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Jan-juni 2022 

• Nettoomsättningen uppgick till 11 481 tkr 

• Rörelseresultatet uppgick till – 3 062 tkr 

• Periodens resultat uppgick till -1 619 tkr 

• Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr 

April-juni 2022 

• Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 6 282 tkr 

• Rörelseresultatet uppgick till -1 328 tkr 

• Periodens resultat uppgick till -1 762 tkr 

• Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr 

 

 

Koncernen i korthet 

April-juni 

2022 

Jan-juni 

2022 

Jan-dec 

2021 

Nettoomsättning, tkr 6 282 11 481 1 815 

EBITDA, tkr -1 016 -2 469 -779 

Rörelseresultat, tkr -1 328 -3 062 -855 

Periodens resultat, tkr -1 762 -1 619 -820 

Resultat per aktie -0,06 -0,06 -0,03 

EBITDA marginal, % -15% -21% -43% 

Rörelsemarginal, % -20% -26% -47% 

Soliditet, % - 39% 39% 

Nettoskuld, tkr - 14 297 17 657 

Disponibla likvida medel, tkr - 19 945 32 657 

Balansomslutning, tkr - 101 905 85 223 

Eget kapital, tkr - 39 497 32 842 

Eget kapital per aktie, kr - 1,41 1,17 
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VD har ordet 

Nodebis Applications är ett publikt 

avstämningsbolag och aktien är registrerad 

hos Euroclear. Alfanode AB är största ägare 

med 57,56% av både röster och kapital. Totalt 

har bolaget ca 2 300 aktieägare. Nodebis 

Applications är uppsatt som en mini ”SPAC, 

Special Purpose Acquisition Company” och 

planerar för en direktnotering på NORDIC 

SME i slutet av oktober. 

Bolaget är verksamt inom bland annat digitala 

beslutsstödstjänster och 

fordonsadministration och tillhandahåller 

tjänster för delningsekonomins behov av 

resursallokering och optimering av resurser i 

tid och rum. 

I slutet av juni gjordes två förvärv inom digitala 

beslutstödtjänster. Bisnis Analys AB och 

Radsoft AS. Bisnis Analys AB tillhandahåller ett 

webbaserat analysverktyg, Bisniskollen, för 

beslutfattare i näringsliv och kommuner. 

Radsoft AS erbjuder digitala tjänster för 

systemspel och är digitalt ombud för de 

nordiska speloperatörerna inom sportspel 

och trav. 

Förvärven är en fortsättning på Nodebis 

tillväxtresa och viktiga steg för den 

noteringsprocess som pågår med sikte på en 

initial, IPO, notering på marknadsplatsen 

Nordic SME med första handelsdag under 

oktober 2022. 

Fokus för pågående och framtida 

investeringar är digitaliseringstjänster för 

beslutsstöd och applikationer för tillgänglighet 

och optimering av resurser inom väl 

avgränsade affärssegment. 

Vår förvärvsmodell bygger på ca 50% i egna 

aktier, 25% i eget kapital och 25% belåning. 

För entreprenörsföretag i relativt tidigt skede 

ser vi gärna att nyckelpersoner behåller ca 

20–30% under minst två år för att säkra 

övertagandet och affärsrisken i transaktionen. 

Vi investerar företrädesvis i bolag som nått 

viss mognad och lönsamhet och som har en 

tydlig produkt eller tjänsteägare som även har 

en ägarandel av viss signifikans. 

 

Under årets första halva har, förutom att driva 

respektive verksamhet, stort fokus legat på att 

skapa förutsättningar för en direktnotering 

genom att utveckla koncernen både vad gäller 

IT-stöd samt processer och rutiner. Arbete 

fortlöper enligt plan och vi siktar på en första 

handelsdag i slutet av oktober 2022. 

 

Stockholm augusti 2022 

Lena Sundsvik, VD 
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Verksamheten 

Portify 

Portify erbjuder tjänster och lösningar för 

hantering av fordonsflottor. Fleet Intelligence 

Plattform innehåller en komplett lösning för 

fordonsadministration och bokning för en 

kommun, region eller företag med stort 

fordonsinnehav. Produkten är uppbyggd av 

olika ”tjänster” som kan paketeras utifrån 

kundsegment och behov. Försäljning sker 

både direkt till kunder med större 

fordonsflottor och via olika partners vilka 

erbjuder tjänsten i eget namn. www.portify.se 

Miljöbilscentralen 

Miljöbilscentralen är ett administrativt företag 

vars huvudsakliga tjänst är personalbils- och 

tjänstebilserbjudande till anställda inom 

kommun, landsting och stat. Genom 

löneväxling får den anställde hyra ett fordon 

av sin arbetsgivare via ett bruttolöneavdrag. 

www.miljobilscentralen.se 

Medmind 

Mednode erbjuder, via det helägda 

dotterbolaget Medmind, tjänster i form av 

beslut- och marknadsföringsstöd till 

läkemedelsbolag framför allt i Norden. 

www.medmind.se 

Bisnis Analys 

Bisnis Analys erbjuder ett webbaserat 

analysverktyg, Bisniskollen, för beslutsfattare 

inom näringsliv och kommuner. 

www.bisnisanalys.se 

Radsoft 

Radsoft erbjuder program för systemspel och 

är digitalt ombud för de nordiska 

speloperatörerna inom sportspel och trav. 

www.radsoft.eu 

Moderbolaget Nodebis Applications AB 

Moderbolaget Nodebis driver ingen egen 

verksamhet utan tillhandahåller centrala 

tjänster inom ledning, ekonomi och 

administration. Här återfinns även kostnader 

relaterat till finansiering och notering. 

