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God lönsamhet och
investeringar under
rådande marknadsläge
Speqta redovisar ännu ett kvartal med god lönsamhet trots en svagare marknad
jämfört med föregående år på grund av rådande pandemi. Vår position på
marknaden för prestationsbaserad marknadsföring är ännu starkare efter
ytterligare produktutvecklingar, investeringar och innovation.

Sammanfattning första kvartalet
n Under första kvartalet uppgick intäkterna

n Kassaflödet från den löpande verksamheten

till 42 795 tkr (46 301).

uppgick till -3 793 tkr (11 182). *

n EBITDA-resultatet uppgick till 7 626 tkr (8 483).

n Segmentet AdTechs omsättning uppgick till 8 877 tkr
(14 634). EBITDA, exkl. mgm fee uppgick till -827 tkr (821).

n EBITDA-marginalen uppgick till 18 % (18 ).

n Segmentet C&Cs omsättningen uppgick till 33 918 tkr

n Resultat per aktie före och efter utspädning

(31 667). EBITDA, exkl. mgm fee uppgick till 12 125 tkr (12 289).

uppgick till -0,07 kr (0,01).

* Se sidan 8 för mer information

Finansiell översikt
TKR

Nettoomsättning
EBITDA

2021-01-012021-03-31

2020-01-012020-03-31

2020-01-012020-12-31

42 795

46 301

177 600

7 626

8 483

68 832

EBITDA-marginal

18%

18%

39%

Justerad EBITDA-marginal

18%

18%

17%

−0,07

0,01

0,42

Resultat per aktie före och efter utspädning (KR)
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Produktutveckling
med god lönsamhet
Speqta redovisar ännu ett kvartal med god lönsamhet till följd av fokus på produktutveckling,
investeringar och innovation. Vi har bland annat gjort betydande framsteg med förbättringar av
våra sajter och etablerat utmärkta resultat inom sökordsoptimering. Bidbrain, vår nya AI-baserade
SaaS-tjänst för e-handlare möter stort intresse och arbetet inför lanseringen går enligt plan.
Potentialen för Bidbrain är stor med en global marknad idag värd mer än 70 miljarder USD.

I

första kvartalet uppgick omsättningen till 42,8 mkr (46,3).
Ett starkt kvartal med tanke på en svagare marknad för
våra jämförelsesajter jämfört med föregående år, då
effekterna av pandemin syntes först under mars månad
2020. EBITDA uppgick till 7,6 mkr (8,5) med en marginal på
18 % (18 ). Trots att vi fortfarande upplever ett utmanande
marknadsläge under pandemin har vi arbetat hårt för att
behålla lönsamheten på en god nivå.

är övertygade om att Bidbrain är en nödvändig tjänst för den
som vill bli en vinnare inom e-handel. Idag räcker det inte med
att betala ett pris för alla annonser på nätet. På Googles
Shoppingannonser sker ett auktionsförfarande och en
framgångsrik e-handlare måste kunna använda strukturerad
data och AI för att vid varje tillfälle fatta rätt beslut. Den
e-handlare som kan vara mest granulär i sina beslut kommer
också att vara den mest effektiva och vinna flest konverteringar
och kunder. En av Bidbrains främsta styrkor är att tjänsten
erbjuder e-handlare en AI-motor som drivs med samma
incitament som de själva: Att maximera tillväxt och konverteringar givet en önskad ROAS (Return On Ad Spend).

AdTech: Omställning till SaaS
Under andra kvartalet i år ska vi lansera första versionen av
Bidbrain, vår unika AI-baserade SaaS-tjänst för e-handlare. Vi
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Den globala marknaden för sökannonser beräknas år 2025
uppgå till 211 miljarder USD (2019: 143 miljarder). Idag är Googles
marknadsandel 72% och vi uppskattar marknaden för Google
Shopping-annonser till över 70 miljarder USD. Det är en mycket
stor marknad som Bidbrain riktar sig till och det känns lovande
med den betydande uppmärksamhet vi fått för vår AI-baserade
SaaS-tjänst inför lanseringen i det kommande kvartalet.

