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Speqta AB (publ) 556710-8757, Delårsrapport Q4 2020 Stockholm, 23 februari 2021

Stark utveckling
under ett
utmanande år
Speqta har utvecklats starkt under det turbulenta året 2020. Även om
fjärde kvartalet tyngdes av pandemins andra våg präglades perioden
av innovation, expansion och stabil lönsamhet.

Sammanfattning fjärde kvartalet

Sammanfattning januari – december

n Under fjärde kvartalet ökade intäkterna

n Under perioden ökade intäkterna med 74 %

med 62 % och uppgick till 44 611 tkr (27 463).

och uppgick till 177 600 tkr (101 972).

n EBITDA-resultatet ökade med 544 % och

n EBITDA-resultatet ökade med 301% och

uppgick till 26 650 tkr (4 136).

uppgick till 68 832 tkr (17 161).

n Det justerade EBITDA-resultatet ökade med

n Det justerade EBITDA-resultatet ökade med

53 % och uppgick till 6 330 tkr (4 136).

67 % och uppgick till 30 517 tkr (18 286).

n Kassaflödet från den löpande verksamheten

n Kassaflöde från den löpande verksamheten

uppgick till -552 tkr (2 240).

uppgick till 15 000 tkr (9 933).

n Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 60 % (15 %).

n Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 39 % (17 %).

n Rörelsemarginalen (justerad EBITDA) uppgick

n Rörelsemarginalen (justerad EBITDA) uppgick till 17 % (18 %).

till 14 % (15 %).

n Resultat per aktie före och efter utspädning

n Resultat per aktie före och efter utspädning

uppgick till 0,42 kr (-0,03).

uppgick till 0,18 kr (-0,01).

n Segmentet AdTechs omsättning uppgick till 58 359 tkr

n Segmentet AdTechs omsättning uppgick till 12 865 tkr

(54 694). EBITDA, exkl. mgm fee och jämförelsestörande

(15 757). EBITDA, exkl. mgm fee och jämförelsestörande

poster, ökade med 100 % till 4 066 tkr (2 035).

poster, ökade med 277 % till 249 tkr (-141).

n Segmentet C&C ökade omsättningen med 153 % och

n Segmentet C&C ökade omsättningen med 173 % och

uppgick till 119 242 tkr (47 206). EBITDA, exkl. mgm fee,

uppgick till 31 746 tkr (11 644). EBITDA, exkl. mgm fee,

ökade med 86 % till 47 794 tkr (25 721).

ökade med 74 % till 11 338 tkr (6 520).

n Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2020.

Finansiell översikt
TKR
Nettoomsättning
Rörelseresultat (EBITDA)
Justerad rörelseresultat (EBITDA) *

2020-10-01
– 2020-12-31

2019-10-01
– 2019-12-31

2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
– 2019-12-31

44 611

27 463

177 600

101 972

26 650

4 136

68 832

17 161

6 330

4 136

30 517

18 286

Rörelsemarginal (EBITDA)

60%

15%

39%

17%

Rörelsemarginal (justerat EBITDA)

14%

15%

17%

18%

Resultat per aktie före och efter utspädning (KR)

0,18

−0,01

0,42

−0,03

* Justerat rörelseresultat (EBITDA) har omräknats genom justering av bolagets jämförelsestörande poster med -20 320 (0) tkr under kvartal 4 och för jan-dec -38 315 (1 125) tkr.
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VD Kommentar

Innovation, expansion
och stabil lönsamhet
Speqta har ännu ett kvartal visat sig vara ett lönsamt techbolag med innovationskraft.
Trots påverkan av pandemin i kvartalet redovisade Speqta en stabil utveckling med god
lönsamhet. Vi smyglanserade vår unika AI-baserade SaaS-tjänst Bidbrain och förbereder
för lansering första halvåret i år. Vinklubben gjorde ett rekordkvartal med nya innovationen
SMART. Inom Affilijet startade vi ett nytt samarbete med finska Sanoma kring jämförelsetjänster och i Norge en ny vertikal med Aller Media. Vår finska låneförmedlare Rahalaitos
redovisade ett stabilt kvartal trots lägre efterfrågan på lån till följd av pandemin.

I

vilket kommer att bli viktigt för Bidbrains globala expansion. Vi
ser att det finns en oerhört stor potentiell efterfrågan på
Bidbrain till följd av den starkt växande e-handeln och vi
uppskattar den globala marknaden för Google Shoppingannonser till mer än 65 miljarder USD. De annonserna köps idag
av e-handlare med antingen manuella regler, via mediabyråer
eller Googles egna tjänster. Bidbrain styrs genom att kunden
sätter en önskad avkastning på sin annonsering och SaaStjänstens MRR (Monthly Recurring Revenue) kommer att vara en
licensavgift och en % av annonseringsbeloppet.

fjärde kvartalet ökade omsättningen med 62% till 44,6 mkr
(27,5) till följd av förvärvet i första kvartalet av Rahalaitos,
Finlands främsta låneförmedlare online. EBITDA uppgick till
26,7 mkr (4,1) vilket är en ökning med 544% och en marginal på
60% (15%). Justerad EBITDA ökade med 53% till 6,3 mkr (4,1) med
en marginal på 14% (15%). Det starka resultatet beror främst på
Rahalaitos stabila utveckling och Vinklubbens rekordkvartal.

AdTech: Bidbrain lanseras första halvåret
I kvartalet har vi lanserat en stängd betaversion av vår unika
AI-baserade SaaS-tjänst för e-handlare. De framtida vinnarna
inom e-handeln kommer att bli de som använder strukturerad
data och AI i sitt dagliga arbete. Vår AI-tjänst förenklar
budgivningen på Google Shoppings annonser och låter
samtidigt e-handlaren transparent se buden. E-handlaren kan
därför nyttja en AI-motor som drivs med samma incitament
som de själva gör: Att maximera tillväxt och konverteringar
givet en önskad ROAS (Return On Ad Spend).

»De framtida vinnarna inom
e-handeln kommer att bli de
som använder strukturerad data
och AI i sitt dagliga arbete.«

Tjänsten bryter ny mark med sitt sätt för e-handlare och
digitalbyråer att köpa AI-budgivning. Därför är det hoppfullt att
testerna av Bidbrain är positiva och e-handlare och digitalbyråer visar ett ökande intresse. Vi har under kvartalet börjat bygga
en större, mer effektiv organisation och har som mål att lansera
Bidbrain som en SaaS-tjänst globalt under första halvåret av
2021. Vi har rekryterat en erfaren CMO/Produktchef och utökat
antalet säljare.

Under kvartalet uppgick omsättningen i AdTech till 12,9 mkr (15,8)
och EBITDA ökade 277% till 0,2 mkr (-0,1) med en EBITDA-marginal
på 2% (-1%). Omsättningen har i fjärde kvartalet påverkats av
omställningen till SaaS-tjänsten Bidbrain, vilket kommer ge större
volymer i senare ett skede.

C&C: Stabilt Rahalaitos och ny
innovativ tjänst för Vinklubben

Jag är också mycket glad över rekryteringen av Malin
Blomberg som VD för Shopello, AdTech och Bidbrain. Malin har
en gedigen erfarenhet av att bygga online- och SaaS-bolag

Rahalaitos hade en stabil utveckling i kvartalet vilket påverkade vertikalen Personal Finance positivt. Under andra vågen
av pandemin har konsumenternas lånebehov varit lägre men
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>> VD Kommentar


Rahalaitos har behållit sin starka position på marknaden
genom att utveckla sina metoder för trafikoptimering. Den finska
riksdagen har beslutat att förlänga den tillfälliga regleringen av
lånemarknaden till och med september i år. För konsumenterna
innebär det en möjlighet till lägre räntor under den perioden.

Med min bakgrund från mediebranschen är det glädjande att
se Affilijets framgångar som visar att vi kan använda prestationsbaserad marknadsföring och ge mediahusen nya
intäktsströmmar för att hjälpa dem i deras digitala omställning.
Omsättningen inom Content & Comparison ökade under
kvartalet 173% till 31,7 mkr (11,6) till följd av förvärvet av Rahalaitos
och den starka utvecklingen i Vinklubben. Övriga affiliatesajter
påverkades negativt av den andra pandemivågen. EBITDA
ökade 74% till 11,3 mkr (6,5) med en EBITDA-marginal på 36% (56%).

