för 6 miljoner kronor och styrelsen beslutade den 20 juli 2021 för att 

genomföra kapitaliseringen. Följande teckningar är gjorda: Strategic Investments (styrelseledamoten Kim 

Mikkelsen), tecknade för 2 miljoner kronor, Noria Group (styrelsens ordförande Jo Arnstad), tecknade 1 

miljon kronor, Klaus Zwisler tecknade 1 miljon kronor, GSG Holding tecknade 1 miljon kronor, Bauta 

Invest har tecknat sig för 500 000 kronor, Median Holding (styrelsens ordförande Jo Arnstad), tecknade 

300 000 kronor, Vikna Invest (styrelseledamot Ivar Williksen), tecknade 200 000 kronor. 

Kvittningsemission Fårö Capital AB 

Som tidigare meddelats har företaget ett låneavtal med Fårö Capital AB. Parterna har kommit överens om 

att konvertera det utestående beloppet till aktier. 

Som ett resultat av ett positivt utfall av processen mot garanter som bolaget har varit engagerat i är 

restskulden 3,67 miljoner kronor, som nu omvandlas till aktier med 5% rabatt på aktiekursen, beräknat 

som ett vägt genomsnitt av priset 11-13 augusti, 0,59 SEK. Detta ger Fårö Capital 6 576 352 aktier i 

Nord. Transaktionen förväntas slutföras i början av september, vilket är i god tid före deadline 1 december 

2021. 

Kvittningsemission skulder 

Sedan 3 augusti 2021 har styrelsen i Nord arbetat med en ekonomisk plan för att utveckla ett skuldfritt 

företag. Avtalet med Fårö, som offentliggjordes den 19 augusti, var en viktig del av denna process. Den 

23 augusti beslutade styrelsen att alla betydande utestående skulder (cirka 5,5 miljoner kronor) ska 

förhandlas fram till konvertering till aktier i Nord Insuretech Group AB. Detta görs till en vägd 

genomsnittlig aktiekurs den 19, 20, 23 augusti, 0,76 kronor. Alla kreditorer har idag, den 24 augusti, 
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undertecknat detta avtal. De fem största aktieägarna har i dag den 24 augusti kommit överens om att 

rösta för avtalet vid nästa bolagsstämma. 

Som ett resultat får Noria Group AS 4 548 933 aktier (styrelseordförande Jo Arnstad), Skaidi AS 279 828 

aktier (styrelseledamot Ole Morten Settevik) och tidigare och nuvarande styrelseledamöter får aktier för 

utestående belopp. 

Distributionsavtal och lansering med Norsk Bildelsenter (Bildeler.no) 

Nord ingick den 13 september 2021 ett avtal med Norsk Bildelsenter (www.bildeler.no). Genom samarbetet 

med Bildeler.no har Nord stärkt sitt kundvänliga koncept och distribution genom att erbjuda unika och 

specialiserade försäkringsprodukter till den nordiska marknaden. Försäkringstjänsterna leveras av Nord 

Forsikring AS, Nords helägda dotterbolag. Genom partnerskapet med Norsk Bildelsenter vill kundresor och 

priser skräddarsys utifrån unika och djupa kunskaper om kunderna. Avtalet gäller privata skadeförsäkringar 

och företagsförsäkringar för Bildeler.no kunder. Norsk Bildelsenter / Bildeler.no har cirka 200 000 kunder, och 

kundbasen växer snabbt. 

Nord kan lanserade sin robotlösning för försäljning av privata försäkringar för kunder hos Norsk Bildelsenter 

AS (Bildeler.no) den 1 november 2021. 

Teckning av teckningsoptioner 

Den 22 oktober 2021 tecknade de största ägare i Nord Insuretech Group AB 100% av sina teckningsoptioner 

(7 199 990) med pris 1 SEK. I enlighet med bolagsstämmor 2020 (se nyhetsrum) finns det 22 375 458 

teckningsoptioner, genomfört som riktad emission. Villkor; En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en 

(1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs 1 kronor per aktie under perioden 1 november 2020 – 31 oktober 

2021 samt till teckningskurs 1,40 kronor per aktie under perioden 1 november 2021 – 31 oktober 2022. 

Följande aktieägare har utnyttjat nedan angivna antal teckningsoptioner den 29 oktober 2021: 

Strategic Investments (styrelseledamoten Kim Mikkelsen) 7 199 990 optioner 

Noria Group (styrelseordförande Jo Arstad) 1 500 000 optioner 

Klaus Zwisler 879 998 optioner 

Vikna Invest AS (styrelseledamoten Ivar Williksen) 500 000 optioner 

Erik Rønningen 49 994 optioner 

Avtal med Youplus  

Nord ingick den 1 november 2021 ett avtal med YOUPLUS Livsforsikring (UPLUS.no). Genom samarbetet 

med YOUPLUS stärker Nord sitt kundvänliga koncept och distribution genom att erbjuda 

livförsäkringsprodukter till våra distributionspartners. YOUPLUS ägs av en stor schweizisk aktör, Swiss 

InsurEvolution Partners, ett nätverk av försäkringsbolag etablerat 2012, med syfte att skapa en gemensam 

plattform för utveckling av innovativa idéer och lösningar. Bolaget består av personer med lång karriär och 

djup kunskap om försäkringsbranschen. De verkar i stora delar av Europa, och går nu in på den nordiska 
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marknaden. YOUPLUS Livsforsikring NUF är den nordiska filialen av YOUPLUS Assurance AG, som ägs av 

schweiziska InsurEvolution Partners. 

Nord Insuretech Group AB utser ny CFO 

Sofia Nilsson är 11 november 2021 anställd som CFO för Nord Insuretech Group AB. Hon har lång 

ledningserfarenhet från olika befattningar inom flera branscher, bland annat som CFO och ansvarig för 

compliance, riskkontroll och intern kontroll inom FinTech, bank och försäkring. 

Nord Insuretech Group AB föreslår avtal med Navigator Consult AS 

Styrelsen i Nord Insuretech Group AB beslutade beslutade 17 december (se pressmeddelande 17 och 23 

december) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 23 juni 2021 om en riktad emission av högst 3 

000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 600 000 

kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ge Navigator incitamentet att förmedla ett 

samarbetsavtal samt att detta bedöms vara centralt för bolaget. Avtalet skulle möjliggöra för bolaget att 

ytterligare stärka sin position på marknaden. Bolaget har även bedömt att Navigator skulle vara en strategisk 

investerare i bolaget. Navigator är ett oberoende företag specialiserat på internationell placering av 

försäkringsrisk, med djuptgående förståelse för värdekedjor, riskhantering och business intelligence. 

Kallelse till extra bolagsstämma i Nord Insuretech Group AB 

Aktieägarna i Nord Insuretech Group AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 19 januari 2022. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

 

Avtal om likviditetsgaranti avslutas  

Nord Insuretech Group AB avslutar sitt avtal med Lago Kapital LTD som likviditetsgarant för bolagets 

aktie. Avtalet upphör att gälla den 11 februari 2022. 

Extra bolagsstämma i Nord Insuretech Group AB 

Vid extrastämman i Nord Insuretech Group AB (”bolaget”) den 19 januari 2022 fattades nedan angivna 

beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna 

som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.nordinsuretechgroup.se. 

Stämman beslutade om: 

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att i efterhand godkänna, ratihabera, det konvertibla 

låneavtal som Bolaget ingick den 16 juli 2021 med bland andra, Bolaget som låntagare och Noria Group 

AS, Strategic Investments A/S och Vikna Invest som långivare (”Låneavtalet”). 

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av 7 700 548 aktier, och en 

ökning av aktiekapitalet med 1 540 109,6 kronor. 

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att i efterhand godkänna, ratihabera, det konvertibla 

låneavtal som Bolaget ingick den 24 augusti 2021 med bland andra, Bolaget och Bolagets 
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styrelseledamöter Jo Arnstad, Ole-Morten Settevik, Ivar S.  Williksen, Stein Ole Larsen och Kim Mikkelsen 

(”Konverteringsavtalet”). 

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av 7 656 273 aktier, och en 

ökning av aktiekapitalet med 1 531 254,6 kronor. 

Styrelsen bemyndigades 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 sätt för att minska skuldsättningen, 

finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose 

Bolagets kapitalbehov. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av 

bemyndigandet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att anta en ny 

bolagsordning. 

 

Nord Insuretech Group AB anställer ny Chief Sales Officer 

Morten Steinsvik är 31 januari 2022 anställd som Chief Sales Officer (CSO) för Nord Insuretech Group 

AB. Han har 15 års erfarenhet från försäkringsbranschen, specialiserad på partnerdriven distribution. Han 

grundade Pronans Forsikring och har under sin karriär varit ansvarig för utvecklingen av flera stora 

försäkringsbestånd. Efter detta består ledningsgruppen av Børge Leknes (Group CEO), Sofia Nilsson 

(CFO), Morten Steinsvik (CSO), Frank Rosenfors (CTO, CEO Norge). 

Avtal med Tryg  

Nord har genom dotterbolaget Pronans försäkring 23 mars 2022 ingått avtal med Tryg som 

försäkringsgivare. Avtalet omfattar privata sakförsäkringar, företagsförsäkringar, livförsäkringar samt nya 

produkter som bankförsäkring och larm vilket gör att vi kan nå nya kunder och därmed skapa ytterligare 

intäkter. Nord anställer åtta nya säljare för att stödja avtalet. Bedömning är att avtalet kommer generera 

en ökad marginal med 5% på befintliga produkter, och att nya produkter kommer ge ca 10% högre 

Livstidsvärde per kund. 
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Försäljning och resultat 2021 

Den totala nettoomsättningen under året uppgick till 8 039 TSEK (214 TSEK ) och inkluderar intäkter i 

Pronans Forsikring från juni 2021.  

Rörelsesresultatet uppgick till -21 999 TSEK jämfört med -153 048 TSEK föregående år då den negativa 

påverkan framst härrörde till konkursen i Hudya Group. Resultatet efter inkomstskatt uppgick till  

-21 273 TSEK (-160 950 TSEK) och resultat per aktie uppgick till -1,16 SEK (-1,74 SEK). Av den total 

förlusten 2020 avser 132,1 MSEK realisationsförlust vid avyttring (not 6). 

 

Finansiell ställning 

Koncernens kassaflöde uppgick 2021 till 4 461 TSEK. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång 

till 9 476 TSEK. De kortfristiga fordringarna uppgick vid periodens slut till 1 041 TSEK. De långfristiga 

fordringarna uppgick vid periodens slut till 167 TSEK. De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 

15 957 TSEK.  

 

Av Nord Insuretech`s kortfristiga skuld (15 536) är 11 649 TSEK kortfristiga konvertibla skulder, 608 TSEK 

leverantörsskulder till konsulter och plattforms leverantörer. Det beslutades på extrastämman den 19 januari 

2022 att konvertera de konvertibal skulderna till aktier genom riktad nyemission. Bolaget har per 31 december 

2021inga ställda säkerheter och eventualförpliktelser (not 30). Antagande om fortlevnad tillämpas (not 37). 

 

Fortsatt drift 

Mot bakgrund av det arbete som löpande pågår kring rörelsefinansiering och den senaste tidens utveckling i 

bolaget gör styrelsen bedömningen att utsikterna är goda för fortsatt utveckling av affären och för att lyckas 

genomföra de uppsatta målen. Skulle finansiering inte erhållas i tillräcklig omfattning finns det en risk för att 

förutsättningar för fortsatt drift inte föreligger. 

 

Moderbolaget 

Nord Insuretech Group AB hade ingen omsätting under 2021. Rörelsesresultatet (EBITDA) uppgick till 4 849 

TSEK (-17 326 TSEK). Periodens resultat uppgick till -3 614 TSEK (-433 208 TSEK) före och efter skatt.  

 

Den 20 maj 2021 genomfördes en kvittningsemission av Pronans Forsikring AS. Kostnaden för detta företag 

är bokfört till 9 997 TSEK. Övriga fordringar om 1,0 MSEK (1,4 MSEK) i balansräkningen per den 31 

december i 2021 består av fordran på garanter. Kortsiktig fordran till koncernföretag är till Nord Forsikring AS 

14 462 TSEK (2 932 TSEK). Kortfristiga finansiella skulder uppgår till 8 463 TSEK (5 085 TSEK) och består till 

största del av kortfristiga konvertibla skulder om 7 973 TSEK. Det beslutades på extrastämman den 19 januari 



 

 

20 

 

 

2022 att konvertera dessa skulder till aktier genom riktad nyemission. Leverantörsskulder och andra 

kortfristiga skulder i slutet av december 2021 består främst av leverantörsskulder till konsulter. 