Väsentliga händelser under 

rapportperioden 

Den 30 juni ingick Nodebis Applications avtal 

med Alfanode AB om förvärv av 750 aktier 

motsvarande 75 % av aktierna i Bisnis Analys 

AB samt 11 602 aktier motsvarande 67 % av 

aktierna i Radsoft A/S.  

Den 16 februari ingick Nodebis Applications 

avtal med Norrgård Holding AB om förvärv av 

11 602 aktier motsvarande 70 % av aktierna i 

Mednode AB. Mednode AB äger i sin tur 100 

% av aktierna i bolaget Medmind AB. 

Den 20 januari beslutade styrelsen att 

avstämningsdagen för aktiespliten av aktier i 

Nodebis Applications AB (publ) ska vara den 

27 januari. Aktiens ISIN efter spliten är 

SE0017484876. 

Den 7 januari hölls extra bolagsstämma då 

följande beslut fattades: 

Ny bolagsordning inklusive byte av namn från 

Empir Vezzel Applications AB (publ) till 

Nodebis Applications AB (publ) 

Beslutades att godkänna den av styrelsen 

föreslagna aktiespliten.  

Lars Save valdes till styrelsens ordförande och 

Lena Sundsvik utsågs till VD. 

Finansiell information 

Januari-juni 2022 

Omsättning och resultat 

Resultaträkningen för perioden 2022-01-01 - 

2022-06-30 innefattar förutom Portify och 

Miljöbilscentralen även Mednode samt 

Medmind. Mednode samt Medmind är 

konsoliderade i Nodebiskoncernen from 1 

mars 2022. 

Proformaresultaträkning redovisas i not 7. 

Proformaresultaträkning för perioden 2021-01-

01 - 2021-12-31 samt 2022-01-01 – 2022-06-

30 har upprättats i syfte att presentera en 

översiktlig bild över koncerns resultaträkning 

som om samtliga förvärv genomförts och 

tillträtts 1 januari 2021.  

http://www.portify.se/
http://www.miljobilscentralen.se/
http://www.medmind.se/
http://www.bisnisanalys.se/
http://www.radsoft.eu/
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Nettoomsättningen under perioden uppgick 

till 11 481 tkr, varav 6 282 tkr under andra 

kvartalet.  Den främsta anledningen till den 

stora ökningen sedan helår 2021 är att 

Nodebis sedan dec 2021 förvärvat flertalet 

dotterbolag. 

Proformerad nettoomsättning för perioden 

uppgick till 18 667 tkr. 

Periodens rörelseresultat uppgick till -3 062 

tkr, varav -1 328 tkr under andra kvartalet.  

 

Proformerat rörelseresultat för perioden 

uppgick till -2 570 tkr. 

Kassaflöde och likvida medel 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

uppgick under perioden till 3 448 tkr, varav 

3 723 tkr under andra kvartalet. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

uppgick under perioden till -2 986 tkr varav 2 

251 tkr under andra kvartalet. Dessa poster 

består till största del av förvärv av Mednode 

AB, Bisnis Analys AB samt Radsoft A/S. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

uppgick till - 13 173 tkr och avser till största 

del slutreglering av lån till Empir Group under 

första kvartalet. 

Medarbetare 

Nodebis har sysselsatt 21 personer i medeltal 

under perioden varav 19 personer varit 

anställda. I det andra kvartalet har Nodebis 

sysselsatt 23 personer varav 20 har varit 

anställda. Vid periodens slut uppgick antalet 

sysselsatta inom koncernen till 22, varav 19 

personer är anställda. 

Eget kapital 

Det totala antal aktier uppgick 2022-06-30 till 

28 008 486 st. Eget kapital uppgår till 39 497 

tkr. Eget kapital hänförligt till moderbolagets 

ägare uppgår till 31 339 tkr. 

Investeringar 

Nodebis har under perioden förvärvat 

Mednode AB inklusive dotterbolaget 

Medmind AB. Förvärvet skedde per den 16 

februari och ökade goodwillvärdet med 6 639 

tkr.  

Nodebis har under perioden förvärvat 75 % i 

Bisnis Analys AB samt 67 % i Radsoft A/S. 

Förvärvet skedde per den 30 juni och ökade 

goodwillvärdet med 18 900 tkr.  

Investeringar i immateriella 

anläggningstillgångar under perioden avser 

aktiverade utvecklingskostnader och uppgår 

till 624 tkr. Investeringar i materiella 

anläggningstillgångar under perioden uppgår 

till 812 tkr och avser inventarier för uthyrning.   

Moderbolaget 

Verksamheten i moderbolaget omfattar 

finansiering och ägande av dotterföretag. 

Moderbolagets resultat efter finansiella poster 

uppgick till 2 100 tkr under perioden.  Likvida 

medel vid periodens utgång uppgick till 

12 078 tkr. Vid periodens utgång hade 

moderbolaget 2 st anställda. 