I Sverige har Vinklubben efter omfattande marknadsaktiviteter i
slutet av förra året nu utökat sin kapacitet med ytterligare
förbättrad segmentering. Det förstärkta erbjudandet har lett till
goda resultat för vinimportörerna med ökad konvertering av nya
slutkunder. För Speqta innebär det att från och med andra
kvartalet i år och framåt ökar Vinklubben sin kapacitet med cirka
20%–25% gentemot tidigare år.

Det är också bra att vi nu har vårt nya, utökade team för
Bidbrain på plats. Teamet leds av Malin Blomberg som VD och
Ted Sahlström som CMO/Produktchef. Både Malin och Ted har
gedigen erfarenhet av att bygga online- och SaaS-bolag
vilket är av stor betydelse när Bidbrain ska lanseras och
expandera globalt.

Omsättningen inom Content & Comparison uppgick till 33,9 mkr
(31,7) vilket är en ökning med 7%. Både Rahalaitos och Vinklubben
hade en god utveckling under årets första kvartal. Övriga sajter
är fortsatt negativt påverkade av pandemin, men vår bedömning är att vi kommer se en ökad efterfrågan i tredje kvartalet
när pandemin släpper. EBITDA uppgick till 12,1 mkr (12,3) med en
EBITDA-marginal på 36% (39).

Omsättningen minskade jämfört mot föregående år på grund
av en omställning inom Shopello där fokus är på större och mer
lönsamma kunder. Detta påverkar omsättningen negativt men
lönsamheten marginellt, vilket gör att vi får en mer hållbar affär.
Parallellt så fokuseras sälj- och utvecklingsresurserna till
SaaS-tjänsten Bidbrain, vilket kommer att ge större volymer
och framför allt bättre lönsamhet i ett senare skede. SaaStjänsten Bidbrain har en hög bruttomarginal per tjänad krona,
vilket är skillnaden mot Shopellos intäkter där bruttomarginalen
är lägre eftersom vi köper in trafiken och sen fakturerar den
vidare med ett påslag.

»Den globala marknaden för
sökannonser beräknas år 2025
uppgå till 211 miljarder USD«
Framtidsutsikter
Det strategiska arbetet med våra sajters innehåll och sökordsoptimering har gett oss ett mycket gott utgångsläge inför
återgången till ett mer normalt marknadsläge vilket vi bedömer
sker efter sommaren. Med framgångarna i Finland har vi också
visat på vår förmåga att göra bra värdeskapande förvärv.
Arbetet med den nya AI-baserade SaaS-tjänsten Bidbrain går
enligt plan och vi ser stora möjligheter för Bidbrain. Vi planerar
dock för att det kan ta tid att bygga upp större volymer för den
nya SaaS-tjänsten.

C&C: Investeringar för ”post-Covid”
Under hela 2020 satsade vi på att förbättra våra sajters
innehåll och sökordsoptimering för att öka synligheten och
maximera tillväxtmöjligheterna efter att effekterna av pandemin klingar av. Investeringarna har fortsatt under första
kvartalet och vi ser nu framgångarna med vårt arbete. I Norge
har vi i år nått topplaceringar för de mest relevanta sökorden
inom attraktiva segment för personlån, vilket också bevisar att
Affiljet-strategin med driva jämförelsesajter tillsammans med
starka mediehus, fungerar och ger resultat. I Sverige har sajten
Lånakuten förbättrats och genomgått en re-design och
återlanserats under kvartalet.