 

Kassaflödet i moderbolaget uppgick till 3 479 TSEK (4 315 TSEK) för perioden januari till december. 

 

Riskfaktorer 

Nord beskrev de mest relevanta riskerna i sin bolagsbeskrivning i samband med börsintroduktionen. Dessa 

återges i uppdaterad form i not 31. 
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Framtidsutsikter 

2021 blev ett mycket händelserikt år för Nord Insuretech Group då vi noterades på Nasdaq First North i 

början av året, sedan har vi förvärvat Pronans Forsikring, vi har stärkt kapitalsidan och vi har lanserat 

distributionslösningar till våra partners.  

Nords identitet är baserad på det nordiska, stabila, trygga och innovativa. Vi är en utmanare inom 

försäkringsbranschen. Norden är idag en av de mest digitaliserade regionerna i världen samtidigt som det 

är en trygg och stabil region. Detta ger Nord unika möjligheter i utvecklingen av verksamheten. Kunderna 

vill generellt sett ha förenklade, smarta och ärliga lösningar – vilket också är kärnan i de lösningar som 

Nord nu har lanserat och erbjuder. 

 

Drift 

Nord har säkrat den löpande driften och distributionen av privat- och företagsförsäkringar genom Norsk 

Bildelsenter AS (www.bildeler.no), Amesto AccountHouse och Mekonomen Group (inklusive Meca och 

BilXtra). Vi säkerställer tillväxt för våra partners och företaget och ökar nu vårt fokus på att ta in nya 

partners, där vi tittar på partners både i Norge och Sverige. 

Förvärvet av Pronans Forsikring AS i maj gav företaget utmärkt spetskompetens, en operativ verksamhet 

med ledande medarbetare som är i topp i Norge. Detta accelererar tillväxten parallellt med företagets 

fortsätta investeringar i plattform och utveckling mot nya och befintliga partners. 

Den 25 februari 2021 ingick Nord 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.  

Den 1 november ingick Nord ett avtal med YOUPLUS Livsforsikring. Genom samarbetet med YOUPLUS 

stärker Nord sitt kundvänliga koncept och distribution genom att erbjuda livförsäkringsprodukter till våra 

distributionspartners. 

 

Finans 

Styrelsen för Nord har under året arbetat med en finansiell plan för att utveckla ett skuldfritt företag som 

är positionerat för tillväxt. Nord har säkerställt detta genom flera riktade steg, vi hänvisar till 

pressmeddelandet i juli och augusti 2021.  

Den 5 november meddelade vi att 10 129 982 teckningsoptioner har utnyttjats för att teckna lika många 

aktier i Nord Insuretech Group AB till en teckningskurs om 1 SEK per aktie. Det innebär att bolaget har 

erhållit mer än 10 MSEK i ytterligare kapital.  

Det beslutades även på extra stämman den 19 januari 2022 att konvertera samtliga konvertibla skulder 

vilket utgör samtliga skulder utöver normalt rörelsekapital och uppgick den 31 december 2021 till 11 649 

TSEK av koncernens totala skulder om 16 513 TSEK. 
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Styrelseledamöter och andra investerare har tagit betydande positioner i aktien under 2021, se 

uppdaterad översikt per 11 januari 2022: https://www.nordinsuretechgroup.se/sv/storsta-aktieagarna  

Mot bakgrund av det arbete som löpande pågår i bolaget gör styrelsen bedömningen att utsikterna är 

goda för fortsatt utveckling av affären och lyckas med att genomföra de uppsatta målen. 

 

Förslag till vinstdisposition 

Med hänsyn till årets resultat och kassaflöde föreslår styrelsen till årsstämman att ingen utdelning lämnas för 

räkenskapsåret 2021.  

 

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst 

 
 

2021 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor):  

Överkursfond 472 989 309 

Balanserat resultat -444 735 193 

Årets resultat -21 272 852 

Summa 6 981 264 

 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:  

Till aktieägare utdelas 0 

Balanseras i ny räkning 6 981 264 

Summa 6 981 264 
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Finansiell översikt i sammandrag 

Nord Insuretech Group bedömer att nyckeltalen ger en bättre 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. 

 

Översikt koncernen 

(TSEK) 2021 2020 
 

Nettoomsättning 8 039 214 

Resultat före avskrivningar, räntor och skatt -11 140 -151 096 

Avskrivningar -10 859 -1 952 

Rörelseresultat -21 999 -153 048 

Resultat efter skatt -21 273 -160 950 

   

Antal aktier, st 132 695 428 92 450 303 

Resultat per aktie (SEK) -0,16 -1,74 

Eget kapital per aktie, SEK 0,25 0,27 

   

Kassaflöde 4 461 -9 560 

Balansomslutning 50 033 38 878 

Eget kapital 33 520 25 069 

Soliditet 67% 64 % 

   

Rörelsemarginal N/A N/A 

Vinstmarginal N/A N/A 

   

Genomsnittligt antal anställda* 23 4 

Nettoomsättning per anställd* 350 54 

 

Definitioner av nyckeltal 

Nyckeltal Definition 

Rörelseresultat (EBITDA) 

Rörelsemarginal 

Rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar 

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. 
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Koncernens resultaträkning 

 

(TSEK)                                                 Not 
 

2021-01-01 

2021-12-31 

2020-01-01 

2020-12-31 

Nettoomsättning 1 8 039 214 

Summa  8 039 214 

  
 

 

Kostnad såld vara  -1 440 0 

Övriga externa kostnadar                       2,3 -7 932 -17 664 

Personalkostnader 4 -9 807 -1 521 

Övriga rörelseskostnader 6 0 -132 146 

Summa rörelseskostnader  -19 179 -151 311 

  
 

 

Rörelsesresultat (EBITDA) 
 

-11 140 -151 096 

Av- och nedskrivningar 3,5 -10 859 -1 952 

Rörelsesresultat (EBIT)  -21 999 -153 048 

Finansiella intäkter 7 2 580 1 147 

Finansiella kostnader                              8 -1 835 -9 049 

Finansiella poster   745 -7 901 

Resultat före inkomstskatt  -21 254 -160 950 

Inkomstskatt 9 -19 0 

Periodens resultat 10 -21 273 -160 950 

 

Koncernens rapport över övrigt totalresultat 

(TSEK) Not 
 

2021-01-01 

2021-12-31 

2020-01-01 

2020-12-31 

Periodens resultat  -21 273 -160 950 

Övrigt totalresultat      

Poster som kan komma att omklassificeras till 

resultaträkningen 
  

 0  

Omräkningsdifferenser  0 11 

Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt  0 11 

 
     

Summa totalresultat för perioden  -21 273 -160 939 

Resultat per aktie före och efter utspädning 10 -0,16 -1,74 
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Koncernens balansräkning 

(TSEK)                                                                                                                                                                   Not 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR   
 

Anläggningstillgångar   
 

Immateriella anläggningstillgångar                                  11 18 577 15 818 

Materiella anläggningstillgångar                                                                                     12 0 0 

Goodwill                                                                         11, 13 9 224 5 690 

Kundkontrakt                                                                                                                      11 9 759 10 736 

Webbplats, teknisk plattform etc. 11 0 0  

Uppskjutna skattefordringar 9 0 0  

Långfristiga fordringar 14 167 2 

Summa anläggningstillgångar  37 727 32 246 

 

Omsättningstillgångar 

    

Varulager  0 0  

Kundfordringar 17 0 0  

Övriga kortfristiga fordringar 15 1 041 1 441 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 1 790 176 

Skattefordran 9 0 0  

Likvida medel 34 9 476 5 015 

Summa omsättningstillgångar  12 306 6 632 

SUMMA TILLGÅNGAR  50 033 38 878 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital hänförligt til moderföretagets aktieägare     

Aktiekapital 19 26 539 18 490 

Ej registrerat aktiekapital 19 0 1 764 

Övrigt tillskjutet kapital 19 464 302 446 458 

Balanserat resultat inklusive Årets resultat 33 -457 321 -441 643 

Summa eget kapital  33 520 25 069 

 

SKULDER 

   

Långfristiga skulder    

Skulder til kreditinstitut  0 0 

Övriga långfristig upplåning och skulder 20 0 714 

Summa långfristiga skulder  0 714 

    

Kortfristiga skulder    

Skulder til kreditinstitut                                                     21 0 5 566 

Leverantörsskulder 22 608 4 366 

Kortfristiga konvertibla skulder 23 11 649 0 

Övriga avsättningar 26 0 0  

Övriga kortfristiga skulder 25 3 279 1 663 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 977 1 500 

Summa kortfristiga skulder  16 513 13 096 

Summa skulder  16 513 13 810 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  50 033 38 878 

    



 

 

 

Koncernens förändring av eget kapital 
 

 

Hänförligt till Bolagets aktieägare 

Totalt  

eget 

kapital 
 

Transaktioner med aktieägare Övrigt eget kapital   

(TSEK) 
Aktie- 

kapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Ej 

registrerat 

aktiekapital 

Omräknings-

differenser 

Balanserat 

resultat 

Övrigt 

eget 

kapital 

  

Eget kapital per 2020-12-31 18 490 446 456 1 764 54 -441 697 -441 641 25 069 

Totalresultat       

 

Årets resultat     -21 272 -21 272 -21 272 

Övriga omföringar    128 5 467 5 594 5 594 

Summa totalresultat 0 0 0 128 -15 806 -15 678 -15 678 

Transaktioner med 

aktieägare 
      

 

Emissonskostnader       

 

Nyemission 8 049 17 846 -1 764   0 24 131 

Summa transaktioner med 

aktieägare 

8 049 17 846 -1 764    24 131 

Eget kapital per 2021-12-31 26 539 464 302 0 182 -457 503 -457 319 33 520 
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Koncernens kassaflödesanalys 

(TSEK) 

2021-01-01 

2021-12-31 

2020-01-01 

2020-12-31 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
 

Resultat före inkomstskatt -21 253 -160 950 

Skatter som betalats för perioden 0 0 

Justering för ej kassaflödespåverkande poster  0 132 146 

Vinst från försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 

Värdeförändring på aktier redovisat till verkligt värde 0 0 

Av- och nedskrivningar 10 858 1 952 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i 

rörelsekapitalet 

-10 395 -26 852 

 
 

 

Förändringar i rörelseskapitalet  
 

Förändring varulager -1 213 0 

Förändring av kundfordringar och andra omsättningstillgångar 2 440 16 630 

Förändring i leverantörsskuld och annan kortfristig skuld 

Förändring konkurs dotterbolag 

0 
-52 043 

Summa kassaflöde från den löpande verksamheten -9 168 -62 190 

 

Kassaflöde från investeringsaktiviteter   

Betalningar för webbplats, teknisk plattform etc. 0 -1 859 

Investering i användarrättigheter 0 0 

Betalning för kundportfölj 0 0 

Köp av dotterbolag netto efter kontanter 0 782 

Betalning vid försäljning av anläggningstillgångar 0 0 

Förändring i andra långfristiga fordringar 0 0 

Summa kassaflöde från investeringsaktiviteten 0 -1 077 

 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet   

Emission av aktiekapital 10 137 53 706 

Upptagna lån 0 0 

Upptagna konvertibla lån 8 086 0 

Förändring av skuld relaterade till hyreskrav 0 0 

Återbetalning av skuld -4 554 -0 

Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet 13 668 53 706 

Valutaeffekt på likvida medel -40   

Summa kassaflöde under perioden  4 461 -9 560 

Likvida medel 01.01/01.07 5 015 14 575 

Likvida medel 31.12 9 476 5 015 

 



 

 

Moderbolagets resultaträkning  

 

(TSEK)                                                                      Not 

2021-01-01 

2021-12-31 

2020-01-01 

              2020-12-31 

Nettoomsättning  0 0 

Total nettoomsättning  0 0 

    

Övriga externa kostnadar                                                -4 816 -17 306 

Personalkostnader  -34 -20 

Övriga rörelseskostnader  0 0 

Rörelsesresultat (EBITDA)  -4 849 -17 326 

Av- och nedskrivningar  0 0 

Rörelsesresultat (EBIT)  -4 849 -17 326 

Finansiella intäkter 7 2 580 1 146 

Finansiella kostnader                                                      8 -1 345 - 9 013 

Resultat från andelar i koncernföretag                               8 0 -408 017 

Finansiella poster   1 235 -415 882 

Resultat före inkomstskatt  -3 614 -433 208 

Skatt på årets resultat 9 0 0 

Periodens resultat* 10 -3 614 -433 208 



 