Inom vertikalen Food & Beverages gjorde Vinklubben sitt bästa
fjärde kvartal och helår någonsin. Rekordresultaten beror delvis
på den nya sociala medietjänsten Vinklubben SMART som
lanserades i fjärde kvartalet. Det är en unik tjänst som hjälper
vinimportörer att rikta marknadsföringen för specifika produkter och som justeras i realtid. SMART är ännu ett bevis på
Speqtas innovationskraft och förmåga att tänka nytt även i
etablerade segment.

2020 – stark utveckling i utmanande tider
Speqta har haft en stark utveckling under det utmanande
pandemiåret 2020. Vi inledde året med det transformativa
förvärvet av Rahalaitos som förflyttade oss uppåt i värdekedjan
och utökade verksamheten med lånemäkleri. Det visade sig
redan tidigt under året vara ett mycket bra förvärv som gav oss
ett betydelsefullt komplement till vår affiliateverksamhet.

C&C: Affilijet fortsätter att expandera
Affilijet är ett attraktivt erbjudande till mediehusen inom
prestationsbaserad marknadsföring. Under kvartalet har vi
annonserat flera betydande samarbeten som visar på styrkan i
vår marknadsposition. Vi har utökat samarbetet med Aller
Media för jämförelsetjänster på norska dagbladet.no. Speqta
är nu ensam leverantör av tjänster gällande rabattkoder,
kreditkort och elavtal. Jämförelsetjänsten för elavtal är
dessutom en ny vertikal för oss, vilket vi hoppas kunna lansera
på andra mediapartners framöver. Vi har också ingått i ett nytt
samarbete med Finlands ledande mediehus Sanoma där vi
driver Ilta-Sanomats satsning på rabattkoder.

»2021 kommer att bli ett
händelserikt år för Speqta«
Vi har också bevisat oss som ett innovativt techbolag, framför
allt genom de strategiska satsningarna på vår nya AI-tjänst
Bidbrain och den nya sociala medietjänsten Vinklubben SMART.
Under året har vi också vunnit nya strategiska kundkontrakt,
med exempelvis stora nordiska mediehus såsom Aller Media i
Norge och Sanoma i Finland.
Omsättningen för 2020 landar på rekordhöga 177,6 mkr (102,0)
vilket är en ökning med 74 %. Trots effekterna av pandemin är
lönsamheten god med 68,8 mkr (17,2) i EBITDA och en EBITDAmarginal på 39 % (17 %). Justerat för engångsposter är EBITDAmarginalen 17 % (18 %), vilket ger en bättre indikation på hur
Speqta presterar.

Framtidsutsikter
2021 kommer att bli ett händelserikt år för Speqta. Vi har höga
förväntningar på Bidbrain inför lanseringen i år. Den globala
marknadspotentialen är enorm men vi räknar emellertid med att
det kan ta tid att bygga upp större volymer. Bidbrain är transparent, effektivt och enkelt, och framtiden för e-handel. Med hjälp
av AI sänker verktyget e-handlarens försäljningskostnader och
tydligt ökar intäkterna. Vad beträffar våra jämförelsesajter tror vi
på en återhämtning till mer normala nivåer efter sommaren.
Jag vill tacka alla kollegor som under det utmanande året 2020
visat sådan entusiasm, uthållighet och professionalism. Ni har
alla varit delaktiga i att bygga ett starkare Speqta och
etablera oss som ledare inom prestationsbaserad marknadsföring. Jag ser fram emot ett år med fortsatt tillväxt och att vi
lyckas etablera Bidbrain på marknaden.
Stockholm 23 februari 2021

Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
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Väsentliga händelser
Sammanfattning fjärde kvartalet

n C & C: Affilijet. Kreditkortsjämförelse åt Dagbladet.no (Aller
Media). Speqta har genom sin tjänst Affilijet utökat sitt
samarbetsavtal med det ledande nordiska mediahuset Aller
Media genom att även ansvara för jämförelsetjänsten inom
kreditkort på Dagbladet.no. Tjänsten togs i bruk under slutet
av 2020 och intäkterna beräknas komma i början av 2021.

n Under fjärde kvartalet ökade intäkterna med 62 % och
uppgick till 44 611 tkr (27 463).
n EBITDA-resultatet ökade med 544 % och uppgick till
26 650 tkr (4 136) vilket är en rörelsemarginal på 60% (15 %). Det
justerade EBITDA-resultatet uppgick till 6 330 tkr (4 136).

n C & C: Vinklubben SMART. Speqta lanserade sin första
sociala medie-tjänst. Namnet är en förkortning som står för
Social Media Automation in Real Time och är unik tjänst inom
prestationsbaserad marknadsföring som hjälper vinimportörer att rikta marknadsföring för specifika produkter och
som justeras i realtid. Resultatet blir att annonsering sker där
det finns distribution vilket ger en bättre konsumentupplevelse, men även att distributionen för vinimportören ökar för
specifika produkter. Utvecklingen har skett tillsammans med
en av Sveriges största vinimportörer Nigab som har testkört
tjänsten med två olika kampanjer vilket ledde till både ökad
försäljning och ökad distribution.

n AdTech: Bidbrain. Nästa generations AI-baserad budgivning
för Google Shopping Ads har smyglanserats under namnet
Bidbrain. Lanseringen har initialt skett som en stängd
betaversion. AI-tjänsten kommer senare att lanseras som en
SaaS-lösning och siktar mot en global marknad under
domänen bidbrain.com. Bidbrain lägger buden i kundens
egna Google Ads-konto och fordrar nästan ingen installation samtidigt som budgivningen blir transparent. Tester
under hösten hos e-handlare har visat mycket positiva
resultat.
n C & C: Affilijet. Startar elavtalsjämförelse med Dagbladet.no
(Aller Media) - Speqta har genom sin tjänst Affilijet utökat sitt
samarbetsavtal med det ledande nordiska mediahuset Aller
Media genom att även ansvara för jämförelsetjänsten inom
elavtal på norska Dagbladet.no. Tjänsten togs i bruk under
början av 2021 och intäkterna beräknas komma i senare del
av 2021.

n C & C: Första finska Affilijet samarbetet. Speqta har tecknat
sitt första finska Affilijet-samarbetsavtal med det ledande
mediehuset Sanoma om att driva Ilta-Sanomats satsning
på rabattkoder. Ilta-Sanomat (is.fi) är den största nyhetssidan i Finland och når de flesta i landet dagligen. Samarbetet
med Speqtas Affilijet ger initialt Ilta-Sanomat tillgång till en

Q4 2020

JANUARI – DECEMBER 2020

Nettoomsättning
MKR

44,6

KR
+62%
(27,5)

26,7

MKR
+544%
(4,1)

Rörelsemarginal EBITDA

60 %

0,18

MKR
(-0,01)

Justerat rörelseresultat EBITDA*

Rörelseresultat EBITDA
MKR

Nettoomsättning

Resultat per aktie

6,3
14 %

KR
+74%
(102,0)

MKR
+53%
(4,1)

68,8

MKR
+301%
(17,2)

Rörelsemarginal EBITDA

39 %

(15%)

* J usterat rörelseresultat (EBITDA) har omräknats genom justering av bolagets
jämförelsestörande poster med -20 320 (0) tkr under perioden det fjärde kvartalet.