Närstående transaktioner 

En styrelseledamots bolag har erhållit 

ersättning för utförda managementtjänster 

under perioden uppgående till 1 200 tkr. 

Nodebis Applications AB har förvärvat Bisnis 

Analys AB samt Radsoft A/S från Alfanode AB. 

Alfanode AB är majoritetsägare i Nodebis 

Applications AB. 

Risker och osäkerheter i verksamheten 

Koncernen är genom sin verksamhet 

exponerad för olika slags finansiella risker 

såsom marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk 

och affärsrisk. Nodebis affärsrisk omfattar 

bland annat prisnivå och åtagande gentemot 

kund, förändrade kundkrav, 

kundkoncentration och förändrade 

beteenden från konkurrenter. För att fortsätta 

växa är Nodebis beroende av att kunna 

utveckla, behålla samt rekrytera kvalificerade 

medarbetare och samtidigt upprätthålla en 

kostnadsnivå som är rimlig med hänsyn till 

priset mot kund. Det har tidigare varit, och är 
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fortsatt, stor konkurrens om kvalificerade 

medarbetare 

Utsikter 

Ambitionen är att stärka och komplettera 

Nodebis erbjudande genom både utveckling 

av befintliga tjänster inom 

fordonsadministration och digitala 

beslutsstödstjänster och även genom nya 

förvärv. Fokus för framtida investeringar är 

digitaliseringstjänster för beslutsstöd och 

applikationer för tillgänglighet och optimering 

av resurser, företrädesvis mobila resurser 

inom väl avgränsade affärssegment. 

Förberedelserna med att lista Nodebis aktie 

på en lämplig marknadsplats har inletts och 

planeras genomföras under 2022. Som en del 

i dessa förberedelser har ny hemsida 

publicerats i början av sommaren, 

www.nodebis.se. 

Finansiell kalender 

Delårsrapport Q3 2022 2 november 2022 

Bokslutskommuniké 2022 februari 2023 

 

För ytterligare information kontakta: 

 

Lena Sundsvik, VD 

lena.sundsvik@nodebis.se

 

Granskning 

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisor.  

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 

moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 

och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

 

Stockholm den 24 augusti 2022 

 

 

 

Lars Save 

Ordförande 

 

 

Lena Sundsvik   Bengt Lindström Maria Järviken   Margareta Strandbacke 

VD / Ledamot   Ledamot   Ledamot   Ledamot 

  



  

 

Nodebis Applications AB (publ)    

Org nr 556858-5441 

 7  

Resultaträkning  

KONCERN 

  

2022-04-01 - 

2022-06-30 

2021-04-01 - 

2021-06-30 

2022-01-01 - 

2022-06-30 

2021-01-01 - 

2021-06-30 

2021-01-01 - 

2021-12-31 

Tkr         

          

Nettoomsättning 6 282 - 11 481 - 1 814 

Övriga rörelseintäkter 310 - 323 - 1 

Summa rörelsens intäkter 6 592 0 11 804 0 1 815 

          

          

Råvaror och förnödenheter -1 043 - -2 018 - -257 

Övriga externa kostnader -2 106 -58 -4 010 -73 -1 333 

Aktiverat arbete för egen räkning 293 - 624 - 156 

Personalkostnader -4 743 - -8 852 - -1 160 

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -312 - -593 - -76 

Övriga rörelsekostnader -9 - -17 - - 

Summa -7 920 -58 -14 866 -73 -2 670 

          

Rörelseresultat -1 328 -58 -3 062 -73 -855 

          

Resultat från finansiella poster         

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3  - 2 003 - 9 

Räntekostnader och liknande resultatposter -437  - -560 - -103 

Summa resultat från finansiella poster -434 0 1 443 0 -94 

          

Resultat före skatt -1 762 -58 -1 619 -73 -949 

          

Skatt på årets resultat  -  -  -  - 129 

Övriga skatter  -  -  -  -   

PERIODENS RESULTAT -1 762 -58 -1 619 -73 -820 

          

Periodens resultat hänförligt till 

moderbolagets ägare -1 634  - -1 504  - -820 

Innehav utan bestämmande inflytande -128  - -115  -  - 

          

Resultat per aktie, räknat på periodens 

resultat hänförligt till moderbolagets 

aktieägare före och efter utspädning, kr -0,06 0,00 -0,06 0,00 -0,03 

          

Genomsnittligt antal aktier före och efter 

utspädning, tusental 28 008 28 008 28 008 28 008 28 008 

          

Antal aktier vid periodens slut 28 008 28 008 28 008 28 008 28 008 
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Koncernens rapport över totalresultatet 

Tkr April-Juni Jan-Juni Jan-Dec 

  2022 2022 2021 

  
 

 

Periodens resultat -1 762 -1 619 -820 

Övrigt totalresultat -  - 

Summa totalresultat för året -1 762 -1 619 -820 

  
 

 

Årets totalresultat hänförligt till:  
 

 

Tkr  
 

 

Moderbolagets ägare -1 634 -1 504 -820 

  
 

 

Innehav utan bestämmande inflytande -128 -115 - 

  
 