 

 

Moderbolagets balansräkning 

 

 

 

  

(TSEK) Not 

2021-12-31 2020-12-31 

 
TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

       

Andelar i koncernföretag 26 35 217 29 750  

Summa anläggningstillgångar   35 217 29 750  

       

Omsättningstillgångar       

Förutbetalda kostander och upplupna intäkter 18 67 52  

Fordringar till koncernföretag 16,31 14 462 2 932  

Övriga fordringar 15,31 1 041 1 441  

Kassa och bank 33 7 994 4 515  

Summa omsättningstillgångar   23 564 8 941  

SUMMA TILLGÅNGAR  58 781 38 691  

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital hänförligt til moderföretagets aktieägare       

Aktiekapital 19 26 539 18 490  

Ej registrerat aktiekapital 19 0 1 764  

Överkursfond 19 464 302 446 458  

Balanserat resultat  -438 084 -4 876  

Årets resultat 32 -3 614 -433 208  

Summa eget kapital   49 143 28 627  

       

SKULDER       

Långfristiga skulder      
 

Långfristiga skulder 20 0 714  

Sum långfristiga skulder   0 714  

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 21 0 5 085  

Skulder till koncernföretag  197    

Leverantörsskulder 22 428 2 432  

Kortfristiga konvertibla skulder 23 7 973 0  

Övriga kortfristiga skulder 25 62 333  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 977 1 500  

Summa kortfristiga skulder   9 637 9 349  

Summa skulder   9 637 10 064  

Nettotillgångar   49 143 28 627  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  58 780 38 691  
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Moderbolagets förändring av eget kapital 
 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital Totalt  

eget kapital 

(TSEK) 
Aktie-

kapital 

Ej registrerat 

aktiekapital 

Överkurs-

fond 

Balanserat  

resultat 

Årets 

resultat 
  

Eget kapital per 2020-01-01 4 507 0 265 942  -4 876 265 573 

Förra årets resultat    -4 876 4 876 0 

Årets resultat 13 983 1 764 180 515   196 262 

Nyemission     -433 208 -433 208 

Eget kapital per 2020-12-31 18 490 1 764 446 457 -4 876 -433 208 28 628 

Förra årets resultat    -433 208 433 208 0 

Pågående nyemission       

Emissonskostnader      0 

Nyemission 8 048 -1 764 17 846   24 130 

Årets resultat     -3 614 -3 614 

Eget kapital per 2021-12-31 26 538 0 464 303 -438 084 -3 614 49 142 

 

 



 

 

Moderbolagets kassaflödeanalys 

(TSEK) 
2021-01-01 2020-01-01 

Not    2021-12-31 2020-12-31 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    

Resultat före inkomstskatt -3 614 -433 208 

Justering för ej kassaflödespåverkande poster                                                      5,8          0 415 297 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet -3 614 -17 911  

 

Förändringar i rörelseskapitalet 

   

Förändring av kundfordringar och andra omsättningstillgångar -5 644 -82 968 

Förändring i leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder -268 51 488 

Summa kassaflöde från den löpande verksamheten -9 526 -49 391 

 

Kassaflöde från investeringsaktiviteter 

0   

Summa kassaflöde från investeringsaktiviteten 0 0 

 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

   

Nyemission  10 137           53 706 

Återbetalning av skuld                                                                                               -5 217 0 

Upptagna lån  8 086                   0    

Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 005 53 706 

Summa kassaflöde under perioden 3 479 4 315 

Likvida medel per 1 januari 4515 200 

Likvida medel per 31 december 7 994 4 515 

 

  



 

 

 

32 

 

 

 

Redovisningsprinciper och noter 

 

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna 

av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations 

Committee (IFRIC) så som de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet 

för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och 

Årsredovisningslagen tillämpats. De finansiella rapporterna har upprättats under förutsättning att koncernen 

bedriver sin verksamhet enligt fortlevnadsprincipen (not 37). 

 Den nya redovisningsstandarden IFRS 17 Försäkringsavtal som trädde i kraft den 1 januari 2021 gäller 

försäkringsbolag och är därför inte tillämplig på Nord Insuretech Group. Nord Insuretech Group är inte ett 

försäkringsbolag utan agerar som en agent. 

 Denna årsredovisning har varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

 

Grund för upprättande av finansiella rapporter 

Denna årsredovisning har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), 

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 tusen 

svenska kronor (TSEK) om inget annat anges.  

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

rapportering och Bokföringsnämnden.  

 

Konsolideringsprinciper 

Koncernens konsoliderade räkenskaper inkluderar moderbolaget och dess dotterbolag per 31 december 

2021 Koncernens dotterbolag är helägda på balansdagen.  

Förvärvsmetoden används vid redovisning av företagsförvärv, se not 28 Förvärv. 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).  

SEK är koncernens funktionella valuta och presentationsvaluta samt moderföretagets redovisningsvaluta. 

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 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. 

 

Uppskattningar och antaganden 

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

kostnader och redovisning av potentiella skulder. Detta gäller särskilt bedömningar i samband med 

förvärv. 
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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 (not 36).  

 

Klassificering av tillgångar och skulder 

Koncernen skiljer mellan omsättningstillgångar och anläggningstillgångar när tillgångar presenteras i 

balansräkningen. 

 koncernen 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 

Eller 

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

rapporteringsperioden. 
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Alla övriga skulder klassificeras som kortfristiga skulder. 

 

Resultat per aktie  

Resultat per aktie beräknas genom att årets resultat divideras med det genomsnittliga antalet utestående 

aktier under rapporteringsperioden.  

 

Rörelsessegment 

Koncernen har endast en rörelsegren som följs upp på totalnivå som försäkringsverksamhet. Bolaget har 

enbart försäkringsverksamhet i ett land (Norge).  

 

IFRS 16 Leasingavtal 

IFRS 16 "Leasingavtal" medför förändringar för hur leasingavtal ska redovisas. Gäller från och med 1 januari 

2019. Redovisning enligt IFRS 16 innebär att i princip samtliga leasingavtal kommer att redovisas i 

balansräkningen som tillgångar och skulder. Denna redovisning baseras på att leasingtagaren har ingått ett 

åtagande att betala leasingavgifter och för detta får man en rättighet att utnyttja en tillgång. Avtal där mindre 

än 12 månader återstår beaktas inte.  

Vid ingående av ett avtal bedömer koncernen om avtalet är eller innehåller ett hyresavtal. Ett kontrakt är eller 

innehåller ett hyresavtal om kontraktet överför rätten att kontrollera användningen av en identifierad tillgång 

under en period i utbyte mot en ersättning. 

För kontrakt som utgör eller innehåller ett hyresavtal, separerar koncernen hyreskomponenter om den kan dra 

nytta av användningen av en underliggande tillgång, antingen ensam eller i samband med andra resurser som 

är lätt tillgängliga för koncernen, och den underliggande tillgången varken är mycket beroende eller nära 

kopplad till andra underliggande tillgångar i kontraktet. Koncernen registrerar sedan varje leasingkomponent i 

kontraktet som ett leasingavtal separat från icke-leasade komponenter i kontraktet. 

 Vid tidpunkten för leasingavtalet redovisar koncernen ett hyresåtagande och en motsvarande nyttjanderätt för 

alla sina hyresavtal, med undantag för: 

• Kortfristiga leasingavtal (hyresperiod på 12 månader eller mindre) 

• Tillgångar med lågt värde 

  

För dessa leasingavtal redovisar koncernen hyresbetalningarna som andra driftskostnader i resultaträkningen 

när de uppkommer. 
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Koncernen mäter hyresskyldigheter vid genomförandet till nuvärdet av de hyresbetalningar som inte betalas 

för närvarande. Hyresperioden representerar en hyresperiod som inte kan avbrytas, utöver perioder som 

täcks av en option antingen genom att förlänga eller säga upp hyresavtalet, om koncernen med rimlig 

säkerhet kommer (kommer inte) att utnyttja detta alternativ. 

  

De hyresbetalningar som ingår i mätningen av hyresskyldigheten består av: 

• Fasta hyresbetalningar (inklusive faktiska fasta betalningar), minus eventuella fordringar i form av 

hyresincitament 

• Variabla hyresbetalningar, som är beroende av ett index eller en ränta, mätt först med index eller 

ränta vid genomförandet 

• Belopp som förväntas betalas till koncernen i enlighet med restvärdegarantier 

• Utnyttjandepriset för en köpoption, om koncernen utnyttjar detta alternativ med rimlig säkerhet 

• Betalning av böter för att säga upp hyresavtalet, om hyresperioden återspeglar att koncernen 

kommer att utnyttja en option att säga upp hyresavtalet 

  

Hyresskyldigheten mäts därefter genom att öka det redovisade värdet för att återspegla räntan på 

hyresskyldigheten, minska det redovisade värdet för att återspegla de gjorda hyresbetalningarna och 

omvärdera det redovisade värdet för att återspegla eventuella omprövningar eller förändringar i hyresavtalet, 

eller för att återspegla justeringar i hyresbetalningarna såsom är resultatet av justeringar i index eller kurser. 

Koncernen inkluderar inte rörliga hyresbetalningar i leasingåtagandet. I stället redovisar koncernen dessa 

rörliga hyreskostnader i resultaträkningen. Koncernen presenterar sina leasingåtaganden på sina egna linjer i 

balansräkningen. 

 Koncernen mäter nyttjanderätter till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 

nedskrivningar, justerade för eventuella nya mätningar av leasingåtagandet. Kostnader för nyttjanderätter 

inkluderar: 

• Beloppet från den första mätningen av hyresskyldigheten 

• Alla hyresbetalningar vid eller före startdatum, minus eventuella hyres incitament 

• Alla direkta utgifter som uppkommit i samband med avtal avtal som ingåtts av koncernen 

• En uppskattning av utgifterna för leasetagaren avseende demontering och borttagning av den 

underliggande tillgången, återställning av platsen där enheten är belägen eller återställande av den 
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underliggande tillgången till det villkor som krävs för hyresavtalet, såvida inte sådana kostnader 

uppstår under produktionen av varorna. 

  

Koncernen tillämpar avskrivningskraven i IAS 16 Materiella anläggningstillgångar vid avskrivning av 

nyttjanderätten, med undantag för att nyttjanderätten skrivs av från ikraftträdandedagen fram till första 

händelsen av hyresperiodens slut och slutet av den användbara nyttjandeperioden. Koncernen använder IAS 

36 ”Nedskrivning av tillgångar” för att bestämma om rätten till användning är försämrad och för att redovisa 

eventuella bevisade nedskrivningar. Effekterna beskrivs mer i detalj i not 3. 

 Per 31 december 2021 har bolaget/koncernen inga leasingkontrakt som kan tolkas enligt IFRS 16. Hyra är vid 

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

 

Intäkter 

Koncernen redovisar intäkter från försäljning av tjänster över tid, eftersom kunden samtidigt får och 

konsumerar fördelar när koncernen erbjuder dem. Koncernen redovisar intäkter över tid beroende på 

projektets slutförande med hjälp av en input- eller output-metod. Metoden som används är den som bäst 

återspeglar överföringen av kontrollen. 

 Om det vederlag som avtalats i ett avtal innehåller ett rörligt belopp, uppskattar koncernen det vederlag som 

den har rätt till i utbyte mot överföringen av de avtalade varorna till en kund. Den rörliga ersättningen beräknas 

vid tidpunkten för kontraktet och är begränsad tills det är mycket troligt att en väsentlig återföring av 

uppskattad inkomst inte kommer att ske i efterföljande perioder. 

 I vissa fall får koncernen kortfristig utbetalning från sina kunder. Med användning av den praktiska lösningen i 

IFRS 15 behöver inte koncernen justera det överenskomna vederlaget för effekterna av ett väsentligt 

finansieringselement om det vid avtalets ingång förväntas att perioden mellan den tid koncernen överför en 

avtalad vara eller en tjänst till kunden och den tid då kunden betalar för varan eller tjänsten, kommer att vara 

ett år eller mindre. 

• Avtalstillgångar: En kontraktstillgång definieras som rätten till ersättning i utbyte mot varor eller 

tjänster som koncernen har överfört till en kund. Om koncernen överför varor eller tjänster till en kund, 

innan kunden betalar ersättning eller innan betalningsfristen förfaller, redovisas en avtalsenlig tillgång 

för upplupna ersättningar som är villkorade. 

• Kundfordringar: En fordran representerar koncernens rätt till ersättning som är ovillkorlig. 