0,42

(−0,03)

Justerat rörelseresultat EBITDA*

Rörelseresultat EBITDA

Justerad rörelsemarginal EBITDA
(15%)

177,6

Resultat per aktie

30,5

+67%
(18,3)

Justerad rörelsemarginal EBITDA
(17%)

17 %

(18%)

* J usterat rörelseresultat (EBITDA) har omräknats genom justering av bolagets
jämförelsestörande poster med -38 315 (1 125) tkr under perioden januari – december.
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>> Väsentliga händelser


högkvalitativ sajt som listar de bästa erbjudandena och
rabattkoderna på den finska marknaden. Intäkterna från
samarbetet byggs upp under tid allt eftersom trafik från
framförallt sökmotorer tar fart. Samarbetet inleddes under
hösten 2020 och byggs upp över tid och vår bedömning är
att intäkterna kommer successivt öka under 2021.

genom en kombination av kontanter och aktier i Speqta.
Investerare i den riktade nyemissionen utgjordes av ett antal
svenska och internationella institutionella investerare som
bland annat Acervo, Alcur, Erik Selin, Länsförsäkringar Fonder
och Swedbank Robur.
n C & C: Affilijet & Aller Media. I maj tecknades ett Affilijet
samarbetsavtal med det ledande nordiska mediahuset Aller
Media. Avtalet innebär initialt att Speqta driver den digitala
snabbväxaren Dagbladet.no’s satsning på rabattkoder.
Samarbetet inleddes under hösten 2020 och intäkterna
beräknas vara mer omfattande under 2021.

n C & C: Rahalaitos tillfälliga regleringen förlängd till september 2021 - I slutet av december 2020 förlängdes den tillfälliga
regleringen som startade 1 juli 2020 pga pandemin. Den
tillfälliga regleringen gäller nu fram till 30 september 2021.
Effekten av denna reglering är att ansökningarna genom
Rahalaitos förväntas fortsätta ligga på låga men stabila
nivåer som det gjort under fjärde kvartalet 2020.

n C & C: Covid-19 påverkan. Alla jämförelsesajter tappade
under andra kvartalet omsättning, med upp till -50%.
Återhämtningen påbörjades under sommaren, men avbröts
när andra vågen slog till under fjärde kvartalet.

n C & C: Covid-19 andra vågen. Den återhämtning som
påbörjades under tredje kvartalet avbröts i samband med
andra vågen av pandemin under fjärde kvartalet.
Investeringar har gjorts i att förbättra innehållet på sajterna
för att öka möjligheterna till tillväxt under 2021.

n AdTech: Covid-19 påverkan. Shopellos volymer utvecklades
positivt under andra kvartalet till följd av trenden med
ökande e-handel. Andra kvartalet präglades också av att
e-handlare med fysiska affärer minskade eller stoppade sin
marknadsföring. Det var också utmanande att få potentiella
nya kunder att ta beslut under pandemin kring nya sätt att
köpa trafik. Det påverkar kortsiktigt intäktstillväxten, men
inte på medellång eller längre sikt eftersom AI-motorn är
framtiden för trafikanskaffning inom exempelvis Googleannonsering. Volymtopparna från andra kvartalet återgick
till mer normala nivåer under tredje och fjärde kvartalet
samtidigt som det pågår en omställning till nästa generation
trafikanskaffning med vår unika AI-tjänst Bidbrain.

Väsentliga händelser efter perioden
n AdTech: Malin Blomberg har rekryterats som VD för Shopello,
AdTech och Bidbrain. Malin har en bakgrund från
Tradedoubler och efter det varit VD på olika SaaS och
onlineverksamheter såsom Instoremedia, Yallotrade och
Lasingoo. På Econova har hon ansvarat för e-handel i rollen
som Chef Digitalt & Marknad. Malin har tillträder tjänsten
12 april 2021 och kommer tillhöra Speqtas ledningsgrupp.
n AdTech växer: Flera öppna roller har tillsatts för att kunna
lansera den globala SaaS-tjänsten Bidbrain under första
halvåret. En erfaren CMO/Produktchef har tagits in och
antalet säljare har utökats.

n Årsstämman den 18 maj 2020 omvalde befintliga styrelseledamöterna Fredrik Burvall, Patrik Christiansen, Andreas Friis,
Lisa Gunnarsson, André Lavold och Pär Sundberg, samt
omvalde Fredrik Burvall som styrelseordförande.
Årsstämman valde också till revisor det registrerade
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), som
utsett Nicklas Renström som huvudansvarig revisor.

Sammanfattning januari – december
n AdTech: CPO-modellen av Shopello lanserades den
9 januari. Tjänsten innebär att e-handlaren inte längre
behöver betala för klick som inte leder till köp, utan endast
för klick som ger försäljning. Modellen hette tidigare Shopello
Bidbrain men döptes om till “Shopello CPO (powered by
Bidbrain)” i samband med lanseringen av Bidbrain.

n C & C: Rahalaitos och tillfälliga regleringen. Den tillfälliga
regleringen den 1 juli 2020 omfattar ett räntetak på 10% och ett
förbud mot direktmarknadsföring under resten av året. Detta
innebar att i början av tredje kvartalet kunde många konsumenter jämföra nya lånevillkor, vilket i sin tur ökade volymer för
Rahalaitos som stärkte sin position som den ledande finska
låneförmedlaren och jämförelsesajten. Under fjärde kvartalet
var det åter igen lägre volymer då Finland upplevde en tydlig
andra våg av pandemin, vilket ledde till återhållsamhet bland
konsumenter. Den tillfälliga regleringen förlängdes i slutet av
2020 och gäller nu fram till den 30 september 2021.

n C & C: Eone OY förvärvades 31 januari 2020. Eone äger
Finlands största onlinevarumärke inom låneförmedling
Rahalaitos.fi. Den initiala köpeskillingen uppgick till 251,7 mkr
(23,5 miljoner euro), plus tilläggsköpeskilling upp till maximalt
198,3 mkr (18,63 meur) beroende på utfallet av Eones EBITDA
under 12 respektive 24 månader efter tillträdet. I förvärvsanalysen bokades totalt 106,4 mkr (10 meur) upp som skuld för
tilläggsköpeskillingen. Den uppbokade skulden för tilläggsköpeskillingen justerades per 30 juni 2020 ned med 20,6 mkr
(2 meur) som en följd av ett något lägre prognostiserat utfall
för de första 12 månaderna efter tillträdet på grund av
Covid-19. Den justerades ned ytterligare med 18,3 mkr
(1,8 meur) per 31 december 2020. Köpeskillingen erlades

n Ny CFO. Adam Jonsson har rekryterats som ny CFO och
efterträder Ulrika Jones som har lämnat bolaget. Adam kom
närmast från iGamingbolaget Enlabs som är noterat på First
North Growth Market. Han tillträdde tjänsten den 16 november.
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MISSION
Förenkla beslut för konsumenter
och möjliggöra att företag
lyckas online.
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Strategi & finansiella mål
Vision: Bli en förebild inom prestationsbaserad
onlinemarknadsföring.

Vår strategi ska fånga den fulla potential vi har. Vi ska erbjuda
de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och växa organiskt samt via
förvärv på nya och befintliga marknader.

Mission: Förenkla beslut för konsumenter och möjliggöra att
företag lyckas online.

Vår vision är att vara en förebild inom prestationsbaserad
onlinemarknadsföring. Det innebär bland annat att vi arbetar
med den senaste tekniken, exempelvis AI. Genom den kan vi
bemästra de tre stegen i lead generering:

Strategi: Erbjuda de bästa prestationsbaserade plattformarna för lead generering med hjälp av data och AI, och växa
organiskt och genom förvärv på nya och befintliga marknader.
Nya finansiella mål: I vår uppdaterade strategi 2020 har vi
formulerat de finansiella målen.

1. Hitta bra leads i de kanaler där konsumenterna är.
2. Maximera konvertering.
3. Leverera värde direkt till kunderna.

Målen är:
Tillväxt och lönsamhet: Speqta har som mål att nå en omsättning om 600 mkr år 2022 med minst 20% EBITDA marginal, drivet
av både organisk tillväxt (över 20% CAGR) och förvärv.

Vårt uppdrag är därför att förenkla beslut för konsumenter och
möjliggöra att företag lyckas online.
Det är tre stora trender som driver oss: Att konsumenterna fattar
fler beslut online, att e-handeln ökar och att andelen
annonspengar som går online ökar. Vi har nu grupperat våra
verksamheter i två affärsområden, Speqta AdTech och Specta
Content & Comparison.