 

 

Koncernen rapport över finansiell ställning 

Tillgångar 

  30 Juni 31 Dec 

Tkr 2022 2021 

   

Anläggningstillgångar   

Goodwill 34 368 8 829 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 031 495 

Nyttjanderättstillgångar 837 607 

Materiella anläggningstillgångar 1 399 916 

Finansiella anläggningstillgångar 349 1 834 

Uppskjuten skattefordran 2 077 2 059 

Summa anläggningstillgångar 40 061 14 740 

   

Omsättningstillgångar   

Kundfordringar 3 751 3 644 

Klientmedel 29 337 29 897 

Övriga fordringar 7 814 4 016 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 007 269 

Summa kortfristiga fordringar 41 909 37 826 

   

Likvida medel 19 945 32 657 

   

Summa omsättningstillgångar 61 854 70 483 

   

Summa Tillgångar 101 915 85 223 
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Koncernen rapport över finansiell ställning 

Eget kapital och Skulder 

  30 Juni 31 Dec 

Tkr 2022 2021 

   

Eget kapital   

Aktiekapital (Kvotvärde 0,23 kr) 6 366 6 366 

(Antal aktier 28 008 486)   

Övrigt tillskjutet kapital 27 313 27 313 

Balanserat resultat -836 -17 

Periodens resultat -1 504 -820 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 31 339 32 842 

Innehav utan bestämmande inflytande 8 158 0 

Summa eget kapital 39 497 32 842 

   

Skulder     

Långfristiga leasingskulder 374 185 

Övriga långfristiga skulder 0 15 000 

Summa långfristiga skulder 967 15 185 

    

Uppskjuten skatteskuld 54 35 

Klientmedelsskuld 29 337 29 897 

Leverantörsskulder 2 119 1 349 

Kortfristiga leasingskulder 439 382 

Övriga kortfristiga skulder 25 005 2 141 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 090 3 392 

Summa kortfristiga skulder 62 044 37 196 

   

Summa skulder 62 418 52 381 

   

Summa Skulder och Eget kapital 101 915 85 223 
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Förändring av eget kapital i sammandrag 

 Eget kapital hänförligt Innehav utan Totalt  

 Tkr 

till moderbolagets 

aktieägare 

bestämmande 

inflytande eget kapital 

    
Ingående eget kapital, 1 januari 

2021 112 - 112 

Emission 33 550 - 33 550 

Periodens totalresultat -820 - -820 

Utgående eget kapital, 31 

december 2021 32 842 0 32 842 

    

    
Ingående eget kapital, 1 januari 

2022 32 842 0 32 842 

Förvärv av dotterbolag - 8 106 8 106 

Transaktioner mellan ägare - 167 167 

Periodens totalresultat -1 504 -115 -1 619 

Utgående eget kapital, 30 juni 

2022 31 338 8 158 39 497 
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Rapport över kassaflöden  

Koncern 

  April-juni Jan-juni 

Tkr 2022 2022 

   

Den löpande verksamheten  
 

Resultat före finansiella poster -1 323 -3 057 

Avskrivningar/Nedskrivningar på materiella/immateriella/finansiella tillgångar 312 593 

Övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 

Ränteintäkter/räntekostnader 9 -112 

Betald inkomstskatt -2 -32 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
 

förändringar av rörelsekapital -1 004 -2 608 

   

Förändring av rörelsekapitalet  
 

   

Förändring av kortfristiga fordringar 3 803 4 903 

Förändring av kortfristiga skulder 924 1 153 

Summa förändring av rörelsekapitalet 4727 6056 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 723 3 448 

   

Investeringsverksamheten  
 

   

Förvärv av dotterföretag 3 075 -763 

Förvärv övriga innehav -44 -787 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -293 -624 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -487 -812 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 251 -2 986 

   

Finansieringsverksamheten  
 

   

Amortering av leasingskuld -76 -173 

Amortering av lån 0 -13 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -76 -13 173 

   

Periodens kassaflöde 5 898 -12 711 

   

Likvida medel vid periodens början 14 047 32 656 

Likvida medel vid periodens slut 19 945 19 945 

Checkkrediter - - 

Summa disponibla likvida medel 19 945 19 945 
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Nyckeltal 

Koncern 

  April-Juni Jan-Juni Jan-Dec 

  2022 2022 2021 

Per aktie  
 

 

Resultat per aktie -0,06 -0,06 -0,03 

Eget kapital per aktie - 1,41 1,17 

    

Resurser  
 

 

Anställda, medeltal (st) 20 19 0,2 

Anställda, periodens slut 19 19 17 

Inhyrda konsulter, medeltal (st) 3 2 0 

Inhyrda konsulter, periodens slut 3 3 0 

    
Alternativa nyckeltal som inte är 

definierade enligt IFRS*  

 

 

Tillväxt (%) 20,8% - - 

Rörelsemarginal (%) -20,1% -25,9% -47% 

EBITDA marginal (%) -15,4% -20,9% -43% 

Soliditet (%) - 38,8% 39% 

    

Nettokassa (tkr) - 14 351 17 657 

Disponibla likvida medel (tkr) - 19 945 32 657 

 

*Nodebis använder sig av det alternativa nyckeltalet Tillväxt. Tillväxt är ett nyckeltal som Nodebis betraktar som relevant för 

investerare som vill bedöma om koncernens tillväxtstrategi uppfylls. Nettoomsättningen för respektive period genom 

nettoomsättningen för respektive period föregående år i %. 