• Avtalsförpliktelser: En avtalsenlig förpliktelse är en skyldighet att överföra varor eller tjänster till en 

kund från vilken koncernen har erhållit ersättning. Om en kund betalar ersättning innan koncernen 

överför varor eller tjänster till kunden, redovisas en avtalsenlig skyldighet vid betalningstillfället. 
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Avtalsförpliktelser redovisas som inkomst vid den tidpunkt då koncernen uppfyller 

leveransskyldigheten enligt kontraktet. 

  

Koncernen har valt att använda den praktiska lösningen för utgifter relaterade till ingåendet av ett kontrakt 

som gör det möjligt för koncernen att kontinuerligt ta ut sådana utgifter, om tillhörande intäkter förväntas 

redovisas inom ett år. När intäkterna redovisas över flera perioder redovisar koncernen de pågående 

marginalkostnaderna, relaterade till uppnåendet av ett kontrakt som en tillgång med tanke på att utgifterna 

förväntas återvinnas under kontraktsperioden. Redovisade tillgångar skrivs av på ett systematiskt sätt som 

överensstämmer med överföringen av varorna eller tjänsterna till kunden och omprövas vid slutet av varje 

rapporteringsperiod. 

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 och 

kommersiellt genomförbar och där 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 (normalt 3-5 år). 

 



 

 

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: 

• Inventarier, 5 år 

• Förbättring på annans fastighet, 5-10 år 

 Avskrivningsperiod och metod utvärderas årligen.  

 

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. 

Avskrivningar beräknas med en linjär metod över följande nyttjandeperiod: 

• System och kundavtal, 3 år 

 

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 (normalt 3-5 år) 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 nyttjandeperiod 

kan motiveras.  

 

Förvärv och goodwill 

Rörelseförvärv 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). 
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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 gäller detta enbart goodwill för koncernen.  

 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 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 instrument 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan andra långfristiga 

fordringar, kundfordringar, fordringar på närstående parter, övriga fordringar och likvida medel. På skuldsidan 

återfinns leverantörsskulder, övriga skulder och upplåning. Redovisade värden är en rimlig approximation av 

verkligt värde. 
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Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med 

tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom de som tillhör kategorierna finansiella 

tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Kundfordringar redovisas i enlighet 

med IFRS 9 initialt till transaktionspris. 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets 

avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura skickats. Skuld tas upp när 

motparten presterat och avtalsmässig skyldighet föreligger att betala även om faktura ännu inte mottagits. 

Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. 

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiserats, förfaller, eller 

koncernen förlorar kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i 

avtalet fullgörs, eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 

 

Koncernen klassificerar finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier:  

finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen,  

finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat, 

finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde, 

finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, samt 

andra finansiella skulder.   

 

Finansiella tillgångar, som anskaffats med avsikt att inkassera avtalsenliga kassaflöden, värderas till upplupet 

anskaffningsvärde. Finansiella instrument, där avsikten är annan än att inkassera avtalsenliga kassaflöden, 

klassificeras som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller finansiella 

tillgångar värdera till verkligt värde via övrigt totalresultat. Koncernen har för närvarande endast finansiella 

tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde samt andra finansiella skulder. 

Finansiella tillgångar ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 

månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 

 

Nedskrivning av finansiella tillgångar 

Koncernens kundfordringar och likvida medel är inom tillämpningsområdet för modellen för förväntade 

kreditförluster. Den nedskrivning som skulle kunna komma ifråga för likvida medel bedöms dock som 

immateriell varför det bortses ifrån.  
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Koncernen tillämpar den förenklade metoden för beräkning av förväntade kreditförluster. Metoden innebär att 

förväntade förluster under fordrans hela löptid används som utgångspunkt för kundfordringar. Förväntade 

kreditförluster uppskattas i första hand med utgångspunkt i historiska data så som kundernas 

betalningshistorik och förlusthistorik de senaste åren. 

 

Kundfordringar 

Kundfordringar är belopp hänförliga till kunder avseende sålda varor som utförs i den löpande verksamheten. 

Kundfordringar förfaller generellt till betalning inom 30 dagar och samtliga kundfordringar har därför 

klassificerats som omsättningstillgångar. Kundfordringar redovisas initialt till transaktionspriset. Koncernen 

innehar kundfordringarna i syfte att insamla avtalsenliga kassaflöden och värderar dem därför vid efterföljande 

redovisningstidpunkter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.  

Redovisat värde för kundfordringar, efter eventuella nedskrivningar, förutsätts motsvara dess verkliga värde, 

eftersom denna post är kortfristig i sin natur. En nedskrivning av kundfordringar redovisas i resultaträkningen 

såsom övrig extern kostnad. 

  

Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med 

tillämpning av effektivräntemetoden. 

  

Upplåning och övriga långfristiga skulder 

Upplåning (upplåning från kreditinstitut och lån från närstående parter) och övriga långfristiga skulder 

redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till 

upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) 

och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av 

effektivräntemetoden. Lånekostnader (räntekostnader och transaktionskostnader) redovisas i 

resultaträkningen i den period till vilken de hänför sig. 

  

Övriga långfristiga skulder som avser tilläggsköpeskillingar och värderas till verkligt värde. Härvid används en 

diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende värdet av 

pengar och de risker som är förknippade med avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på att tid 

förflyter redovisas som räntekostnad.  

 



 

 

 

43 

 

 

 

Likvider och kassaflödesanalys 

Kontanter inkluderar 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.  

 

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 procent av den anställdes lön. Pensionspremier kostnadsförs när de uppkommer. 

 

Kortfristiga ersättningar till anställda  

Kortfristiga ersättningar till anställda, inklusive semesterersättningar, som inte betalats ut klassificeras som 

kortfristiga skulder som ingår i posten upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Dessa värderas till det 

odiskonterade belopp som koncernen väntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten. 

 

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. Här 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 tillgångarnas eller 
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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 ska 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 

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. 

 

Aktiekapital representerar det nominella värdet (kvotvärdet) för emitterade aktier. 

Övrigt tillskjutet kapital innefattar överkurs som erhållits vid nyemission av aktiekapital. Eventuella 

transaktionskostnader som sammanhänger med nyemission av aktier, dras av från det tillskjutna kapitalet, 

med hänsyn tagen till eventuella inkomstskatteeffekter. Vidare inkluderas erhållna aktieägartillskott i denna 

post. 
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Andra delar i eget kapital inkluderar följande: 

Reserver innehåller valutakursdifferenser från omräkning av finansiella rapporter för Koncernens 

utlandsverksamhet till SEK. 

Balanserat resultat inkl. årets resultat innefattar, utöver årets resultat, alla balanserade vinster och 

aktierelaterade ersättningar till anställda för innevarande och tidigare räkenskapsår. 

  

Alla transaktioner med moderföretagets ägare redovisas separat i eget kapital. 

 

Moderbolagets redovisningsprinciper 

Vid upprättandet av moderbolagets finansiella rapporter har Rådet för finansiell rapportering RFR 2 

(Redovisning för juridiska personer) och Årsredovisningslagen tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma 

redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan. Resultaträkning och balansräkning är 

för moderbolaget uppställda enligt årsredovisningslagens scheman.  
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Not 1 Segment 

 

2021 

Bolaget har vid utgången av 2021 inga andra segment och intäkter än förmedling av försäkring i Norge 

genom Nord Försäkring AS och Pronans Forsikring AS. 

 

2020 

Bolaget har i slutet av 2020 inga andra segment och intäkter än förmedling av försäkring i Norge genom 

Nord Forsikring AS. 

 

  

Koncern  

(TSEK)  Försäkring Konsoliderad 

Rörelsesintäkter 8 039 8 039 

   

Tidpunkt för intäktsredovisningen   

Vid en tidpunkt 8 039 8 039 

Över tid 0 0 

Summa 8 039 8 039 

Rörelseskostnader -30 038 -30 038 

Rörelsesresultat -21 999 -21 999 

Koncern  

(TSEK)  Försäkring Konsoliderad 

Rörelsesintäkter 214 214 

     

Tidpunkt för intäktsredovisningen     

Vid en tidpunkt 214 214 

Över tid 0 0 

Summa 214 214 

Rörelseskostnader -153 263 -153 263 

Rörelsesresultat -153 048 -153 048 
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Geografiskt segment 

 

Upplupna intäkter och förutbetalda intäkter beror på periodiseringar och är inte prestationsåtagande. 

Fördelningen av rörelseintäkter sker baserat på den geografiska marknad där kunden finns.  

Det finns ingen omsättning i moderbolaget under 2021.  

 

Justeringar och elimineringar 

Finansposter, betalbar skatt och uppskjuten skatt fördelas inte på enskilda segment. 

 

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 

T(SEK) 2021 2020 

Moderbolaget     

Revisionsuppdrag 416  2 011 

Skatterådgivning    

Övriga tjänster    

 416 2 011 

Dotterbolag    

Revisionsuppdrag 88 0 

Skatterådgivning 0 0 

Övriga tjänster 0 0 

  88 0 

Koncernen    

Revisionsuppdrag 504 2 011 

Skatterådgivning 0 0 

Övriga tjänster 0 0 

  504 2 011 

(TSEK)  2021 2020 

Rörelsesintäkter   

Norge 8 039 214 

Sverige 0 0 

Danmark 0 0 

Annat/eliminering 0 0 

Rörelsesintäkter 8 039 214 
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Not 3 Leasing  

Per 31.12.2021 har bolaget/koncernen inga leasingkontrakt som kan tolkas inom ramen för IFRS 16. 

Hyran är vid utgången av året kortsiktig och kan sägas upp med en månads varsel.   

  

Bolaget/koncernen hade vid utgången av 31.12.2020 heller inga leasingkontrakt som kunde tolkas inom 

ramen för IFRS 16. Hyra var vid utgången av året kortsiktig och kunde sägas upp med en månads varsel.  

    

   . 

Not 4 Anställda och personalkostnader 

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter 

(TSEK) 

 

2021 

 

2020 

Koncern     

Löner 8 449 1 223 

Sociala avgifter 1 107 236 

Bonus    

Aktierelaterade ersättningar till styrelseledamöter och anställda    

Pensionskostnader 160 16 

Sjukvårdsförmåner efter avslutad anställning    

Aktiverat arbete för egen räkning    

Andra ersättningar 91 25 

Total kostnad för ersättningar till anställda 9 807 1 501 

 

 2021 2020 

(TSEK) 

Löner och 

andra 

ersättningar 

Pensions-

kostnader 

Löner och 

andra 

ersättningar 

Pensions-

kostnader 

          

Styrelseledamöter, verkställande direktörer och 

andra ledande befattningshavare 

4 038 100 1 485 16 

Övriga anställda 5 609 60 0 0 

Summa 9 647 160 1 485 16 

 

Det var vid 2021 års utgång 1 person anställd i moderbolaget, 4 personer i dotterbolaget Nord forsikring 

AS och 18 personer i Pronans Forsikring AS som förvärvades den 20 maj 2021.  
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Koncernledningen har standardiserat och harmoniserat anställningsavtal rörande lön, pension och 

anställningsvillkor. Koncernledningen har pensions- och försäkringsavtal i enlighet med gällande lagar och 

regler i den anställdes hemland enligt minimisatser. Bonusprogram fastställs periodiskt av styrelsen och 

det har inte varit något aktivt bonusprogram för 2021. Koncernledningens uppsägningstid vid uppsägning 

är 6 månader. Om arbetsgivaren avslutar anställningsförhållandet till CEO är arbetsgivaren skyldig att 

erbjuda 6 månaders lön. Det har inte betalats styrelsearvode i 2021. 

 

Medelantal anställda 

Medelantal anställda 2021 

varav  

män, 

% 2020 

varav  

män, 

% 

Moderbolaget         

Sverige 1 0% 0 0 % 

Totalt i moderbolaget 1 0% 0 0 % 

Dotterbolag 
      

Norge   4 75 % 

Sverige 22 77%     

Danmark       

Polen       

Totalt i dotterbolag 22 77% 4 75 % 

        

Koncernen totalt 23 77% 4 75 % 

Könsfördelning i företagsledningen         

 

Könsfördelning i företagsledningen och 

styrelsen     

Andel män, %     2021 2020 

Moderbolaget        

Styrelsen      100% 83 % 

Övriga ledande befattningshavare     75% 0 % 

Koncernen totalt        

Styrelsen      100% 83 % 

Övriga ledande befattningshavare     75% 75 % 
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Pension 

Koncernens dotterbolag i Norge har avgiftsbestämda planer i enlighet med lokala lagar och regler. De 

avgiftsbestämda planerna omfattar heltidsanställda och representerar 2% av den enskilda anställdas lön. 