Under pandemin har vi ändrat vår verksamhet till fully remote och
kommer efter pandemin jobba med en mix av tid på kontoret
och remote. Det gör vi för att maximera vår utveckling och
produktivitet, samt vara ett bolag som är konkurrenskraftigt
även i framtiden. Därför kommer vi etablera ett nytt HQ från juli
för att få en mer modern arbetsplats anpassad till det nya
arbetssättet. Rent kostnadskontrollmässigt är nya lokalen
billigare men även större för att få plats för både expansion och
mer sociala ytor för att stimulera möten som är mer spontana
och idérika men samtidigt produktiva och innovativa.

Rahalaitos gör ett mycket starkt kvartal igen trots stabila lägre
volymer under pandemin. Bidragande orsak till det är att
Rahalaitos har under kvartalet intagit topplaceringar för de mest
konkurrensutsatta sökorden inom lån i Finland. Det var en av dom
tre viktiga synergierna och värdeskaparna som sattes upp vid
förvärvet i januari 2020:

Speqta är ett lönsamt, innovativt techbolag som har skapat sig
en stark position på marknaden för prestationsbaserad marknadsföring. Jag ser med optimism och tillförsikt fram mot ett år
med fortsatt innovationskraft, tillväxt och god lönsamhet.

n Speqta skulle komplettera Rahalaitos styrka att bygga
varumärke med förmågan att skapa trafik
n Verksamheterna kompletterar varandra geografiskt
n Speqta kunde ta ett steg uppåt i värdekedjan genom att bli
låneförmedlare

Stockholm 12 maj 2021

Att se resultatet av det långsiktiga arbetet är såklart stimulerande, samtidigt som trafikanskaffning är ett arbete som aldrig
tar slut och det finns mer kvar att optimera.

Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Väsentliga händelser efter perioden

Sammanfattning första kvartalet

n C&C: Affilijet har utvecklats positivt i Norge under kvartalet.
Speqta har intagit topplaceringar för de mest konkurrensutsatta sökorden inom det attraktiva segmentet för privatlån.
Det är ett resultat av det strategiska förbättringsarbete under
2020, och Affilijet har nu byggt en stark position inför återhämtningen efter pandemin.

n Under första kvartalet uppgick intäkterna till 42 795 tkr (46 301).
n EBITDA-resultatet uppgick till 7 626 tkr (8 483) , vilket är en
marginal på 18% (18).
n AdTech: Bidbrain. SaaS-tjänsten utvecklas för lansering
under första halvåret 2021. Under kvartalet har tjänsten varit i
stängt beta-läge.

n C&C: Rahalaitos, Finlands främsta låneförmedlare online, har i
år intagit topplaceringar för de mest konkurrensutsatta
sökorden inom lån i Finland. Därmed har Speqta nått en viktig
komponent av synergimålet att stärka sajtens trafikanskaffning. Det kommer även positivt påverka återgången till mer
normala nivåer när pandemin är över.

n AdTech: Malin Blomberg har rekryterats som VD för Shopello,
AdTech och Bidbrain. Malin har erfarenhet av att skala upp
onlinebolag, SaaS och e-handel och tillträdde tjänsten den
12 april 2021.
n AdTech: Ted Sahlström har anlitats som CMO/Produktchef för
Bidbrain. Ted har en gedigen SaaS-bakgrund från exempelvis
Match2One, Taskrunner och Mirus Online Media.

n Speqta har skrivit ett nytt hyreskontrakt för Stockholms
kontoret från juli. Lokalen är billigare men samtidigt större för
att få plats för både expansion och sociala ytor för att
stimulera möten som är mer spontana och idérika men
samtidigt produktiva och innovativa. Efter pandemin kommer
Speqta jobba med en mix av tid på kontoret och remote, för
att maximera vår utveckling och produktivitet, samt för att
vara ett bolag som är konkurrenskraftigt även i framtiden.

n C&C: Vinklubben har utökat sin kapacitet och förbättrat
segmenteringen. De första testerna av den utökade nya
segmenteringen är mycket positiva och har bland annat gett
ökad konvertering hos vinimportörerna. Det innebär att
Vinklubben från och med andra kvartalet i år och framåt ökar
sin kapacitet med cirka 20% –25% gentemot tidigare år.

n Årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 har publicerats
och finns tillgänglig på bolagets hemsida.
n Aktieägarna i Speqta AB har kallats till årsstämma den 18 maj
2021 som kommer genomföras utan fysisk närvaro av
aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägarna ges
istället möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Q1 2021
RESULTAT PER AKTIE

NETTOOMSÄTTNING

EBITDA-MARGINAL

KR

MKR

42,8

−8%
(46,3)

EBITDA

−0,07

(0,01)

JUSTERAD EBITDA

MKR

18 %

(18)

JUSTERAD EBITDA-MARGINAL

MKR

7,6

−10%
(8,5)

7,6
5

−10%
(8,5)

18 %

(18)
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SPEQTA ADTECH

Förbereder för
lansering av Bidbrain
Framåt ser vi framförallt lanseringen av Bidbrain, marknadsföringssatsningar och ökad försäljning som huvudfokus. Över tid
kommer omställningen till SaaS-tjänsten Bidbrain att ge bättre
lönsamhet eftersom SaaS-tjänsten har en hög bruttomarginal
per tjänad krona, vilket är skillnaden mot Shopellos intäkter där
bruttomarginalen är lägre med sitt påslag på köpt trafik.

Intäkterna uppgick till 8,9 MSEK (14,6) med en EBITDA på
-0,8 MSEK (0,8), vilket motsvarar en marginal på -9%. Bakom
siffrorna ligger satsningen på, och övergången till kommande
SaaS-tjänsten Bidbrain. Intäkterna från Shopello är något lägre
än förra året på grund av att vi fokuserar på större och mer
lönsamma kunder. Det innebär att vi har förbättrat underliggande lönsamheten i Shopello, även om kvartalet präglats av
ökade kostnader med det nya utökade teamet för Bidbrain,
som bland annat består av nya vd:n Malin Blomberg och nya
CMO/Produktchefen Ted Sahlström.

OMSÄTTNING Q1 2021

14,6

MKR

»Över tid kommer omställningen
till SaaS-tjänsten Bidbrain att ge
bättre lönsamhet«

8,9
-39%

Bidbrain befinner sig i en stängd betaversion där vi utför test
med en handfull kunder och digitalbyråer. I grunden har
Bidbrain en stark produktfeed-optimering och budmotor, vilket
är nyckeln för e-handlares Google Shopping-annonsering. Nu
utvecklas hela tjänsten så att kunderna kan ha ett kraftfullt
administrationsverktyg och möjlighet till self-signups, vilket
möjliggör en internationell expansion. En marknad som
estimeras till över 70 miljarder USD.

2020

2021

2021

-0,8

-201 %

17

EBITDA MKR,
EXKL. MGM. FEE

JÄMFÖRT MED EBITDA
2020, EXKL. MGM. FEE

MEDARBETARE

O M ADTECH
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

kommande 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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SPEQTA CONTENT & COMPARISON

Lönsamma
investeringar under
rådande marknadsläge
Intäkterna ökade med 7% till 33,9 MSEK (31,7) och en EBITDA på
12,1 MSEK (12,3), vilket motsvarar en marginal på 36%. Bakom
dessa siffror ligger 3 månaders full effekt av pandemin jämfört
med 1 månad förra året.

Framåt ser vi att våra Affilijet-sajter och Rahalaitos kommer att
återgå till normala nivåer under hösten, och att Rahalaitos
framför allt återgår efter september då den tillfälliga regleringen
upphör. Vinklubben fortsätter att agera i samma marknad där
andelen onlineköp på Systembolaget ökar.

Alla tre delar hade ett starkt första kvartal. Rahalaitos (låneförmedlingen) har stabila volymer under pandemin och lyckas
samtidigt bli starkare i lönsamheten eftersom exempelvis
synergiarbetet med att stärka SEO gett resultat. Affilijet har ett
starkare resultat främst tack vare att strategiska investeringar i
vårt mediahussamarbete i Norge gett oss bättre rankingar och
därmed ett bättre resultat.