Nodebis använder sig av det alternativa nyckeltalet Rörelsemarginal. Rörelsemarginal är ett nyckeltal som Nodebis betraktar 

som relevant för investerare som vill bedöma koncernens möjligheter att nå upp till en branschmässig lönsamhetsnivå. 

Rörelseresultatet i förhållande till totala omsättningen.  

 

Nodebis använder sig av det alternativa nyckeltalet EBITDA marginal. EBITDA marginal är ett nyckeltal som Nodebis betraktar 

som relevant för investerare som vill bedöma koncernens möjligheter att nå upp till en branschmässig lönsamhetsnivå. 

Rörelseresultatet plus avskrivningar och nedskrivningar i förhållande till totala omsättningen. 

 

Nodebis använder sig av det alternativa nyckeltalet Soliditet. Soliditet är ett nyckeltal som Nodebis betraktar som relevant för 

investerare som vill bedöma koncernens finansiella stabilitet och uthållighet. Eget kapital i förhållande till summa tillgångar.  

 

Nodebis använder sig av det alternativa nyckeltalet Nettokassa/nettoskuld. Nettokassa/nettoskuld är ett nyckeltal som 

Nodebis betraktar som relevant för investerare som vill bedöma koncernens finansiella stabilitet och uthållighet. Koncernens 

likvida medel med avdrag för koncernens räntebärande skulder. Koncernens leasingskuld ingår inte i underlaget.  

 

Nodebis använder sig av det alternativa nyckeltalet Disponibla likvida medel. Disponibla likvida medel är ett nyckeltal som 

Nodebis betraktar som relevant för investerare som vill bedöma koncernens finansiella stabilitet och uthållighet. Koncernens 

likvida medel inklusive koncernens outnyttjade kreditlimiter.  
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Resultaträkning i sammandrag 

Moderbolaget 

Tkr 

2022-04-01 - 

2022-06-30 

2021-04-01 - 

2021-06-30 

2022-01-01 - 

2022-06-30 

2021-01-01 - 

2021-06-30 

2021-01-01 - 

2021-12-31 

   
  

 

Nettoomsättning 419 - 785 - - 

Omsättning 419 0 785 0 0 

   
  

 

Rörelsens kostnader -1 509 -58 -3 137 -73 -721 

Av- och nedskrivningar - 
- - - - 

 -1 509 -58 -3 137 -73 -721 

   
  

 

Rörelseresultat -1 090 -58 -2 352 -73 -721 

   
  

 

Resultat från finansiella poster 2 566  4 452   

 2 566 0 4 452 0 0 

   
  

 

Resultat efter finansiella poster 1 476 -58 2 100 -73 -721 

   
  

 

Skatt - - - - - 

   
  

 

Periodens resultat 1 476 -58 2 100 -73 -721 

   
  

 

   
  

 

Moderbolagets rapport 

över totalresultatet   

  

 

Periodens resultat 1 476 -58 2 100 -73 -721 

Övrigt totalresultat för året - - - - - 

Summa totalresultat för året 1 476 -58 2 100 -73 -721 
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Balansräkning 

Moderbolaget 

Tillgångar 30 Juni 30 Juni 31 Dec 

Tkr 2022 2021 2021 

        

Anläggningstillgångar       

Andelar i dotterföretag 37 915 - 37 000 

Finansiella anläggningstillgångar 348 - 0 

Summa anläggningstillgångar 38 263 0 37 000 

        

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar 16   0 

Övriga fordringar 6 271 17 717 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 292 - 36 

Summa kortfristiga fordringar 6 579 17 753 

        

Likvida medel 12 078 40 11 709 

        

Summa omsättningstillgångar 18 657 57 12 462 

        

Summa Tillgångar 56 920 57 49 462 
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Balansräkning 

Moderbolaget 

Eget kapital och Skulder    

 30 Juni 30 Juni 31 Dec 

Tkr 2022 2021 2021 

    

Eget kapital    

Aktiekapital (Kvotvärde 0,23 kr) 6 366 100 6 366 

(Antal aktier 28 008 486)    

Bundet eget kapital 6 366 100 6 366 

    

Överkursfond 27 313 0 27 313 

Balanserat resultat -725 27 -4 

Periodens resultat 2 100 -73 -721 

Fritt eget kapital 28 688 -46 26 588 
    

Summa eget kapital 35 054 54 32 954 

    

SKULDER     

Övriga långfristiga skulder - - 15 000 

Summa långfristiga skulder 0 0 15 000 

     

Räntebärande kortfristiga skulder 5 000 - - 

Leverantörsskulder 402 - 32 

Skulder till koncernföretag 415 - 1 091 

Övriga kortfristiga skulder 15 579 - 63 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 470 3 322 

Summa kortfristiga skulder 21 866 3 1 508 
    

Summa skulder 21 866 3 16 508 
    

Summa Skulder och Eget kapital 56 920 57 49 462 
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Noter 

Not 1 

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten har, för koncernen, 

upprättats enligt IAS 34, Delårsrapportering 

och för moderbolaget i enlighet med 

årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 

rapportering rekommendation RFR 2, 

Redovisning för juridisk person.  