Anställda kan påverka förvaltningen av medlen genom avtal med externa parter. Insättningen 

kostnadsförs när de uppkommer. Kostnader uppgick till TSEK 160 i 2021 och TSEK 16 i 2020. 
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Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 

Koncern  

(TSEK) 
2021 2020 

Goodwill     

Utveckling plattform 5 887 976 

Kundkontrakt 4 971 976 

Inventarier och fordon    

Förbättringsutgifter på annans fastighet    

Nyttjanderättstillgångar (IFRS 16)    

Summa 10 858 1 952 

Moderbolaget har inga avskrivningar av anläggningstillgångar i 2021 eller i 2020. 

 

Not 6 Övriga rörelseskostnader 

Koncern  

(TSEK) 
2021 2020 

Övriga rörelseskostnader     

Förluster på fordringar av rörelseskaraktär     

Realisationsresultat 0 -132 146 

Summa 0 -132 146 

Moderbolaget har inga övriga av rörelseskostnader under 2021 eller 2020.  
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Not 7 Finansiella intäkter 

Koncern  

(TSEK) 
2021 2020 

Ränteintäkter 0  0  

Valutavinst 0  0  

Övrig finansiell intäkt 2 580 1 147 

Summa 2 580 1 147 

 

Moderbolag  

(TSEK) 
2021 2020 

Ränteintäkter 0 0 

Valutavinst 0 0 

Övrig finansiell intäkt 2 580 1 147 

Summa 2 580 1 147 

 

Not 8 Finansiella kostnader 

Koncern  

(TSEK) 
2021 2020 

Värdeförändring på aktier 0  0  

Räntekostnader 1 615 1 769 

Valutaförlust 7 0  

Andra finansiella kostnader 213 7 280 

Summa 1 835 9 049 

Andra finansiella kostnader under 2020 avser reaförlust vid överlåtelse av garantifordringar. 

Moderbolag  

(TSEK) 
2021 2020 

Räntekostnader och liknande resultatposter 1 338 1 733 

Andra finansiella kostnader 7 7 280 

Resultat från andelar i koncernföretag 0 408 017 

Summa 1 345 417 030 

Jämförelsestörandeposter i tabbel utgörs av 2020 års händelse då Hudyas största långivare sade upp sin 

kredit om cirka 206 miljoner SEK och realiserade säkerheter i form av pant i dotterbolag. Som ett resultat gick 

dotterbolaget Hudya Group AS i konkurs den 25 juni 2020.  
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Not 9 Skatt 

Skatt på årets resultat: 

Koncern 

2021 2020 

Aktuell skatt 19 0 

Förändring uppskjuten skatt  0 

Inkomstskatt 19 0 

   

  2021 2020 

Redovisat resultat före skatt -21 254 -160 950 

Skatt enligt gällande skattesats 2 412 94 071 

Skatteeffekt av: 0  

Skatt beräknad till aktuell skattsats 2 412 94 071 

Fel i inkomstskatt föregående år 0 0 

Förändring ej aktiverad uppskjuten skatt 0 0 

Ej avdragsgilla kostnader -26 -88 875 

Inrullat underskott från fg år 71 5 376 

Årets underskott för vilka uppskjuten skattefordran inte redovisats -2 438 -10 572 

Redovisad effektiv skatt 19 0 

 

Koncernens skattemässiga underskott per 2021-12-31 motsvarar MSEK 56,8 (45,6 MSEK). Underskotten har 

ingen förfallotidpunkt. Koncernen har enbart betalbar skatt i dotterbolaget Pronans forsikting AS för 2021. 

 

För beskattningsår som har börjat den 1 januari 2021 eller senare är skatten 20,6 procent. För beskattningsår 

som har börjat under kalenderåren 2019 eller 2020 är skatten 21,4 procent och 20,6% för uppskjuten skatt. 

Uppskjuten skatt är beräknad baserad på den gällande skattesatsen under 2020. För Norge har det ej varit 

någon förändring i skattesats under 2021 eller 2020 och då bolaget bedriver finansiell verksamhet har de en 

skattesats för ordinarie inkomst på 25%. 

Koncernens skattemässiga underskott per 2021-12-31 motsvarar MSEK 56,8 (45,6 MSEK) och förfaller till 

följande tid: 

  2021 2020 

Ingen tidbegränsning i nyttjanderätten av underskottsavdragen 56 738 45 632 

Summa 56 738 45 632 
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Moderbolaget 2021 2020 

Resultat före inkomstskatt -3 614 -433 208 

Skatt beräknat till aktuell skattsats 773 92 707 

Ej avdragsgillakostnader 0 -88 874 

Inrullat underskott från fg år   1 043 

Årets underskott för vilka uppskjuten skattefordran inte redovisas -773 -4 876 

Redovisad effektiv skatt 0 0 

 

Ackumulerade underskottsavdrag uppgår till 26,4 mkr (22,8 mkr). Underskotten har ingen förfallotidpunkt. 

 

Not 10 Resultat per aktie 

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderbolagets 

aktieägare divideras med ett vägt genomsnitt av antal utestående stamaktier.  

Vid beräkningen av utspädd vinst per aktie justeras resultatet för aktieägarna och antalet vägda 

genomsnittliga utestående aktier för alla utspädningseffekter relaterade till konvertibla obligationer och 

optioner. Koncernen har konvertibel skuld, men med ett varierande antal konvertibla aktier. Eftersom antalet 

aktier det potentiellt kan konverteras till inte har fastställts kan utspädningseffekten inte beräknas och ingår 

därför inte i beräkningen av resultat per aktie. 

 

      

  2021 2020 

Resultat per aktie före utspädning      

Resultat som är hänförbart till moderbolagets aktieägare -21 273 -160 950 

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, st 132 695 428 92 450 303 

Resultat per aktie före utspädning (SEK per aktie) -0,16 -1,74 
     

      

      

  2021 2020 

Resultat per aktie efter utspädning      

Resultat som är hänförbart till moderbolagets aktieägare -21 273 -160 950 

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier, st 132 695 428 92 450 303 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK per aktie) -0,16 -1,74 
     

 

 

 



 

 

 

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar 

(TSEK) Koncern Interna  
utvecklade 

tillgångar 

Goodwill Varumärken Kund-
kontrakt 

Summa  
2021 

Ingående restvärde enligt plan 1 januari 2021 15 818 5 691 0 10 736 32 246 

Positiv värdeutveckling avEK i projekt DUO 
genom skuldkvittning 2 199 1 068 0 2 199 5 467 

Inköp vid förvärv 6 035 2 367 0 1 715 10 117 

Avskrivningar -5 803 0 0 -4971 -10 774 

Omräkningsdifferens 329 98 0 79 506 

Utgående restvärde enligt plan 31 december 
2021 18 578 9 224 0 9 758 37 560 

Per 1 januari           

Ackumulerade anskaffningsvärden 16 794 5 690 0 11 712 34 196 

Ackumulerade av- och nedskrivningar -976 0 0 -976 -1 952 

Ingående restvärde enligt plan 15 818 5 690 0 10 736 32 244 

Per 31 december           

Ackumulerade anskaffningsvärden 25 028 9 125 0 15 626 49 780 

Ackumulerade av- och nedskrivningar -6 779 0 0 -5 947 -12 726 

Omräkningsdifferens 329 98 0 79 506 

Utgående restvärde enligt plan 18 578 9 223 0 9 758 37 560 

Nyttjandeperiod 3 år oberstämd 3 år 3 år   

Avskrivningsmetod Linjär   Linjär Linjär   

      
(TSEK) Koncern Interna  

utvecklade 
tillgångar 

Goodwill Varumärken Kund-
kontrakt 

Summa  
2020 

Ingående restvärde enligt plan 1 januari 2020 66 350 199 779 13 062 15 373 294 565 

Nedskrivning som följd av konkurs i Hudya -66 350 -199 779 -13 062 -15 373 -294 564 

Inköp vid förvärv 16 794 5 690 0 11 712 34 197 

Avskrivningar -976 0 0 -976 -1 952 

Utgående restvärde enligt plan 31 december 
2020 15 818 5 691 0 10 736 32 246 

Per 1 januari           

Ackumulerade anskaffningsvärden 95 470 261 537 24 970 27 079 409 056 

Ackumulerade av- och nedskrivningar -29 238 -62 665 -11 839 -11 821 -115 563 

Omräkningsdifferens 117 906 -68 115 1 070 

Ingående restvärde enligt plan 66 349 199 778 13 063 15 373 294 563 

Per 31 december           

Ackumulerade anskaffningsvärden 16 794 5 691 0 11 712 34 198 

Ackumulerade av- och nedskrivningar -976 0 0 -976 -1 952 

Utgående restvärde enligt plan 15 818 5 691 0 10 736 32 246 

Nyttjandeperiod 3 år oberstämd 3 år 3 år   

Avskrivningsmetod Linjär   Linjär Linjär   
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Goodwill skrivs inte av, det utförs nedskrivningstester varje år. Test av nedskrivning av goodwill beskrivs i not 

13. Förvärvet av goodwill i 2021 gäller förvärv av Pronans, se not 29 om förvärv. 

 

Not 12 Materiella anläggningstillgångar 

(TSEK) Inventarier 

Nyttjande-
rätts-

tillgångar 

Förb.- 
kostnader på 

annans 
fastighet 

Ej 
avskrivbara 

anläggnings-
tillgångar 

2021 
Summa 

Ingående restvärde enligt plan 1 januari 2021 0 0 0 0 0 

Inköp 0 0 0 0 0 

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

Utgående restvärde enligt plan 31 december 2021 0 0 0 0 0 

Per. 1 januari 2021           
Ackumulerade anskaffningsvärden 3 757 22 602 349 20 26 728 
Ackumulerade avskrivningar -3 770 -22 602 -349 -20 -26 740 
Omräkningsdifferens 13 0 0 0 13 

Ingående restvärde enligt plan 0 0 0 0 0 

Per. 31 december 2021           
Ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 0 0 0 
Ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0 0 

Utgående restvärde enligt plan 0 0 0 0 0 

Nyttjandeperiod 5 år 
Enligt 
hyres-

kontrakt 

5-10 år     

Avskrivningsmetod Linjär Linjär     
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(TSEK) Inventarier 

Nyttjande-
rätts-

tillgångar 

Förb.- 
kostnader på 

annans 
fastighet 

Ej 
avskrivbara 

anläggnings-
tillgångar 

2020 
Summa 

Ingående restvärde enligt plan 1 januari 2020 940 17 227 101 20 18 288 

Nedskrivning som följd av konkurs i Hudya -940 -17 227 -101 -20 -18 288 

Inköp 0 0 0 0 0 

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

Utgående restvärde enligt plan 31 december 2020 0 0 0 0 0 

Per. 1 januari 2020           
Ackumulerade anskaffningsvärden 3 757 22 602 349 20 26 728 
Ackumulerade avskrivningar -2 830 -5 375 -247 0 -8 452 
Omräkningsdifferens 13 0 -1 0 11 

Ingående restvärde enligt plan 940 17 227 100 20 18 288 

            

Per. 31 december 2020           
Ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 0 0 0 
Ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0 0 
Omräkningsdifferens 0 0 0 0 0 

Utgående restvärde enligt plan 0 0 0 0 0 

Nyttjandeperiod 5 år 

Enligt 
hyres-

kontrakt 5-10 år     

Avskrivningsmetod Linjär   Linjär     



 

 

 

Not 13 Neskrivningstest av goodwill 

Bokfört värde på goodwill i koncernen är 9 224 TSEK per 31 december 2021. Goodwill är föremål för 

nedskrivningsprövningar på nivån för kassagenererande enheter. Nord forsikring AS och Pronans forsikring 

AS definieras som kassagenererande enheter i koncernen. 

 

En prövning av nedskrivningsbehovet för de kassagenererande enheter som goodwill har allokerats till 

genomförs under fjärde kvartalet varje år, samt när det finns indikationer om nedskrivningsbehov. Testet om 

nedskrivning utförs internt på huvudkontoret i Stockholm och genomfördes i slutet av 2021. 

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. 

 

Följande antaganden användes vid beräkningen av nyttjevärdet årsslut 2021 

  Fintech 

Diskonteringsränta  14,66% 

 

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

följande: 

 

Diskontreringsränta 

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

motsvarar den aktuella diskonteringsräntan för jämförbara företag. Koncernen har använt olika 

diskonteringsräntor för diskontering av olika framtida kassaflöden enligt beskrivningen i tabellen ovan. 

  

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. 