Hitta bra leads

Skuldsättningsgrad: Speqtas mål är att ha en net debt / ebitda
mellan 1,5–2,5x.
Utdelning: Speqta avser inte att göra några utdelningar
innan 2022.

Maximera konvertering

Konsumenter

Leverera värde

Kunder
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Rörelsesegment
Speqta AdTech
Sammanfattning fjärde kvartalet

n Under november var det höga volymer pga “black week”.
Senaste året har det gått från att vara fokuserat till fredagen och helgen, till hela veckan och numera hela månaden
november. Precis före och under julen har försäljningsvolymerna på e-handeln varit lägre eftersom julklapparna ej
hinner levereras före julafton.

n Segmentet Speqta AdTech, omsättningen för fjärde
kvartalet uppgick till 12 865 tkr (15 757).
n EBITDA, exkl. management fee och jämförelsestörande
poster, ökade med 277 % och uppgick till 249 tkr (-141).

Sammanfattning januari – december

n Bidbrain. Nästa generations AI-baserad budgivning för
Google Shopping Ads har smyglanserats under namnet
Bidbrain. Lanseringen har initialt skett som en stängd
betaversion. AI-tjänsten kommer senare att lanseras som en
SaaS-lösning och siktar mot en global marknad under
domänen bidbrain.com. Bidbrain lägger buden i kundens
egna Google Ads-konto och fordrar nästan ingen installation
samtidigt som budgivningen blir transparent. Tester under
hösten hos e-handlare har visat mycket positiva resultat.

n Under tredje och fjärde kvartalet utvecklade och testades
den nya generationens AI-tjänst Bidbrain. Tjänsten har
utvecklats tillsammans med ett flertal e-handlare och budar
transparent i kundens Google Ads-konto.
n Covid-19 påverkan. Shopellos volymer utvecklades positivt
under andra kvartalet till följd av trenden med ökande
e-handel. Andra kvartalet präglades också av att

9
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Speqta AdTech


Väsentliga händelser efter perioden

e-handlare med fysiska affärer minskade eller stoppade sin
marknadsföring. Det var också utmanande att få potentiella
nya kunder att ta beslut under pandemin kring nya sätt att
köpa trafik. Volymtopparna från andra kvartalet återgick till
mer normala nivåer under tredje och fjärde kvartalet
samtidigt som det pågår en omställning till nästa generation
trafikanskaffning med vår unika AI-tjänst Bidbrain.

n Malin Blomberg har rekryterats som VD för Shopello, AdTech
och Bidbrain. Malin har en bakgrund från Tradedoubler och
efter det varit VD på olika SaaS och onlineverksamheter
såsom Instoremedia, Yallotrade och Lasingoo. På Econova
har hon ansvarat för e-handel i rollen som Chef Digitalt &
Marknad. Malin har tillträder tjänsten 12 april 2021 och
kommer tillhöra Speqtas ledningsgrupp.

n Shopello CPO lanserades den 9 januari. Tjänsten innebär att
e-handlaren inte längre behöver betala för klick som inte
leder till köp, utan endast för klick som ger försäljning.
Modellen hette tidigare Shopello Bidbrain men döptes om till
“Shopello CPO (powered by Bidbrain)” i samband med
lanseringen av Bidbrain.

n AdTech växer: Flera öppna roller har tillsatts för att kunna
lansera den globala SaaS-tjänsten Bidbrain under första
halvåret. En erfaren CMO/Produktchef har tagits in och
antalet säljare har utökats.

OMSÄTTNING Q4 2020
MKR

OMSÄTTNING JANUARI – DECEMBER 2020
MKR

15,8

54,7

12,9

+7%

- 18 %

2019

58,4

2020

2019

2020

2020

2020

0,2

+ 277%

0

4,1

+ 100%

0

EBITDA MKR,
EXKL. MGM. FEE

JÄMFÖRT MED EBITDA
2019, EXKL. MGM. FEE

FÖRVÄRV
2020

EBITDA MKR,
EXKL. MGM. FEE

JÄMFÖRT MED EBITDA
2019, EXKL. MGM. FEE

FÖRVÄRV
2020

O M A DTEC H
Här hjälper vi e-handlare att få kunder

högkvalitativt lead. Vi tror på en stark

Shopello Click (CPC), Shopello CPO och

och endast betala för prestation, till

organisk tillväxt och siktar på att skala

nylanserade produkten Bidbrain.

exempel när de får trafik som faktiskt

denna plattform i Europa, där vi redan

Tillväxtfaktorer i detta affärsområde är att

genererar köp, det vill säga att varukorgen

idag har tusentals e-handelsbutiker. I

vinna nya kunder globalt och erbjuda

blir utcheckad eller att vi levererar ett

denna vertikal ligger produkterna

valda existerande kunder Bidbrain.
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Rörelsesegment
Speqta Content & Comparison
Sammanfattning fjärde kvartalet

kreditkort på Dagbladet.no. Tjänsten togs i bruk under slutet
av 2020 och intäkterna beräknas komma i början av 2021.

n Segmentet Speqta Content & Comparison ökade omsättningen för fjärde kvartalet med 173 % och uppgick till 31 746 tkr
(11 644).

n Vinklubben SMART: Speqta lanserade sin första sociala
medie-tjänst. Namnet är en förkortning som står för Social
Media Automation in Real Time och är unik tjänst inom
prestationsbaserad marknadsföring som hjälper vinimportörer att rikta marknadsföring för specifika produkter och
som justeras i realtid. Resultatet blir att annonsering sker där
det finns distribution vilket ger en bättre konsumentupplevelse, men även att distributionen för vinimportören ökar för
specifika produkter. Utvecklingen har skett tillsammans med
en av Sveriges största vinimportörer Nigab som har testkört
tjänsten med två olika kampanjer vilket ledde till både ökad
försäljning och ökad distribution.

n EBITDA, exkl. mgm. fee, ökade med +74% och uppgick till
11 338 tkr (6 520).
n Affilijet: Startar elavtalsjämförelse med Dagbladet.no (Aller
Media). Speqta har genom sin tjänst Affilijet utökat sitt
samarbetsavtal med det ledande nordiska mediahuset Aller
Media genom att ansvara för jämförelsetjänsten inom elavtal
på norska Dagbladet.no. Tjänsten togs i bruk under början av
2021 och intäkterna beräknas komma i senare del av 2021.
n Affilijet: Första finska samarbetet. Speqta tecknade sitt första
finska Affilijet- samarbetsavtal med det ledande mediehuset
Sanoma om att driva Ilta-Sanomats satsning på rabattkoder.
Ilta-Sanomat (is.fi) är den största nyhetssidan i Finland och når
de flesta i landet dagligen. Samarbetet med Speqtas Affilijet
ger initialt Ilta-Sanomat tillgång till en högkvalitativ sajt som
listar de bästa erbjudanden och rabattkoder på den finska
marknaden. Intäkterna från samarbetet byggs upp under tid
allt eftersom trafik från framförallt sökmotorer tar fart.
Samarbetet inleddes under hösten 2020 och byggs upp över
tid och vår bedömning är att intäkterna kommer successivt
öka under 2021.

n Rahalaitos: Den tillfälliga regleringen är förlängd till september 2021. I slutet av december 2020 förlängdes den tillfälliga
regleringen som startade 1 juli 2020 pga pandemin. Den
tillfälliga regleringen gäller nu fram till 30 september 2021.
Effekten av denna reglering är att ansökningarna genom
Rahalaitos förväntas fortsätta ligga på låga men stabila
nivåer som det gjort under fjärde kvartalet 2020.
n Covid-19 andra vågen. Den återhämtning som påbörjades
under tredje kvartalet avbröts i samband med andra vågen
av pandemin under fjärde kvartalet. Investeringar har gjorts i
att förbättra innehållet på sajterna för att öka möjligheterna
till tillväxt under 2021.

n Affilijet: Kreditkortsjämförelse åt Dagbladet.no (Aller Media).
Speqta har genom sin tjänst Affilijet utökat sitt samarbetsavtal med det ledande nordiska mediahuset Aller Media
genom att även ansvara för jämförelsetjänsten inom