From 1 januari 2022 tillämpar koncernen IFRS, 

årsredovisningen för 2022 blir därmed första 

årsredovisningen där IFRS tillämpas.  

Goodwill 

Goodwill redovisas i balansräkningen som en 

immateriell anläggningstillgång till 

anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 

nedskrivningar. Goodwill har allokerats till 

kassagenererande enheter och prövas årligen 

för eventuella nedskrivningsbehov. Prövning 

av nedskrivningsbehov sker dock oftare om 

det finns indikationer på att en 

värdeminskning kan ha inträffat under året.  

Uppskjuten skattefordran 

Uppskjuten skattefordran hänförlig till 

underskottsavdrag redovisas som tillgång i 

den utsträckning det är sannolikt att 

underskottsavdragen kan avräknas mot 

överskott vid framtida beskattning. Den 31 

december 2021 uppgick koncernens 

ansamlade underskottsavdrag till cirka 18,8 

mkr. I balansräkningen per 2022-06-30 är 

uppskjuten skattefordran redovisad till 2 077 

tkr. 

Not 2 

Väsentliga händelser efter 

rapportperiodens slut 

Den 14 juli förvärvade Nodebis resterande 25 

% i Bisnis Analys och bolaget är därmed ett 

helägt dotterföretag. 

Not 3 

Aktivering och värdering av 

produktutvecklingsprojekt 

Balansering av utgifter för produktutveckling 

förutsätter att utgifterna som balanseras 

bedöms ha ett kommersiellt värde. 

Värderingen av de balanserade utgifterna för 

produktutveckling innefattar omfattande 

bedömningar och överväganden om teknisk 

utveckling, marknadsbehov, kundnytta och 

konkurrenssituationen. Balanserade utgifter 

för produktutveckling aktiveras och blir 

föremål för avskrivning när de tas i bruk. 

Not 4 

Finansiella instrument per kategori 

Koncern 

Redovisade värden av finansiella tillgångar och 

finansiella skulder anses utgöra rimliga 

approximationer av posternas verkliga värden. 

Detta eftersom det enligt företagsledningens 

bedömning inte har skett någon förändring av 

marknadsräntor eller kreditmarginaler som 

skulle ha en väsentlig påverkan på det verkliga 

värdet av koncernens räntebärande skulder. 

För kundfordringar samt övriga kortfristiga 

fordringar och skulder anses vidare verkligt 

värde överensstämma med redovisat värde 

på grund av den korta löptiden för dessa 

poster. Det finns en tilläggsköpeskilling på 

total 1 837 tkr som är bokad som en 

kortfristig fordran som redovisas till verkligt 

värde i nivå 3 enligt verkligt värdehierarkin. 

Not 5 

Förvärv 

Den 16 februari ingick Nodebis Applications 

ett avtal om att förvärva 70% av aktierna i 

Mednode AB genom kontant betalning om 

5 000 tkr.  Mednode erbjuder, via det helägda 

dotterbolaget Medmind AB, tjänster i form av 

affärsintelligens till framför allt Nordens Life 

Science bolag. Medminds kunder är marknads 

och försäljningsavdelningar inom nordisk Life 

Science. 
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Konsolidering av Mednode sker från och med 

förvärvsdatumet 16 februari 2022 vilket 

innebär att balansräkningen konsolideras vid 

detta datum och resultaträkningen 

konsolideras per 1 mars 2022. 

Förvärvsanalysen visar att en goodwillpost 

uppstår, denna är ej skattemässigt avdragsgill 

och bedöms vara hänförlig till förväntad 

lönsamhet. Förvärvet tillför Nodebis ytterligare 

affärsvolym och vi bedömer att förvärvet ska 

förbättra koncernens resultat från 

förvärvsåret. 

Nodebis Applications har upprättat en 

förvärvsanalys per 2022-02-28 varvid samtliga 

förvärvade tillgångar och skulder i förvärvet 

har upptagits till verkligt värde vilka motsvarar 

de redovisade värdena i Mednode inklusive 

dotterföretaget Medmind. Förvärvsanalysen 

baserar sig på balansräkningen per 2022-02-

28.  

Nodebiskoncernen har inte haft några 

förvärvsrelaterade utgifter i samband med 

detta förvärv. Mednode samt Medmind 

resultaträkning konsolideras per 1 mars 2022.  

I not 7 framgår det hur Nodebiskoncernens 

resultat hade påverkats om detta förvärv 

gjorts vid årets början.  