  

Tillväxt 

Periodens tillväxt baseras på ledningens förväntningar på marknadsutvecklingen samt den förväntade 

utvecklingen av koncernen. Eftersom koncernen fortfarande befinner sig i etableringsfasen har den fulla 

(TSEK)

Bokfört värde på goodwill

Nord Forsikring AS 6 759 5690

Pronans Forsikring AS 2 465

Totalt 9 224 5 690

2021 2020
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effekten av synergier och korsförsäljning en ytterligare förbättringspotential relaterad till rörelseresultat och 

marginaler. Baserat på tillgänglig information och marknadskunskap räknar ledningen med en ökning av 

tillväxten de kommande åren. Ledningens förväntningar baseras på historisk utveckling på marknaden och 

koncernens inträde på nya marknader i nya länder och de möjliga synergier som detta kan ha. Som ett 

resultat av osäkerheten i förväntningar kan detta innebära ett behov av anpassning på kort sikt. 

 

Not 14 Långfristiga fordringar 

Moderbolaget har inga långfristiga fordringar. 

 

Not 15 Övriga fordringar 

 

 

  

Koncern 

(TSEK) 
2021 2020 

Långfristiga fordringar     

Deposition, hyra av lokaler 53 2 

Andra fordringar 114 0 

Summa 167 2 

Koncern 

(TSEK) 
2021 2020 

Fordring på anställda     

Fordran moms     

Övriga poster 0 27 

Fordran garanter (se not 32) 1 041 1 414 

Summa 1 041 1 441 

Moderbolag  

(TSEK) 
2021 2020 

Fordran moms 0 0 

Övriga poster 0 27 

Fordran garanter 1 041 1 414 

Summa 1 041 1 441 
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Not 16 Fordringar hos koncernbolag 

Moderbolaget har kortfristiga fordringar på dotterbolaget Nord Forsikring AS. Koncerninterna fordringar 

elimineras i koncernens finansiella rapporter 

 

Not 17 Kundfordringar 

Moderbolaget har inga kundfordringar.  

 

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 

 

Vid upplupna intäkter förväntas perioden mellan överföringen av tjänsten och kundens betalning vara ett år 

eller mindre. 

Moderbolag  

(TSEK) 
2021 2020 

Tillkommande fordringar 14 462 2 932 

Summa 14 462 2 932 

Koncern  

(TSEK) 
2021 2020 

Kundfordringar   

Kundfordringar från avtal med kunder 0 0 

Reserv för osäkra kundfordringar 0 0 

Summa 0 0 

Koncern  

(TSEK) 
2021 2020 

Förutbetalda kostnader 702 112 

Upplupna intäkter 1 088 64 

Summa 1 790 176 

Moderbolag  

(TSEK) 
2021 2020 

Förutbetalda kostnader 0 52 

Summa 0 52 
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Not 19 Aktiekapital 

 

  Antal aktier Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Summa 

Per 1 januari 2018 10 770 295 1 077 49 843 50 920 

Nyemission 8 235 024 880 69 092 69 972 

Andra omfattande   2 -920 -918 

Per 31 december 2018 19 005 319 1 959 118 016 119 975 

Nyemission 3 528 428 944 129 881 130 825 

Apportemission   4 307 265 942 270 249 

Effekt av omvänt förvärv   -2 703 -247 897 -250 600 

Per 31 december 2019 22 533 747 4 507 265 942 270 449 

Nyemission 69 916 556 13 983 189 001 202 984 

Emissionskostnader     -8 486 -8 486 

Ej registrerat kapital - betalat   1 764   1 764 

Per 31 december 2020 92 450 303 20 254 446 459 466 712 

Nyemission 40 245 125 6 285 17 846 24 131 

Emisjonskostnader     0 0 

Per 31 december 2021 132 695 428 26 538 464 303 490 841 

 

Per den 31 december 2021 uppgick aktiekapitalet i Nord Insuretech Group AB till 26 539 TSEK. Det 

totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgick vid årsskiftet till 132 695 428 stycken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 2020 

Stamaktier 132 695 428 92 450 303 

Kvotvärde, SEK 0,20 0,20 
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Tabellen nedan visar Bolagets ägarstruktur per 11 januari 2022 där antalet aktier är 132 695 428. 

 

 

Utdelning 

Företaget föreslår att inte göra någon utdelning för 2021. 

Egna aktier 

Företaget har inte återköpt egna aktier. 

Aktieägare Antal aktier Andel röster/kapital 

Strategic Investments (Kim Mikkelsen) 28 388 378 21,39% 

Klaus Zwisler 15 558 043 11,72% 

Noria Group (Jo Arnstad) 15 520 088 11,70% 

Vikna Invest (Ivar Willksen) 5 914 541 4,46% 

SIX SIS AG 5 254 975 3,96% 

GSG Holding 4 883 651 3,68% 

Feuth Invest 2 906 422 2,19% 

FRAM Bodø Invest 2 896 572 2,18% 

Akilles Invest 2 856 422 2,15% 

BLS Holding (vd Børge Leknes) 2 770 241 2,09% 

Morten Steinsvik 2 680 422 2,02% 

Northern Trust Global Services 2 313 473 1,74% 

Kapstad Invest 2 134 091 1,61% 

Home Run 1 978 035 1,49% 

Median Holding (Jo Arnstad) 1 420 189 1,07% 

Cecilie Røskeland 1 277 283 0,96% 

Steian Invest (Stein Ole Larsen) 1 231 417 0,93% 

FCR Invest 1 142 569 0,86% 

MTA Invest 1 142 569 0,86% 

Skaidi (Ole Morten Settevik) 912 497 0,69% 

Övriga aktieägare 29 513 550 22,24% 

Totalt 132 695 428 100% 
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Not 20 Långfristiga skulder 

Koncernen har inga långfristiga skulder per utgången av den 31 december 2021. 

 

Not 21 Kortfristiga skulder till kreditinstitut 

 

Koncernen har inga kortfristiga skulder till kreditinstitut per utgången av den 31 december 2021.

Koncern 

(TSEK) 
2021 2020 

Kreditinstitutioner 0   

    

Övriga    

Styrelsearvode 0 714 

Summa 0 714 

Koncern 

(TSEK) 
2021 2020 

Lån tidigare aktieägare Nord Forsikring 0 481 

Summa 0 481 

     

Moderbolag     

Fårö Capital AB 0 5 085 

Summa 0 5 085 

     

Summa koncernen 0 5 566 



 

 

Not 22 Leverantörsskulder 

 

Leverantörsskulder i Koncernen avseer främst plattformsleverantörer till dotterbolag och leverantörsskulderna 

i moderbolag är till konsulter.  

Leverantörsskulder är inte räntebärande och normal betalningsperiod är 30 dagar. 

 

Not 23 Kortfristiga konvertibla skulder 

 

  

Koncern 

(TSEK) 
2021 2020 

Leverantörsskulder 608 4 366 

Summa 608 4 366 

Moderbolag  

(TSEK) 
2021 2020 

Leverantörsskulder 428 2 432 

Summa 428 2 432 

Koncern   

(TSEK) 
2021 2020 

Konvertibla skulder   

Median Holding AS 308  

Noria Group AS 4 484  

Strategic Investment A/S 2 053  

Klaus Zwisler 1 027  

Brede A. Haglund 513  

GSG Holding AS 1 027  

Vikna Invest AS 205  

Skaidi AS 213  

Ole Morten Settevik 393  

Kathryn Baker 339  

Ivar S. Williksen 339  

Mats Wennberg 174  

Kim Mikkelsen 174  

Jo Arnstad 224  

Stein Ole Larsen 174  

Summa 11 649 0 
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Beslut om nyemission för att konvertera samtliga konvertiblar fattades på den extra bolagsstämman  

2022-01-19. 

  

Moderbolaget 

(TSEK) 
2021 2020 

Konvertibla skulder   

Median Holding AS 308  

Noria Group AS 1 027  

Strategic Investment A/S 2 053  

Klaus Zwisler 1 027  

Brede A. Haglund 513  

GSG Holding AS 1 027  

Vikna Invest AS 205  

Skaidi AS 213  

Ole Morten Settevik 174  

Kathryn Baker 339  

Ivar S. Williksen 339  

Mats Wennberg 174  

Kim Mikkelsen 174  

Jo Arnstad 224  

Stein Ole Larsen 174  

Summa 7 973 0 
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Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna kostnader är i sin helhet hänförliga till Moderbolaget och avser främst förvaltningskostnader och 

konsultkostnader vilka uppståt under året 2021 men för vilka moderbolaget ännu inte mottagit faktura.  

 

Not 25 Övriga skulder 

 

 

Not 26 Andelar i koncernbolag 

Följande dotterbolag ingår i koncernredovisningen 2021: 

 

Koncern   

(TSEK) 
2021 2020 

Förutbetalda intäkter från kunder 0 0 

Upplupna kostnader 977 1 500 

Upplupen ränta 0 0 

Summa 977 1 500 

Koncern   

(TSEK) 
2021 2020 

Ersättningar till anställda 1 815 785 

Sociala avgifter och liknande avgifter 1 014 545 

Övrig kortfristig skuld 451 333 

Summa 3 279 1 663 

Moderbolag  

(TSEK) 
2021 2020 

Övrig kortfristig skuld (styrelsearvode) 62 333 

Summa 62 333 

Bolag 2021 Hemland Datum i 

koncernen 

Verksamhet Ägarandel 

2021 

Röstandel  

2021 

Ägarandel 

2020 

Röstandel  

2020 

Pronans Forsikring AS Norge 20-maj-21 Försäkring 100% 100% 0% 0% 

Nord Forsikring AS Norge 28-aug-20 Försäkring 100% 100% 100% 100% 
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Den 20 maj 2021 meddelade Bolaget att man förvärvat 100 % av Pronans Forsikring AS som ett led i att 

utöka den operationella verksamheten. Förvärvet genomfördes genom en kvittningsemission bestående av 

14 282 112 aktier i Bolaget motsvarande 9 997 478 SEK. Säljarna av Pronans Forsikring AS blir efter 

Transaktionens genomförande ägare till 12,36 procent av det totala antalet aktier och röster i Nord Insuretech 

Group AB. 

 

Den 28 augusti 2020 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. 

 

  

Moderbolag    

(TSEK) 
2021 2020 

Pronans Forsikring AS   

Ägarandel 100% 0% 

Röstandel 100% 0% 

Bokfört värde på andelar 9 808 0 

Resultat i dotter (jun-dec 2021) 808 0 

Eget kapital i dotter 1 484 0 

Nord Forsikring AS   

Ägarandel 100% 100% 

Röstandel 100% 100% 

Bokfört värde på andelar 25 409 29 750 

Resultat i dotter (okt-dec 2020) -7 498 -1 660 

Eget kapital i dotter -2 899 -949 
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Not 27 Rörelseförvärv 

Den 20 maj 2021 förvärvade koncernen 100% av aktierna i Pronans Forsikring AS. 

Koncernen har upprättat en preliminär förvärvsanalys per den 20 maj 2021 och som är oförändrat per den 31 

december 2021 (kort tid från förvärv), varvid samtliga förvärvade tillgångar och skulder i Pronans 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. 

 

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. 

 

  

(TSEK) 2021-12-31 

Anskaffningsvärde aktieemission 9 997 

Eget kapital Pronans Forsikring vid förvärvet -552 

Mervärde till allokering:  9 445 

Internt utvecklade tillgångar 5 667 

Kundkontrakt 1 889 

Goodwill 1 889 

(TSEK) NordPronans  Forsikring 

Transaktionsrelaterade utgifter   

Omsättning helår 13 485 

Rörelseresultat helår 139 

Inkluderad omsättning under 2021 i koncernen 7 294 

Inkluderad rörelseresultat under 2021 i koncernen 827 
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Not 28 Händelser efter balansdagen 

Avtal om likviditetsgaranti avslutas  

Nord Insuretech Group AB avslutar sitt avtal med Lago Kapital LTD som likviditetsgarant för bolagets aktie. 

Avtalet upphör att gälla den 11 februari 2022. 

 

Extra bolagsstämma i Nord Insuretech Group AB 

Vid extrastämman i Nord Insuretech Group AB (”bolaget”) den 19 januari 2022 fattades nedan angivna beslut. 

Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns 

tillgängliga på bolagets webbplats, www.nordinsuretechgroup.se. 

 

Stämman beslutade om: 

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att i efterhand godkänna, ratihabera, det konvertibla låneavtal 

som Bolaget ingick den 16 juli 2021 med bland andra, Bolaget som låntagare och Noria Group AS, Strategic 

Investments A/S och Vikna Invest som långivare (”Låneavtalet”). 