Sammanfattning januari – december
n Rahalaitos och tillfälliga regleringen. Den tillfälliga regleringen som trädde i kraft 1 juli 2020 omfattar ett räntetak på
10 % och ett förbud mot direktmarknadsföring under resten
av året. Detta innebar att i början av tredje kvartalet kunde
många konsumenter jämföra nya lånevillkor, vilket i sin tur
ökade volymer för Rahalaitos som stärkte sin position som
den ledande finska låneförmedlaren och jämförelsesajten.
Under fjärde kvartalet var det åter igen lägre volymer då
Finland upplevde en tydlig andra våg av pandemin, vilket
ledde till återhållsamhet bland konsumenter. Den tillfälliga
regleringen förlängdes i slutet av 2020 och gäller nu fram till
den 30 september 2021.
n Vinklubben hade starkt tredje kvartal. Vinklubben hade ett
bra kvartal med hög efterfrågan av projekt att marknadsföra från vinimportörer, vilket ser ut att fortsätta i fjärde
kvartalet. Utveckling av sociala medie-tjänsten Vinklubben
SMART har också skett.
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Speqta Content & Comparison


n Covid-19 uppdatering Personal finance. Under tredje
kvartalet påbörjade affiliation-sajterna sin återhämtning
efter Covid-19 nedgången. En nedgång som präglades av
lägre efterfrågan på lån liksom ändrade kreditkrav från
långivare. Volymerna är inte tillbaka på normala nivåer ännu,
utan beräknas vara det under 2021.

tilläggsköpeskillingen justerades per 30 juni 2020 ned med
20,6 mkr (2 meur) som en följd av ett något lägre prognostiserat utfall för de första 12 månaderna efter tillträdet på grund
av Covid-19. Den justerades ned ytterligare med 18,3 mkr
(1,8 meur) per 31 december 2020. Köpeskillingen erlades
genom en kombination av kontanter och aktier i Speqta.
Investerare i den riktade nyemissionen utgjordes av ett antal
svenska och internationella institutionella investerare som
bland annat Acervo, Alcur, Erik Selin, Länsförsäkringar Fonder
och Swedbank Robur.

n Covid-19 Shopping (Vouchers & Best-in-test). Tredje
kvartalet präglades av en viss återhämtning efter Covid-19
nedgången för rabattkodsajterna. Marknaden beräknas
vara åter till normala nivåer under 2021.

n Covid-19 påverkan. Alla jämförelsesajter tappade under
andra kvartalet omsättning, med upp till -50%.
Återhämtningen påbörjades under sommaren, men avbröts
när andra vågen slog till under fjärde kvartalet.

n Eone OY förvärvades 31 januari 2020. Eone äger Finlands
största onlinevarumärke inom låneförmedling Rahalaitos.fi.
Den initiala köpeskillingen köpeskillingen uppgick till 251,7 mkr
(23,5 meur), plus tilläggsköpeskilling upp till maximalt 198,3 mkr
(18,63 meur) beroende på utfallet av Eones EBITDA under 12
respektive 24 månader efter tillträdet. I förvärvsanalysen
bokades totalt 106,4 mkr (10 meur) upp som skuld för tilläggsköpeskillingen. Den uppbokade skulden för

Väsentliga händelser efter perioden
Affilijet: Första versionen av sajten med elavtalsjämförelse på
Dagbladet.no (Aller Media) har lanserats.

OMSÄTTNING Q4 2020

OMSÄTTNING JANUARI – DECEMBER 2020

31,7

MKR

11,6

119,2

MKR

2019

+ 153%

47,2

+ 173%

2020

2019

2020

2020

2020

11,3

+ 74 %

1

47,8

+ 86 %

1

EBITDA MKR,
EXKL. MGM. FEE

JÄMFÖRT MED EBITDA
2019, EXKL. MGM. FEE

FÖRVÄRV
2020

EBITDA MKR,
EXKL. MGM. FEE

JÄMFÖRT MED EBITDA
2019, EXKL. MGM. FEE

FÖRVÄRV
2020

O M C O N T E N T & C O M PA R I S O N
Vi tror på att använda innehåll och jämförelser för att inspirera och

vi både organisk tillväxt och förvärv. Vi ska växa organiskt genom

informera konsumenter att fatta beslut online. Vi ska därför äga och

exempelvis nya Affilijet-samarbeten i andra länder än Sverige,Norge

utveckla fristående starka online-varumärken i lönsamma vertikaler.

och Finland. Vi kan komma att förvärva större onlinevarumärken i nuva-

Idag fokuserar vi inom vertikalerna: Personal finance, Food & Beverage

rande existerande vertikaler men även i andra lönsamma vertikaler,

och Shopping (ex: rabattkoder, bäst-i-test). Här ligger Vinklubben,

men fokus är inte iGaming. Som följd av fokuset på starka online-varu-

"Affilijet"-samarbetena med mediahus och våra fristående sajter som

märken så kommer vi sluta arbeta med mindre sajter för inte bli för

Lånakuten, Låne-Penger.com, Outletsverige med flera. Inom C & C ser

splittrade och för att hålla fokus.
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Koncernen
Försäljning och resultat

engångskaraktär. Justerad EBITDA uppgår till 6 330 tkr (4 136)
för kvartalet. Justerad rörelsemarginal före avskrivningar
uppgick till 14 % (15 %).

Perioden oktober – december
n Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 44 611 tkr (27 463),
vilket motsvarar en tillväxt på 62 % jämfört med samma period
föregående år. Ökningen förklaras huvudsakligen av förvärvet
av Eone OY som gjordes i början av 2020 samt tillväxten inom
Vinklubben.

n Internt upparbetade utgifter som under kvartalet har
aktiverats under immateriella tillgångar uppgår till
1 675 tkr (2 120).

n EBITDA uppgick till 26 650 tkr (4 136). Under kvartalet har
nedskrivningar av tilläggsköpeskillingar påverkat EBITDA
positivt med 20 320 tkr (0) vilket är en jämförelsepost av

n Nettoomsättningen för perioden uppgick till 177 600 tkr
(101 972), vilket motsvarar en tillväxt på 74% jämfört med
samma period föregående år.

Perioden januari – december

OMSÄTTNING JANUARI – DECEMBER 2020

OMSÄTTNING Q4 2020

44,6

MKR

177,6

MKR

27,5

102,0

+  62 %

2019

+  74 %

2019

2020

2020

2020

2020

6,3

53 %

1

30,5

+ 67 %

1

JUSTERAD
EBITDA MKR

JÄMFÖRT MED
EBITDA 2019

FÖRVÄRV
2020

JUSTERAD
EBITDA MKR

JÄMFÖRT MED
EBITDA 2019

FÖRVÄRV
2020
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>> Koncernen


att fyra månaders kostnader betalades under kvartalet
istället för normalt tre. Kassaflödet från den löpande verksamheten förväntas vara tillbaka på normala nivåer under Q1 2021.

n EBITDA uppgick till 68 832 tkr (17 161). Justeringar för engångsposter uppgår till -38 315 tkr (1 125) under perioden. Justerad
EBITDA uppgår till 30 517 tkr (18 286) för perioden. Justerad
rörelsemarginal före avskrivningar uppgick till 17% (18%).

Perioden januari – december
n Nettokassaflödet från den löpande verksamheten mellan
januari – december 2020 uppgick till 15 000 tkr (9 333).

n Internt upparbetade utgifter som under perioden har
aktiverats under immateriella tillgångar uppgår till
5 943 tkr (4 626).

n Den 31 december 2020 uppgick koncernens likvida medel till
39 723 tkr (19 265). Outnyttjad checkkredit uppgick till 4 000 tkr
(4 000). Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till
64 939 tkr (17 302), där ökningen beror på finansieringen av
förvärvet Eone OY som skedde under det första kvartalet.

Likviditet och finansiering
Perioden oktober – december
n Nettokassaflödet från den löpande verksamheten mellan
oktober – december 2020 uppgick till -552 tkr (2 240). Den
främsta anledningen till det negativa kassaflödet från den
löpande verksamheten är betalningar av kortfristiga skulder
från tidigare perioder. Mer specifikt ändrades betalningsfristen för en av Speqtas största leverantörer vilket medförde

Moderföretaget
n Moderföretagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till
1 924 tkr (4 939). EBITDA uppgick för kvartalet till -3 562 tkr (1 876).