Information om förvärvade nettotillgångar och 

goodwill i Mednode är fastställd enligt följande: 

 

Tkr Verkligt värde 

Köpeskilling 5 000 

Verkligt värde på förvärvade 

tillgångar (se nedan) 
507 

Innehav utan bestämmande 

inflytande har värderats till 

verkligt värde 

-2 143 

Goodwill 6 636 

 

De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet 

är fastställd enligt följande: 

Tkr Verkligt värde 

Likvida medel 1 162 

Kundfordringar och andra 

fordringar 
1 297 

Finansiella anläggningstillgångar 15 

Långfristig skuld -524 

Leverantörsskulder och andra 

skulder 
-1 424 

Uppskjuten skatt på obeskattade 

reserver 
-19 

Förvärvade nettotillgångar 507 

 

Den 30 juni förvärvade Nodebis Applications 

75 % av aktierna i Bisnis Analys AB dels 

genom lånerevers på 5 250 tkr och dels 

genom emission av aktier om 3 281 250 

aktier. Bisnis Analys erbjuder ett webbaserat 

analysverktyg, Bisniskollen, för beslutsfattare 

inom näringsliv och kommuner. 

Konsolidering av Bisnis Analys sker från och 

med förvärvsdatumet 30 juni 2022 vilket 

innebär att balansräkningen konsolideras vid 

detta datum och resultaträkningen 

konsolideras per 1 juli 2022. Förvärvsanalysen 

visar att en goodwillpost uppstår, denna är ej 

skattemässigt avdragsgill och bedöms vara 

hänförlig till förväntad lönsamhet. Förvärvet 

tillför Nodebis ytterligare affärsvolym och vi 

bedömer att förvärvet ska förbättra 

koncernens resultat från förvärvsåret. 

Nodebis Applications har upprättat en 

förvärvsanalys per 2022-06-30 varvid samtliga 

förvärvade tillgångar och skulder i förvärvet 

har upptagits till verkligt värde vilka motsvarar 

de redovisade värdena i Bisnis Analys. 

Förvärvsanalysen baserar sig på 

balansräkningen per 2022-06-30.  

Nodebiskoncernen har inte haft några 

förvärvsrelaterade utgifter i samband med 
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detta förvärv. Bisnis Analys resultaträkning 

konsolideras per 1 juli 2022.  

I not 7 framgår det hur Nodebiskoncernens 

resultat hade påverkats om Bisnis Analys 

förvärvats vid årets början.  

Information om förvärvade nettotillgångar och 

goodwill i Bisnis Analys är fastställd enligt 

följande: 

Tkr Verkligt värde 

Köpeskilling 10 500 

Verkligt värde på förvärvade 

tillgångar (se nedan) 
929 

Innehav utan bestämmande 

inflytande har värderats till 

verkligt värde 

-3 500 

Goodwill 13 071 

 

De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet 

är fastställd enligt följande: 

Tkr Verkligt värde 

Likvida medel 1 419 

Kundfordringar och andra 

fordringar 
163 

Långfristig skuld - 

Leverantörsskulder och andra 

skulder 
-653 

Förvärvade nettotillgångar 929 

 

Den 30 juni förvärvade Nodebis Applications 

67 % av aktierna i Radsoft A/S dels genom 

lånerevers på 2 500 tkr och dels genom 

emission av aktier om 1 562 500 aktier. 

Radsoft erbjuder program för systemspel och 

är digitalt ombud för de nordiska 

speloperatörerna inom sportspel och trav.  

Konsolidering av Radsoft sker från och med 

förvärvsdatumet 30 juni 2022 vilket innebär 

att balansräkningen konsolideras vid detta 

datum och resultaträkningen konsolideras per 

1 juli 2022. Förvärvsanalysen visar att en 

goodwillpost uppstår, denna är ej 

skattemässigt avdragsgill och bedöms vara 

hänförlig till förväntad lönsamhet. Förvärvet 

tillför Nodebis ytterligare affärsvolym och vi 

bedömer att förvärvet ska förbättra 

koncernens resultat från förvärvsåret. 

Nodebis Applications har upprättat en 

förvärvsanalys per 2022-06-30 varvid samtliga 

förvärvade tillgångar och skulder i förvärvet 

har upptagits till verkligt värde vilka motsvarar 

de redovisade värdena i Radsoft. 

Förvärvsanalysen baserar sig på 

balansräkningen per 2022-06-30.  

Nodebiskoncernen har inte haft några 

förvärvsrelaterade utgifter i samband med 

detta förvärv. Radsoft resultaträkning 

konsolideras per 1 juli 2022.  

I not 7 framgår det hur Nodebiskoncernens 

resultat hade påverkats om Radsoft förvärvats 

vid årets början.  

Information om förvärvade nettotillgångar och 

goodwill i Radsoft är fastställd enligt följande: 

Tkr Verkligt värde 

Köpeskilling 5 000 

Verkligt värde på förvärvade 

tillgångar (se nedan) 
1 634 

Innehav utan bestämmande 

inflytande har värderats till 

verkligt värde 

-2 465 

Goodwill 5 829 

 

De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet 

är fastställd enligt följande: 

Tkr Verkligt värde 

Likvida medel 1 656 

Kundfordringar och andra 

fordringar 
283 

Materiella anläggningstillgångar 16 

Leverantörsskulder och andra 

skulder 
-321 

Förvärvade nettotillgångar 1 634 
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Not 6 
    

Skulder till kreditinstitut 
    

 Koncernen Moderbolaget 

 30 Jun 31 Dec 30 Jun 31 Dec 

  2022 2021 2022 2021 

Långfristiga skulder till kreditinstitut -  -  

Övriga långfristiga räntebärande skulder - 15 000 - 15 000 

     