 

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av 7 700 548 aktier, och en ökning 

av aktiekapitalet med 1 540 109,6 kronor. 

 

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att i efterhand godkänna, ratihabera, det konvertibla låneavtal 

som Bolaget ingick den 24 augusti 2021 med bland andra, Bolaget och Bolagets styrelseledamöter Jo 

Arnstad, Ole-Morten Settevik, Ivar S.  Williksen, Stein Ole Larsen och Kim Mikkelsen (”Konverteringsavtalet”). 

 

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av 7 656 273 aktier, och en ökning 

av aktiekapitalet med 1 531 254,6 kronor. 

 

Styrelsen bemyndigades 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 
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bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna 

ske på ett tidseffektivt sätt för att minska skuldsättningen, finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya 

eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose Bolagets kapitalbehov. Styrelsen, eller den styrelsen utser, 

bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visas erforderliga i samband med 

registrering hos Bolagsverket. 

 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att anta en ny bolagsordning. 

  

Nord Insuretech Group AB anställer ny Chief Sales Officer 

Morten Steinsvik är 31 januari 2022 anställd som Chief Sales Officer (CSO) för Nord Insuretech Group AB. 

Han har 15 års erfarenhet från försäkringsbranschen, specialiserad på partnerdriven distribution. Han 

grundade Pronans Forsikring och har under sin karriär varit ansvarig för utvecklingen av flera stora 

försäkringsbestånd. Efter detta består ledningsgruppen av Børge Leknes (Group CEO), Sofia Nilsson (CFO), 

Morten Steinsvik (CSO), Frank Rosenfors (CTO, CEO Norge). 

 

Avtal med Tryg  

Nord har genom dotterbolaget Pronans försäkring 23 mars 2022 ingått avtal med Tryg som försäkringsgivare. 

Avtalet omfattar privata sakförsäkringar, företagsförsäkringar, livförsäkringar samt nya produkter som 

bankförsäkring och larm vilket gör att vi kan nå nya kunder och därmed skapa ytterligare intäkter. Nord 

anställer åtta nya säljare för att stödja avtalen. Bedömning är att avtalet kommer generera en ökad marginal 

med 5% på befintliga produkter, och att nya produkter kommer ge ca 10% högre LTV per kund. 
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Not 29 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Koncerner har per 31.12.2021 inga ställda säkerheter och eventualförpliktelser. 

 

Not 30 Finansiell och övrig riskhantering 

Majoriteten av koncernens finansiella skulder består av lån, leverantörsskulder och andra skulder. Det främsta 

syftet med dessa finansiella åtaganden är att finansiera koncernens operativa verksamhet. Koncernens 

finansiella tillgångar består i princip av likvida medel som uppstår direkt från koncernens verksamhet. 

 

Koncernen är exponerad för marknadsrisk, likviditetsrisk och kreditrisk. Koncernens ledning ansvarar för att 

hantera dessa risker. Styrelsen ger feedback och godkänner riktlinjer för hantering av marknadsrisk, kreditrisk 

och likviditetsrisk. 

För att minska risken bolaget är exponerat mot har det efter räkenskapsåretsutgång fattats beslut på 

extrastämman den 19 januari 2022 att konvertera samtliga utestående konvertibla lån, vilket ger koncernen 

en starkare finansiell ställning i 2022. 

 

Marknadsrisk 

Marknadsrisk är risken för att framtida kassaflöden från ett finansiellt instrument som kommer att variera som 

ett resultat av förändringar i marknadspriser. Marknadsrisk består av ränterisk och valutarisk. Finansiella 

instrument som påverkas av marknadsrisk inkluderar lån, inlåning, skuld och aktieinvesteringar. 

 

Valutarisk 

Valutarisk är risken att framtida kassaflöden fluktuerar som ett resultat av förändringar i valutakurser. 

Koncernen är exponerad för värdeförändringar på SEK i förhållande till andra valutor, vilket främst gäller för 

koncernens operativa verksamhet (t.ex. när intäkter eller kostnader uppstår i utländsk valuta). 

 

Av koncernens skulder till kreditinstitut redovisas 91,4 % i SEK. Exponeringen av valutarisk för skulder anses 

därför vara låg.  

 

Likviditetsrisk 
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Koncernens strategi för att hantera detta är att, så långt det är möjligt säkerställa att de alltid kommer att ha 

tillräcklig likviditet för att kunna fullgöra sina skyldigheter, både under normala och krävande förhållanden, och 

utan att medföra oacceptabla förluster eller risk för att skada gruppens rykte. 

 

Tabellen nedan visar förfalloanalysen av koncernens finansiella skulder baserat på avtalsenliga, icke-

diskonterade betalningar. När en motpart kan välja om när man ska betala ett belopp ingår skyldigheten i det 

tidigaste datum då verksamheten kan förväntas betala. Ekonomiska förpliktelser där man måste återbetala på 

begäran ingår i kolumnen "mindre än ett år". 

 

 

31 december 2021 Återstående tid 

(TSEK) Koncern 2022 2023 2024 2025 >2025 Summa 

Finansiella skulder             

Skuld till kreditinstitut 0            0    

Kortfristiga konvertibla skulder 11 649     11 649 

Leverantörsskulder och övriga 

skulder 

3 887  

        

3 887  

Summa (aktiverad)  15 536           15 536  

 

31 december 2020 Återstående tid 

(TSEK) Koncern 2021 2022 2023 2024 >2024 Summa 

Finansiella skulder             

Skuld till kreditinstitut 5 566            5 566    

Kortfristiga konvertibla skulder       

Leverantörsskulder och övriga 

skulder 

7 529  

        

7 529  

Summa (aktiverad)  13 095           13 095  

 

 

Kreditrisk 

Kreditrisk innebär risken att en motpart inte kommer att fullgöra sina skyldigheter relaterade till ett finansiellt 

instrument eller kontrakt, vilket leder till en ekonomisk förlust. Koncernen är exponerad för kreditrisk från den 

löpande verksamheten (främst kundfordringar) och från finansieringsverksamhet, inklusive insättningar i 

banker och finansiella institut. 
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Kundfordringar och kontraktsmässiga tillgångar 

Gruppens inkomst kommer som agent för partners som tillhandahåller försäkring.  

Intäkter från koncernens dotterbolag (försäkring) betalas varje månad av bolagets försäkringsgivare. Vid 

tvister om fakturor kommer dessa att avgöras inom nästa rapporteringsperiod. 

 

Kapitalförvaltning 

För kapitalförvaltningen är det primära fokuset att säkerställa att koncernen har en hög kreditvärdighet och en 

sund kapitalstruktur som stöder verksamheten och maximerar aktieägarvärdet. 

 

 

Not 31 Transaktioner med närstående 

Koncernen har ett mycket begränsat antal transaktioner med närstående. Dessa skulder avseer ännu ej 

utbetalt styrelsearvode till styrelseledamoter i bolaget samt tidigare konsultarvoden, samtliga skulder omfattas 

av det konvertibla lånet vilket blev beslutat på extrastämman den 19 januari 2022 att konvertera till aktier.  

Alla transaktioner utförs som en del av ordinarie verksamhet och på armlängds villkor. De viktigaste 

transaktionerna är följande: 

 

2021 

(TSEK) 

Fordran 

närstående 

Köp från  

närstående 

Skuld till  

närstående 

Vikna Invest AS - Ivar Williksen (Styrelseledamot)   545 

Skaidi AS - Ole-Morten Settevik  (Styrelseledamot)   606 

Kim Mikkelsen (Styrelseledamot)   174 

Jo Arnstad (Styrelseledamot)   224 

Stein Ole Larsen (Styrelseledamot)   174 

2020 

(TSEK) 

Fordran 

närstående 

Köp från  

närstående 

Skuld till  

närstående 

BLS Holding AS - Børge Leknes (Tidigare VD) 1 040 298 0 

THA Invest - Thomas Asdahl  (Anställd jan. 2021) 0 142 0 

Taarnet Consulting AS - Morten Kvam (Tidigare anst.) 374 214 0 

Vikna Invest - Ivar Williksen (Styrelseledamot)   497 0 
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Moderbolaget har kortfristig fordring på 14,4 MSEK på dotterbolaget Nord Forsikring AS och en kortfristig 

skuld på 0,4 MSEK till dotterbolaget Pronans Forsikring AS vid utgången av 2021. 

 

 

Not 32 Disposition av vinst 

Förslag till vinstdisposition  

Med hänsyn till årets resultat och kassaflöde samt det omställningsarbete som pågår föreslår styrelsen till 

årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.  

 

 

Not 33 Finansiella instrument 

Följande värderas inte till verkligt värde genom koncernens finansiella instrument: Likvida medel, 

kundfordringar, andra kortfristiga fordringar, kassakredit och banklån. 

 

Det redovisade värdet på likvida medel och kassakredit är ungefär lika med verkligt värde på grund av 

instrumentens korta löptid. På samma sätt är det redovisade värdet på kundfordringar och kortfristiga 

fordringar nästan lika med verkligt värde eftersom de ingås under ”normala” förhållanden. 

 

Skaidi - Ole-Morten Settevik  (Styrelseledamot) 0 425 0 

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst 2021 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:  

Övrigt tillskjutet kapital 472 989 

Balanserat resultat -444 735 

Årets resultat -21 273 

Summa 6 981 

  

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:  

Till aktieägare utdelas 0 

Balanseras i ny räkning 6 981 

Summa 6 981 
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Verkligt värde på långfristig skuld beräknas med noterade marknadspriser eller med hjälp av räntevillkor för 

skuld med liknande löptid och kreditrisk. Verkligt värde skiljer sig inte väsentligt från bokfört värde. 

 

Nedan följer en översikt avseende koncernens finansiella instrument.



 

 

 

 

Not 34 Uppskattningar och bedömningar 

I processen för att upprätta koncernredovisningen i enlighet med IFRS har ledningen gjort flera subjektiva 

bedömningar och använt uppskattningar. Alla uppskattningar bedöms utifrån vad som är det mest troliga 

utfallet baserat på den kunskap och expertis ledningen har. Förändringar i viktiga antaganden kan ha 

betydande effekter och kan leda till betydande justeringar av bokförda värden avseende tillgångar och 

skulder, eget kapital och årets resultat. 

Koncernens viktigaste redovisningsbedömningar är följande: 

• Nedskrivningstester och nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar 

• Verkligt värde på tillgångar och skulder i samband med förvärv 

• Uppskjuten skatt 

 

Nedskrivningstester och nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar 

Goodwill är föremål för årliga nedskrivningstester. Nedskrivningstesteter utförs på den lägsta 

kassagenererande enheten där koncernens beslutsfattare får finansiell information för användning vid 

bedömning av prestanda, nyckelindikatorer samt planering och beslut när det gäller koncernens resurser (se 

not 13). 

 

Verkligt värde på tillgångar och skulder i samband med förvärv 

Inköpspriset vid förvärv av ett företag måste allokeras till förvärvade tillgångar och skulder baserat på deras 

verkliga värden. Bolaget har engagerat externa, oberoende konsulter för att hjälpa till att fastställa de 

uppskattade verkliga värdena på förvärvade tillgångar och skulder. Sådana bedömningar kräver att ledningen 

gör betydande bedömningar när det gäller val av värderingsmetoder, uppskattningar och antaganden.  

Finansiella instrument 

(TSEK) 2021 2020 

Tillgångar     

Deposition 53 2 

Kundfordringar 0 0 

Övriga kortfristiga fordringar 1 155 1 441 

Likvida medel 9 476 5 015 

Summa tillgångar 10 683 6 458 

    

Skulder     

Skulder till kreditinstitut 0 5 566 

Leverantörsskuld och övriga skulder 14 610 8 244 

Summa 14 610 13 810 
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De förvärvade immateriella tillgångarna inkluderar kundavtal, nyckelpersoner och goodwill. Kritiska 

uppskattningar vid bedömningar av sådana immateriella tillgångar inkluderar, men är inte begränsade till, 

uppskattade genomsnittliga kundrelationer, återstående kontraktsperioder samt "know-how" och kompetens 

hos de anställda. Ledningens uppskattningar av verkligt värde och återstående ekonomisk livslängd baseras 

på förväntade antaganden, men är föremål för inneboende osäkerhet och förutsägbarhet och som ett resultat 

kan verkliga resultat skilja sig från uppskattningarna. 