NETTOOMSÄTTNING OCH EBITDA JANUARI – DECEMBER
MKR

178

69%
102
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37
9

0,1
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Nettoomsättning
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Justerad EBITDA
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18
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CAGR

14
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4
Q 0
2
0
2
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
2020-10-01
– 2020-12-31

2019-10-01
– 2019-12-31

2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
– 2019-12-31

44 611
20 613
208
65 432

27 463
283
166
27 912

177 600
41 777
458
219 835

101 972
1 169
166
103 307

1 675
-22 903
-8 730
-8 668
−156
26 650

2 120
-16 045
-3 589
-6 063
−199
4 136

5 943
-89 088
-31 761
-34 750
-1 347
68 832

4 626
-57 528
-11 763
-21 011
−470
17 161

-17 779
8 871

-3 625
511

-39 630
29 202

-14 745
2 416

Finansnetto
Resultat före skatt

3 348
12 219

−439
72

916
30 118

-3 561
-1 145

Skatt
Periodens resultat

−390
11 829

−496
−424

-3 239
26 879

260
−885

Periodens resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa

11 429
400
11 829

−526
102
−424

27 206
−327
26 879

−700
−185
−885

0,18

−0,01

0,42

−0,03

65 917 725

38 190 717

63 008 871

34 261 412

65 917 725

38 190 717

65 917 725

38 190 717

TKR
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Valutavinst
Summa

Not

2

Rörelsens kostnader
Aktiverat arbete för egen räkning
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Valutaförlust
Rörelseresultat (EBITDA)
Av- och nedskrivningar
Rörelseresultat (EBIT)

Resultat per aktie före utspädning, kr
Genomsnittligt antal aktier
före/efter utspädning, st
Antal utestående aktier vid perioden slut

Koncernens rapport över totalresultat
TKR

Not

Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att
omklassificeras till resultaträkningen
Valutakursdifferenser vid omräkning
av utländska verksamheter
Summa övrigt totalresultat
Periodens totalresultat
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa

16

2020-10-01
– 2020-12-31

2019-10-01
– 2019-12-31

2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
– 2019-12-31

11 829

−424

26 879

−885

0

0

0

0

-17 906

0

-19 266

0

-17 906
-6 077

0
−424

-19 266
7 613

0
−885

-6 477
400
-6 077

−526
102
−424

7 940
−327
7 613

−700
−185
−885
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Koncernens rapport över
finansiell ställning i sammandrag
Not

2020-12-31

2019-12-31

263 264
194 201
4 922
1 528
0
463 915

51 042
48 569
6 312
1 473
0
107 396

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

23 359
39 723
63 082
526 997

21 545
19 265
40 810
148 206

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Omräkningsreserv

32 959
296 383
-19 265

19 095
124 933
0

Balanserat resultat inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

-33 600
276 477
−316
276 161

-60 479
83 549
−37
83 512

64 939
75 735
34 692
175 366

17 302
9 929
4 841
32 072

43 456
32 014
75 470

0
32 622
32 622

526 997

148 206

TKR
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar

4

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Övriga långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld
Summa långfristiga skulder

3
3

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder

3

Summa eget kapital och skulder
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Koncernens rapport över eget kapital i sammandrag
Aktiekapital

FÖRSTA KVARTALET 2020, TKR

Övrigt
tillskjutet
kapital

Per 1 januari 2020
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa periodens totalresultat

19 095
0
0
0

Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Summa transaktioner med aktieägare
Per 31 mars 2020

32 959

297 779

0

0

0
0

0
0

Omräk
ningsreserv

Balanserat
resultat
inklusive årets
resultat

Eget kapital
hänförligt till
moderföretagets aktieägare

Eget kapital
hänförligt till
innehav utan
bestämmande
inflytande

Totalt eget
kapital

124 933
0
0
0

0
0
0
0

-60 479

83 549

−37

83 512

866

866

−244

622

0
866

0
866

0
−244

0
622

13 864

172 846

172 846
297 779

0
0
0

0
0
-59 613

186 710

13 864
32 959

186 710
271 125

0
0
−281

186 710
270 844

0
0

-59 613

271 125

−281

270 844

13 239

−275

-3 689

12 964
-3 689

-3 689

0
13 239

13 239
-3 689

0
0
-3 689

0

-1 396

0

-1 396

0
-46 374

-1 396
279 279

0
−556

-1 396
278 723

-3 689
0

-46 374

279 279

−556

278 723

945

−208

2 329

737
2 329

2 329

0
945

945
2 329

0
0
-1 360

0

0

0

0

0
-45 429

0
282 553

0
−764

0
281 789

-1 360
0

-45 429

282 553

−764

281 789

11 830

448

-17 906

12 278
-17 906

-17 906

0
11 830

11 830
-17 906

186 710

ANDRA KVARTALET 2020, TKR
Per 1 april 2020
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa periodens totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Emissionskostnader
Summa transaktioner med aktieägare
Per 30 juni 2020

0

-1 396

0
32 959

-1 396
296 383

32 959

296 383

0

0

0
0

0
0

9 550

0
−275

9 275

TREDJE KVARTALET 2020, TKR
Per 1 juli 2020
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa periodens totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Emissionskostnader
Summa transaktioner med aktieägare
Per 30 september 2020

0

0

0
32 959

0
296 383

32 959

296 383

0

0

0
0

0
0

3 274

0
−208

3 066

FJÄRDE KVARTALET 2020, TKR
Per 1 oktober 2020
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa periodens totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Summa transaktioner med aktieägare
Per 31 december 2020

-6 076

0
448

-5 628

0

0

0

0

0

0
296 383

0
0
-19 266

0

0
32 959

0
-33 599

0
276 477

0
−316

0
276 161

19 095

124 933

0

-60 479

83 549

−37

83 512

0
0

0
0

0

-19 266

26 880
0

−279
0

19 095

124 933

-19 266

-33 599

26 880
-19 266
91 163

26 601
-19 266
90 847

13 864

171 450

185 314

0

185 314

171 450
296 383

0
0
-19 266

0

13 864
32 959

0
-33 599

185 314
276 477

0
−316

185 314
276 161

HELÅRET 2020, TKR
Per 1 januari 2020
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa årets totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Summa transaktioner med aktieägare
Per 31 december 2020

18

−316
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag
2020-10-01
– 2020-12-31

2019-10-01
– 2019-12-31

2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
– 2019-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat (EBIT)
Justering för icke kassaflödespåverkande poster
Summa

8 871
-4 813
4 058

511
3 031
3 542

29 202
-10 063
19 139

2 416
12 585
15 001

Betald inkomstskatt
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

-2 027
2 031

532
4 074

-2 520
16 619

1 162
16 163

−764
-1 819
−552

-1 949
115
2 240

12 762
-14 381
15 000

-4 529
-1 701
9 933

0
-7 076
−104
0
0
-7 180

0
-4 381
−2
0
429
-3 954

-179 630
-15 540
−195
0
0
-195 365

0
-49 478
−383
-1 071
429
−50 503

Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Upptagna lån
Amortering av lån
Nyemission
Optionspremier
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
-10 072
0
0
-10 072

0
-2 525
0
0
-2 525

125 055
-32 072
109 201
0
202 184

25 162
-16 564
29 549
779
38 926

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

-17 804
58 733
-1 206
39 723

-4 239
23 504

21 819
19 265
-1 361
39 723

-1 644
20 909
0
19 265

TKR

Not

Ökning/minskning av fordringar
Ökning/minskning av skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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Moderföretagets resultaträkning i sammandrag
2020-10-01
– 2020-12-31

2019-10-01
– 2019-12-31

2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
– 2019-12-31

1 924
4
1 928

4 939
2 432
7 371

10 499
35
10 534

8 818
3 538
12 356

Rörelsens kostnader
Aktiverat arbete för egen räkning
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Valutaförlust
Rörelseresultat (EBITDA)
Avskrivningar
Rörelseresultat (EBIT)