Kortfristiga skulder till kreditinstitut - - -  

Övriga kortfristiga räntebärande skulder - - -  

     

Ställda säkerheter för checkkredit     

0 tkr (0 tkr) 0 0 0 0 

Varav:     

Företagsinteckningar 0 0 0 0 

     

Eventualförpliktelser inga inga inga inga 

 

 

Not 7 

Proformaredovisningarna på nästkommande sidor har upprättats i syfte att presentera en översiktlig 

bild över Koncernens resultaträkning för perioden 1 januari – 31 december 2021 samt 1 januari – 30 

juni 2022 som om förvärvade bolag hade genomförts och tillträtts den 1 januari 2021. Syftet är 

endast att beskriva en hypotetisk situation. Den information som presenteras i 

proformaredovisningen kan således avvika från det faktiska resultat som hade uppvisats om 

förvärven hade genomförts det datum som anges ovan. Således bör proformainformationen inte 

beaktas som en indikation på Nodebis resultat för någon framtida period. 
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Proformaresultaträkning 2022-06 

2022-01-01 – 2022-06-30 

Nodebis 

Applications 

AB 

Empir 

Apply AB Portify AB 

Miljöbilscentralen 

i Sverige AB Mednode AB Medmind AB 

Bisnis 

Analys AB Radsoft A/S Justeringar Proforma 

Tkr            

            

Nettoomsättning 786 13 6 931 2 167 0 3 338 3 379 2 053  18 667 

Övriga rörelseintäkter -  315 - - - - -  326 

Summa rörelsens intäkter 786 13 7 246 2 167 0 3 349 3 379 2 053 0 18 993 

            

Råvaror och förnödenheter - -14 -1 374 - - -810 -2 312 0  -4 510 

Övriga externa kostnader -2 172 -1 -1 268 -722 -38 -1 440 -223 -568  -6 432 

Aktiverat arbete för egen räkning - - 624 - - - - -  624 

Personalkostnader -966 32 -4 706 -1 896 - -1 898 -367 -972  -10 773 

Av- och nedskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar - - -432 - - - - -5  -437 

Övriga rörelsekostnader -17 - -6 - - -12 - -  -35 

Summa -3 155 17 -7 162 -2 618 -38 -4 160 -2 902 -1 545 0 -21 563 

            

Rörelseresultat -2 369 30 84 -451 -38 -811 477 508 0 -2 570 

            

Resultat från finansiella poster            

Övriga ränteintäkter och liknande 

resultatposter 4 656 - - - 21 - - 3 -3 021 1 659 

Räntekostnader och liknande 

resultatposter -121 - - - -2 -21 - -4 21 -127 

Summa resultat från finansiella 

poster 4 535 0 0 0 19 -21 0 -2 -3 000 1 531 

            

Resultat före skatt 2 166 30 84 -451 -19 -832 477 507 -3 000 -1 038 

            

Skatt på årets resultat          0 

Övriga skatter          0 

            

PERIODENS RESULTAT 2 166 30 84 -451 -19 -832 477 507 -3 000 -1 038 
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Proformaresultaträkning 2021 

2021-01-01 - 2021-12-31 

Nodebis 

Applications 

AB 

Empir 

Apply AB Portify AB 

Miljöbilscentralen 

i Sverige AB Mednode AB Medmind AB 

Bisnis 

Analys AB Radsoft A/S Justeringar Proforma 

Tkr            

            

Nettoomsättning 0 4 443 11 746 3 977  8 505 6 409 4 140 -3 726 35 494 

Övriga rörelseintäkter   10   8    18 

Summa rörelsens intäkter 0 4 443 11 757 3 977 0 8 513 6 409 4 140 -3 726 35 513 

            

Råvaror och förnödenheter  -439 -3 079 -21  -1 143 -4 796 0 287 -9 191 

Övriga externa kostnader -561 -3 056 -2 557 -1 680 -80 -3 319 -274 -1 127 2 694 -9 960 

Aktiverat arbete för egen räkning   2 111     0  2 111 

Personalkostnader -160 -2 488 -8 784 -2 950  -3 139 -816 -2 164 955 -19 547 

Av- och nedskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar   -9 227     -8  -9 235 

Övriga rörelsekostnader   -289   -21  0  -310 

Summa -721 -5 983 -21 826 -4 651 -80 -7 623 -5 887 -3 298 3 936 -46 133 

            

Rörelseresultat -721 -1 540 -10 069 -674 -80 891 523 841 210 -10 620 

            

Resultat från finansiella poster            

Övriga ränteintäkter och liknande 

resultatposter  27 563   83   6 -26 815 836 

Räntekostnader och liknande 

resultatposter  -4 864  0 -76 -83 -2 -18 83 -4 960 

Summa resultat från finansiella 

poster 0 22 699 0 0 7 -83 -2 -12 -26 732 -4 124 

            

Resultat före skatt -721 21 159 -10 069 -674 -74 807 521 829 -26 523 -14 744 

            

Skatt på årets resultat    -7  -76 -109 0  -191 

Övriga skatter   -984  -90 -1 379    -2 454 

            

PERIODENS RESULTAT -721 21 159 -11 054 -681 -164 -648 412 829 -26 523 -17 389 

            

 