 

Uppskjuten köpeskilling  

Koncernen har valt att finansiera förvärv, delvis genom emission av aktier i företaget. Alla avtal regleras 

separat vid varje förvärv. Om ersättningen förfaller till betalning vid ett senare tillfälle klassificeras skulden som 

en uppskjuten köpeskilling. Uppskattningen baseras på ledningens bästa bedömning baserad på de senaste 

aktietransaktionerna. 

 

Uppskjuten skatt 

Koncernen har underskottsavdrag i både Norge och Sverige, vilket bidrar till en nettouppskjuten skatteförmån. 

Vid bedömningen av den uppskjutna balansräkningen för skattefordringar har ledningen på kort sikt bedömt 

möjligheterna att utnyttja den framförda förlusten per land med hänsyn till historiska resultat, budgetar och 

prognoser, affärsplaner och förvärv.  

 

Koncernen har inte redovisat uppskjuten skattefordran i balansräkningen vid utgången av 2020. 

 

 

Not 35 Fortsatt drift 

Mot bakgrund av det arbete som löpande pågår kring rörelsefinansiering och den senaste tidens utveckling i 

bolaget gör styrelsen bedömningen att utsikterna är goda för fortsatt utveckling av affären och för att lyckas 

genomföra de uppsatta målen. Skulle finansiering inte erhållas i tillräcklig omfattning finns det en risk för att 

förutsättningar för fortsatt drift inte föreligger. 
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Stockholm, 1 juni 2022 

 

Jo Arnstad 

Styrelseordförande 

 

Kim Mikkelsen     Stein Ole Larsen  Ivar Sigmund Williksen 

               Styrelseledamot                     Styrelseledamot                    Styrelseledamot 

 

              Ole-Morten Settevik                  Børge Leknes 

               Styrelseledamot                  VD 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 1 juni 2022 

RSM  Stockholm AB 

 

Anneli Richardsson 

Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Nord Insuretech Group AB (publ.), org.nr 559077-0748

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Nord Insuretech Group AB 
(publ.) för år 2021.  Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 13–78 i detta 
dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), såsom de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen.  Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen  

Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och 
återfinns på sidorna 1-12 samt 82-89. I den andra 
informationen ingår en Bolagsstyrningsrapport som 

återfinns på sidorna 82-87. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för den andra 
informationen.  

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen omfattar inte denna information 
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera 
i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS, såsom de 
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
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Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets-
faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 

om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis avseende den finansiella 
informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett 
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi 
ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Nord Insuretech Group AB (publ.) för år 2021 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
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förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Stockholm den 1 juni 2022 

 

RSM Stockholm AB 

 

 

 

Anneli Richardsson 

Auktoriserad revisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bolagsstyrning 

Nord är ett svenskt publikt aktiebolag och bolagsstyrningen grundas därför på svenska regler och svensk 

lagstiftning, huvudsakligen aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för 

bolagsstyrning, bolagsordningen och andra relevanta regelverk. Nord är sedan den 11 januari 2021 noterat 

på Nasdaq Stockholm. Styrelsen är ansvarig för att löpande övervaka att koden efterlevs av såväl styrelsen 

som ledningen och bolaget i övrigt. 

 

Bolagsstämma 

Aktieägarnas beslutanderätt i bolaget utövas på bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. 

Aktieägare som är registrerade i aktieboken och som anmält sig för deltagande har rätt att delta på stämman 

och rösta för sina aktier. De som inte har möjlighet att närvara personligen kan företrädas av ombud. 

Årsstämma är benämningen på den årliga ordinarie bolagsstämman. Några av stämmans obligatoriska 

uppgifter är att fastställa koncernens balans- och resultaträkning, besluta om vinstdisposition, 

ersättningsprinciper för ledande befattningshavare och om ansvarsfrihet för styrelsen och VD. Årsstämman 

väljer – efter förslag från valberedningen – styrelseledamöter fram till slutet av nästkommande årsstämma. 

 

Årsstämma 2021 

Nords årsstämma för räkenskapsåret 2021 kommer att hållas den 22 juni 2022. Information om tid och plats, 

hur anmälan om deltagande kan ske samt hur aktieägare kan få ett ärende behandlat på stämman finns 

tillgänglig på bolagets hemsida www.nordinsuretechgroup.se.  



 

 

 

Styrelsen och revisorer 

Enligt Bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) 

ledamöter. Nord Insuretechs styrelse består av fem ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive 

styrelseordförande, vilka valts för tiden intill slutet för årsstämman 2022. I tabellen nedan framgår om 

respektive styrelseledamot är beroende eller oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och i 

förhållande till större aktieägare (varmed avses aktieägare som innehar mer än 10 procent av rösterna och 

kapitalet). Alla nedanstående beskrivna aktieinnehav visar hur det ser ut efter registrering av genomförda 

emissioner på Bolagsverket. 

 

Revisorer 

Revisorerna utses av aktieägarna på årsstämman. Revisorerna granskar bolagets årsredovisning, 

koncernredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s löpande förvaltning. RSM valdes till 

revisionsbolag på årsstämman i juni 2021. Huvudansvarig revisor är Anneli Richardson. Den externa 

revisionen utförs enligt god revisionssed. Revisorerna har lämnat såväl muntliga som skriftliga rapporter till 

revisionsutskottet och styrelsen gällande revisionsuppdraget.  

 

Jo Arnstad 

Styrelseordförande sedan 2020. 

Utbildning: Master of Science Information Technology, Technishe Hochshcule Darmstadt 

Andra pågående uppdrag: Arbetande styrelseordförande Noria Group AS, styrelseordförande Noria 

AS, Noria Consulting AS och Noria Digital AS. 

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande för Epinova, Point Taken AS, Northern Beat, Novanet AS, Nova 

consulting group. Verkställande direktör Provida ASA 

Innehav i Bolaget: 0 aktier direkt och 15 520 088 indirekt via Noria Group AS där Jo äger 26 % och 

1 420 189 aktier indirekt via Median Hc AS som Jo äger till 100%. 

 

 

Styrelseledamot Befattning 
Oberoende i förhållande till 

Bolaget och dess ledning 

Oberoende i förhållande 

till större aktieägare 

Jo Arnstad Styrelseordförande Nej Nej 

Ivar Williksen Vice styrelseordförande Ja Ja 

Ole Morten Settevik Styrelseledamot Ja Ja 

Kim Mikkelsen Styrelseledamot Ja Nej 

Stein Ole Larsen Styrelseledamot Ja Ja 
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Ivar Williksen 

Styrelseledamot sedan 2019. 

Utbildning: Maritime Nautical Degree, Trondheim Maritime Høyskole, Trondheim.  

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör och styrelseordförande för Vikna Holding AS. 

Styrelseordförande för WinWin Seafood ASA och Viknaslipen AS. Styrelseledamot för Norsk 

Fisketransport AS, NTS Shipping AS och NTS Management AS. 

Tidigare uppdrag: Koncernchef och styrelseordförande för Vardia Insurance Group ASA, Vardia 

Forsikring AS, Vardia Agencies AS och Vardia Forsikringsagentur AS. Styrelsesledamot för Midt-Norsk 

Havbruk AS och Vardia Forsäkring AB. 

Innehav i Bolaget: 5 914 541 aktier via Vikna Invest AS.  

 

Ole Morten Settevik 

Styrelseledamot sedan 2019. 

Utbildning: B.Sc. Econ och M.Sc. Econ, Copenhagen Business School, Köpenhamn. 

Andra pågående uppdrag: Arbetande styrelseordförande No Isolation AS, Oslo.  

Tidigare uppdrag: Verkställande direktör Advania Norge AS och Bluegarden Norge AS, General 

Manager för Microsoft Norge AS. 

Innehav i Bolaget: 912 497 aktier via Skaidi. 

 

Kim Mikkelsen 

Styrelseledamot sedan 2020. 

Utbildning: HD finance från Copenhagen Business School. 

Andra pågående uppdrag: Grundare av Strategic Investments, Ägare till Strategic Capital Aps. 

Tidigare uppdrag: Head of mortage risk at SEB, Director RBS Greenwich Capital, Head of Fixed Income 

at UBS 

Innehav i Bolaget: 0 aktier direkt och 28 388 378 aktier via Strategic Investment. 

 

Stein Ole Larsen 

Styrelseledamot sedan 2020. 

Utbildning: Master of Science Finance and International Marketing från Handelsakademiet. 
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Andra pågående uppdrag: Grundare och Verkställande direktör för Norexeco. 

Tidigare uppdrag: Verkställande direktör för Eika Gruppen, Bank2, Odal Sparebank och Eidsberg 

Sparebank. Styrelseordförande för Eika Finans och BRAbank. Styrelseledamot för EnterCard 

Innehav i Bolaget: 0 aktier direkt och 1 231 417 aktier indirekt via Steian Invest AS. 

 

Huvudansvarig revisor 

Anneli Richardson, född 1967, auktoriserad revisor, RSM Stockholm. 

 



 

 

 

Ledande befattningshavare 

 

Børge Leknes 

CEO (Chief Enterprise Officer) sedan 2019 (förutom perioden 5 mars – 23 oktober 2020). 

Utbildning: Business of Economics, BI Norwegian Business School, Oslo. 

Andra pågående uppdrag: Verkställande direktör för BLS Holding AS.  

Tidigare uppdrag: Verkställande direktör för Vardia Norge AS. Verkställande direktör och 

styrelseledamot för Insurance Invest AS. Styrelseledamot Rein Forsikring AS. 

Innehav i Bolaget: 0 aktier direkt och 3 138 516 aktier samt 490 000 teckningsoptioner indirekt via BLS 

Holding AS. 

 

Sofia Nilsson 

CFO (Chief Financial Officer) sedan 2021 

Utbildning: Civilekonom, Stockholm universitet och Kandidat krishantering och säkerhet samt 

statsvetenskap, Försvarshögskolan. 

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Aleviali Holding AB, Verkställande direktör Volerim AB 

Tidigare uppdrag: CFO Adventurebox Technology Publ AB, Head of Group Control Lernia, Head of 

accounting Epiroc, Group Financial controller MILVIK (BIMA) och Group reporting Specialist 

Länsförsäkring AB.  

Innehav i Bolaget: 4 802 aktier. 

 

 

Frank Coucheron Rosenfors 

CTO (Chief Technology Officer) sedan 2020 och CEO (Chief Enterprise Offiser) Nord Forsikring sedan 

2018. 

Utbildning: MBA fra Solvay Business School Brussel, Master of Science Astrofysik fra Universitetet i 

Oslo 

Andra pågående uppdrag: Ägare Coucheron Consulting NUF 

Tidigare uppdrag: CIO Eika Forsikring, Partner Orchestration AS, Manager i ProsessPartner AS, 

Manager i Telenor, Manager i Toyota Motor Europe, Manager i Propero Ltd, Senior Consultant i 

Accenture 

Innehav i Bolaget: 359 195 aktier samt 14 000 teckningsoptioner. 
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Morten Steinsvik Kvam 

CSO (ChiefSales Officer) sedan 2021. 

Utbildning: Bachelor in marketing and business 

Andra pågående uppdrag:  

Tidigare uppdrag: CEO och grundare av Pronans Forsikring, CEO Owls Invest, agentchef Vardia 

Forsikring, försäljningschef Nordafor AS, samt olika roller inom försäkringsbranschen 

Innehav i Bolaget: 2 680 422 aktier direkt. 
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Information till aktieägarna 

 

Årsstämma 

Årsstämma i Nord Insuretech Group AB äger rum den 22 juni 2022.  

 

Anmälan 

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska  

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 juni 2022, 

• dels anmäla sig senast den 20 juni 2022 genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna 

under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Nord tillhanda senast den dagen. Vid 

anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer 

dagtid och uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. 

Till anmälan ska därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom 

registreringsbevis eller motsvarande. 

 

Förvaltarregistrerade aktier 

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, 

förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så 

att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 14 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. 

rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som 

förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 14 juni 

2022 beaktas vid framställningen av aktieboken. 



 

 

Utdelning 

Styrelsen avser att årligen pröva om det finns möjlighet att lämna utdelning. Styrelsen kommer, innan ett 

sådant förslag lämnas, överväga om det finns möjlighet att lämna utdelning. I övervägandet kommer 

styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella 

ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner och andra väsentliga faktorer.  

 

Med hänsyn till årets resultat och kassaflöde samt de fortsatta utmaningar och möjligheter bolaget står 

inför föreslår styrelsen för årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.  

 

Kommande informationstillfällen 

 

 

 Datum 

Årsredovisning 2021 1 juni 2022 

Årsstämma 22 juni 2022 

Halvårsrapport 30 augusti 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 