0
−392
-2 911
-2 052
−135
-3 562
−5
-3 567

0
−555
-2 350
-2 590
0
1 876
−4
1 872

0
-2 623
-12 654
-7 205
−514
-12 462
−18
-12 480

0
-2 853
-10 173
-6 347
0
-7 017
−10
-7 027

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

3 597
30

−104
1 768

2 007
-10 473

-2 203
-9 230

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

0
30

11 115
12 883

0
-10 473

11 115
1 885

Skatt
Periodens resultat

0
30

0
12 883

0
-10 473

0
1 885

TKR

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa

Moderföretagets rapport över totalresultat
TKR

Not

Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat

20

2020-10-01
– 2020-12-31

2019-10-01
– 2019-12-31

2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
– 2019-12-31

30
0
30

12 883
0
12 883

-10 473
0
-10 473

1 885
0
1 885
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Moderföretagets balansräkning i sammandrag
Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig fordran koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

63
434 271
9 000
443 334

81
97 849
9 000
106 930

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

50 434
2 253
52 687
496 021

50 818
2 298
53 116
160 046

TKR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa eget kapital

32 959

19 095

267 297
30
300 286

104 466
1 885
125 446

Räntebärande skulder
Övriga långfristiga skulder
Långfristiga skulder

63 349
75 735
139 084

14 000
9 929
23 929

Övriga kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder

56 651
56 651

10 671
10 671

496 021

160 046

Summa eget kapital och skulder
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Koncerngemensamt
Not 1 Redovisningsprinciper

beslutsfattare. Verkställande direktören utgör koncernens
högsta verkställande beslutsorgan. Koncernen har identifierat
två verksamhetsdrivande rörelsesegment; Speqta AdTech och
Speqta Content & Comparison (C & C).

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS34
Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har
tillämpats som i senaste årsredovisning.

Koncernen följer inte upp tillgångar och skulder på segmentnivå,
dock fördelar man goodwill per segment.

Moderföretagets delårsrapport är upprättad i enlighet med
kapitel 9 i årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper
och beräkningsgrunder har tillämpats som i företagets senaste
årsredovisning.

Speqta AdTech
n Shopello. E-handelsplattform som marknadsför andra
webbutikers produkter och får intäkter genom förmedling av
trafik. Shopello ingick ett avtal med Google under hösten 2018
och är därmed en av få premium partners för Comparison
Shopping Services (CSS). I januari 2020 lanserades
AI-baserade CPO-tjänsten Shopello Bidbrain, som nu döpts
om till Shopello CPO (powered by Bidbrain). 

IFRS 16 Leasing
Denna standard trädde i kraft den 1 januari 2019 och ersatte
nuvarande IAS17. För leasetagare innebär IFRS 16 att begreppen
finansiell respektive operationell leasing försvinner, istället ska en
”right-of-use asset” och en leasingskuld redovisas för i princip
alla leasingavtal. Denna redovisning baseras på synsättet att
leasetagaren har ett åtagande att betala leasingavgifter och
mot detta har de en rättighet att nyttja en tillgång. Undantag
finns för avtal som är kortare än 12 månader och de som avser
tillgångar uppgående till mindre belopp.
Koncernen har från den 1 januari 2019 tillämpat den förenklade
övergångsmetoden vilket innebär att jämförande information i
tidigare perioder inte presenterats. Leasingskulden utgörs av
de diskonterade återstående leasingavgifterna per 31
mars 2019. Nyttjanderättstillgången uppgår för samtliga
avtal till ett belopp som motsvarar leasingskulden justerat
för förutbetalda eller upplupna leasingavgifter redovisade
i rapporten över finansiell ställning vid första tillämpningsdagen. Övergången till IFRS 16 medför inte någon effekt på
eget kapital.
Koncernen har 3 olika avtal som berörs av den nya standarden.
n Leasingavtal servrar
n Billeasing
n Hyreskontrakt
I moderbolaget har undantaget i RFR 2 beträffande leasingavtal
tillämpats. Det innebär att moderföretagets principer för
redovisning av leasingavtal är oförändrade.

Not 2 Rörelsesegment
Koncernens rörelsesegment identifieras utifrån den interna
rapporteringen som görs till företagets högsta verkställande
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n Bidbrain. I november 2020 smyglanserades nästa generation
av AI-tjänst: Bidbrain.com som är en AI-baserad SaaS-tjänst
som budar transparent i kundens egna Google Ads konto och
delar incitament med e-handlaren.

n Rahalaitos. Jämförelsetjänst broker (förmedlare) av privatlån i
Finland. Förvärvades under Q1 2020.
n Affilijetsamarbeten med Nettavisen, Expressen och Aller/
Dagbladet för personal finance. Jämförelsetjänst affiliate för
privatlån och kreditkort. Expressen har även en mindre vertikal
inom spel.

Speqta Content & Comparison
Segmentet innehåller både Affiijet och egna sajter inom tre
vertikaler: Personal Finance, Food & Beverage och Shopping
(Vouchers & Best-in-test).

Vertikal Shopping (Vouchers & Best-in-test)
Shoppingrelaterade jämförelsetjänster inom affiliation,
exempelvis rabattkoder och produkttester. Inkluderar både
separata sajter och samarbeten med mediahus (Affilijet)

n Affilijet. Affiliationsamarbetena med mediahus kors vertikalerna Personal Finance och Shopping inom Speqta C & C. Ett
koncept som går ut på att vi levererar högkvalitativa jämförelsesidor till mediahus. I dagsläget har vi Expressen (verksamheter inom lån, rabattkoder och spel), Nettavisen
(privatlån, kreditkort och rabattkoder), Aller/Dagbladet
(rabattkoder, kreditkort och elavtal), och Sanoma/IltaSanomat (rabattkoder) som kunder och samarbetspartners.

n OutletSverige. Del av vertikalen Shopping. Konsumenten
följer sina favoritvarumärken och bli notifierade när någon av
de över 50 anslutna e-handelsbutikerna sänker priset på
något av över 250 000 plagg de erbjuder.
n Kampanjjakt.se. Del av vertikalen Shopping. Huvudsajten
kampanjjakt.se tillsammans med ett nätverk av tillhörande
sajter samlar kampanjer och erbjudanden från e-handelsbutiker för att presentera det bästa priset för konsumenten.

Vertikal Personal finance:
Jämförelsetjänster för privatlån och kreditkort, inom både
affiliation och broker (förmedlare). Inkluderar både separata
sajter och samarbeten med mediahus (Affilijet).

n Affiliatessamarbeten Affilijet med Nettavisen, Expressen, Aller/
Dagbladet och Sanoma/Ilta-Sanomat. Jämförelsetjänst
affiliate för rabattkoder, elavtal och produkttester.

n Lanakuten.com. Jämförelsetjänst affiliate för privatlån i
Sverige. Förvärvades under Q1 2019.

Food & Beverage:

n Låne-penger.com. Jämförelsetjänst affiliate för privatlån i
Norge. Förvärvades under Q1 2019 tillsammans med den
verksamhet som levererar tjänster till Nettavisen och ingår
numera i Affilijet.

Segmentet består av inspirationssajter såsom myTaste,
Matklubben och Vinklubben. Främsta inkomstkällan i segmentet
är prestationsbaserad marknadsföring inom Vinklubben.
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Resultat per rörelsesegment
Förutom dessa två segment bryts koncerngemensamt ut då dessa intäkter
och kostnader ej härrör till något specifikt segment utan innehåller nya projekt
samt koncerngemensamma kostnader för att utveckla koncernen.
Januari–december 2020, TKR

Speqta Adtech

Externa intäkter
Interna intäkter
Rörelseresultat före
avskrivningar exkl. mgm. fee
(EBITDA)*
Rörelseresultat före
avskrivningar (EBITDA)*
Avskrivningar och
nedskrivningar
Finansiella poster, netto

Speqta C & C
2020

Koncerngemensamt

2019

2020

2019

Justeringar

2020

2019

2020

2019

58 359
3 072

54 694
1 990

119 242
9 780

47 206
12 308

0
16 010

72
8 746

2 928

2 035

44 012

25 721

12 049

-14 617

6 061

-9 152

-8 264

50 951

28 568

20 973

-7 164

6 061

2019

177 600
0

101 972
0

4 021

68 832

17 160

4 021

68 832

17 160

-39 630

-14 745

916

-3 561

30 118

-1 146

0
0
-28 862 -23 044

Koncernens resultat före skatt

Koncernen
2020

* Rörelseresultat före avskrivningar är ej justerat med de jämförelsestörande poster segmenten haft under perioden.

Not 3 Upplysningar om verkligt värde
Beskrivning av verkligt värde
För beskrivning hur verkligt värde beräknas,
se information i årsredovisningen för 2019.

31-december-20
TKR
Finansiella anläggningstillgångar
Skulder till kreditinstitut
Finansiella leasingskulder
Villkorad köpeskilling

Redovisat värde

31-december-19

Verkligt värde

1 528

1 528

1 473

1 473

108 395

17 302

17 302

4 757

4 757

6 339

6 339

75 735

75 735

9 929

9 929

Villkorad köpeskilling värderas till verkligt värde genom diskontering av förväntade
kassaflöden med en riskjusterad diskonteringsränta. Förväntade kassaflöden
bestäms utifrån budgeterad framtida omsättning och motsvarande belopp som
kommer att utgå vid specifikt utfall. Den villkorade köpeskilling har värderats till
verkligt värde som återfinns i nivå 3 i värderingshierarki. Förändring för villkorade
köpeskillingen i nivå 3 presenteras nedan.

Ingående balans

Januari–December
2020

2019

9 929

10 500

Värdeförändring i resultatet

-41 280

−571

Tilläggsköpeskilling nya förvärv

106 430

0

Valutakursdifferenser
Utgående balans

Verkligt värde

108 395

Villkorad köpeskilling

TKR

Redovisat värde

656

0

75 735

9 929
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Not 4 Specifikation avseende
immateriella tillgångar

Not 7 Transaktioner med närstående
Koncernen har under perioden haft närståenderelationer med
ledande befattningshavare och företag, som dessa personer
äger. Transaktionerna är prissatta på marknadsmässiga villkor
och är av samma art och omfattning som tidigare, se
Årsredovisning 2019.

Koncernens övriga immateriella tillgångar består av;
Januari–December

Övriga Immateriella tillgångar

2020
Kundavtal

2019

1 782

2 842

Balanserade utvecklingsutgifter

14 630

14 252

Databaser

11 868

4 082

Varumärken

165 921

27 393

Totalt

194 201

48 569

Not 8 Definitioner nyckeltal
Koncernen använder EBITDA som nyckeltal då det används för
att mäta resultatet från den löpande verksamheten, oberoende av avskrivningar, vilket koncernen har ansett vara det
mest rättvisande sättet att mäta bolagets löpande verksamhet. Koncernen använder även justerat EBITDA som alternativt
nyckeltal för att mäta det underliggande resultatet från den
löpande verksamheten, oberoende av avskrivningar och utan
störningar från jämförelsestörande poster av engångsnatur, för
att underlätta jämförbarheten mellan perioder. Net debt
definitionen är koncernens finansiella förpliktelser, minskat med
aktieägarlån minskat med likvida medel enligt god
redovisningssed.

Not 5 Förvärv av rörelse
Se ytterligare information Förvärv under 2020.
Bolaget har fastställt en förvärvsanalys enligt nedan.
Köpeskilling, TKR
Likvida medel
Ersättning genom apportemission

Valberedning

Eone OY

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Speqtas
valberedning utses av de vid utgången av september månad
till röstetalet tre största aktieägarna/ ägargrupperna i bolaget
som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden.

192 763
76 113

Skuld tilläggsköpeskilling

106 430

Summa köpeskilling

375 306

Redovisade belopp på identifierbara
förvärvade nettotillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Likvida medel
Kortfristiga skulder
Summa identifierbara nettotillgångar

Valberedningen inför årsstämman i maj 2021 består av följande
ledamöter: Jari Piiponniemi (utsedd av Toni Heikkonen), Mikael
Riese Harstad ordförande (utsedd av Andre Lavold) och Jonas
Söderqvist (företrädare av eget innehav), och Fredrik Burvall
(styrelsens ordförande). Aktieägare hade möjlighet att lämna
förslag till valberedningen fram till den 14 februari 2021 till adress:

7

Övriga immateriell tillgångar

14 633
773
13 133
-17 128
11 418

Valberedningen, Speqta AB (publ), Regeringsgatan 29, 5tr,
111 53 Stockholm, samt: valberedning@speqta.com

Identifierade övervärden
Domän
Varumärke

70 999
94 665

Goodwill

233 676

Uppskjuten skatteskuld

-35 452

Summa övervärden

363 888

Summa tillförda tillgångar

375 306

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 18 maj 2021.
Styrelsen föreslår årsstämman att någon utdelning för 2020 inte
skall ske mot bakgrund att bolaget fortsatt prioriterar tillväxt och
nya förvärvsmöjligheter.

Not 6 Jämförelsestörande poster
TKR
EBITDA
Strategisk rådgivning
Omstrukturering
Rekrytering
Justering tilläggsköpeskilling
Justerat EBITDA
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2020-10-01
– 2020-12-31

2019-10-01
– 2019-12-31

2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
– 2019-12-31

26 650

4 136

68 832

17 161

0

0

0

438

0

0

2 966

275

0

0

0

412

-20 320

0

-41 281

0

6 330

4 136

30 517

18 286
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Risk- och osäkerhetsfaktorer

Aktien

Speqta är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka
resultatet eller den finansiella ställningen i mindre eller större
omfattning. Dessa kan indelas i bransch- och verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker. Ledningens generella syn på
de risker som verksamheten kan komma att påverkas av har inte
förändrats jämfört med den beskrivning som ges i den senast
publicerade årsredovisningen. För en detaljerad beskrivning av
riskbilden hänvisas till Speqtas årsredovisning för 2019, sidorna
17–26.

Speqta AB (publ) hade per 31 december 2020 ett aktiekapital om
32 958 863 kr fördelat på 65 917 725 registrerade aktier. Kvotvärdet
uppgår till 0,5 kr. Aktien handlas sedan 4 juli 2014 på Nasdaq OMX
First North Premier Growth Market under kortnamnet SPEQT
(tidigare under namnet TASTE). En handelspost omfattar en (1)
aktie. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma
rätt till röst och utdelning i bolaget. Aktuell aktiebok med de
största aktieinnehaven finns att ta del av på:
www.speqta.com/corporate-governance/major-holdings

Kalender

Juridisk friskrivning

Kvartalsrapport Q1 2021 
Årsstämma 
Kvartalsrapport Q2 2021 
Kvartalsrapport Q3 2021 

Denna rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande
och faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de
förutsedda. Utöver faktorer som diskuteras, kan de faktiska
utfallen påverkas av utvecklingen för kunder, konkurrenter,
effekten av ekonomiska och konjunkturförhållanden, nationella
och gränsöverskridande lagar och regleringar, skatteregler,
effektiviteten av upphovsrätt till datorsystem, teknologisk
utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska
beslut med negativ påverkan på företagets verksamhet.

12 maj 2021
18 maj 2021
24 aug 2021
11 nov 2021

Kontaktinformation
Speqta AB (publ)
Regeringsgatan 29, 5e våningen
SE-111 53 Stockholm

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Speqta AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel om finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den:
23 februari 2021 kl. 07.00 (CET).

Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information
finns tillgängliga från offentliggörandet på Speqtas webbplats:
www.speqta.com

Avgivande av delårsrapport
Styrelsen och verkställande direktören för Speqta AB (publ) avger
härmed följande bokslutskommuniké för perioden 2020-01-01 –
2020-12-31. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna
bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av företagets och

koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i
koncernen står inför. Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för
översiktlig granskning av bolagets revisor.

Fredrik Burvall

Andereas Friis

André Lavold

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Patrik Christiansen

Pär Sundberg

Lisa Gunnarsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot
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