OMSÄTTNING Q1 2021
MKR

33,9

31,7

»Nu kan Vinklubben leverera
upp till 20 % – 25 % ökad
kapacitet och försäljning«

+7%

Investeringar görs kontinuerligt i många av våra sajter för att
förbättra sin position inför pandemins slut, och exempelvis har
en ny version av Lånakuten lanserats. Vinklubben agerar på en
het marknad och testerna med att utöka kapaciteten och
segmenteringen under kvartalet har lett till att man gör sitt
bästa första kvartal någonsin, både intäkts- och resultatmässigt. Nu kan Vinklubben leverera upp till 20  % – 25  % ökad
kapacitet och försäljning.

2020

2021

2021

12,1

-1%

25

EBITDA MKR,
EXKL. MGM. FEE

JÄMFÖRT MED EBITDA
2020, EXKL. MGM. FEE

MEDARBETARE

O M CO N T E N T & CO 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

bolaget bedömer att det operativa kassaflödet kommer
återgå till positivt framgent. Operativt kassaflöde före
förändringar av rörelsekapital uppgick till 3 824 tkr (9 003).

Perioden januari – mars 2021
n Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 42 795 tkr (46 301),
vilket motsvarar en minskning på 8  % jämfört med samma
period föregående år. Intäkterna minskade dels på grund av
effekterna av pandemin inom segmentet C&C, och dels på
grund av omställningen inom Shopello mot mer lönsamma
kunder. Däremot har innovativa produktutvecklingar och
lönsamma investeringar under pandemin gjort att intäktsbortfallet är marginellt med tanke på rådande situation.

n Under årets första kvartal halverades amorteringen jämfört
med 2020 för det seniora banklånet som bolaget delvis
finansierade förvärvet av Eone OY med. Nuvarande amorteringstakt kommer att fortsätta under hela 2021.

Moderföretaget
n Moderföretagets nettoomsättning uppgick under kvartalet
till 2 563 tkr (3 071). EBITDA uppgick för kvartalet till -1 643 tkr
(-1 989).

n EBITDA uppgick till 7 626 tkr (8 483). EBITDA-marginalen var 18%
(18). Speqta har aktivt arbetat med kostnaderna för bibehålla
marginalerna trots påverkan av covid-19 på bolagets intäkter.

OMSÄTTNING Q1 2021

n Internt upparbetade utgifter som under kvartalet har
aktiverats under immateriella tillgångar uppgår till 2 078 tkr
(1 341), och är främst hänförliga till utvecklingen av Bidbrain.

46,3

MKR

Likviditet och finansiering

42,8

Perioden januari – mars 2021
n Nettokassaflödet från den löpande verksamheten mellan
januari - mars uppgick till -3 793 tkr (11 182). Det är främst
förändringar i rörelsekapital som påverkar det operativa
kassaflödet negativt. Ökningen av fordringar uppstod främst
på grund av ändrat faktureringssystem i dotterbolaget
Eone OY under mars månad vilket försköt indrivningen av
kundfordringarna ett par dagar in i april. Samtliga kundfordringar hänförliga till mars månads fakturering är vid rapportens publiceringsdatum betalda och således uppstod inga
kreditförluster. Minskningen av kortfristiga skulder består av
betalningar för kostnader och investeringar hänförliga till
tidigare perioder. Transaktionerna är av engångskaraktär och

-8%

2020

2021

2021

8

7,6

-10 %

50

EBITDA MKR

JÄMFÖRT MED
EBITDA 2020

MEDARBETARE

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.

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

Nya finansiella mål: I vår uppdaterade strategi 2020 har vi
formulerat de finansiella målen.

Vårt uppdrag är därför att förenkla beslut för konsumenter och
möjliggöra att företag lyckas online.

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.

Målen är:

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

Utdelning: Speqta avser inte att göra några utdelningar
innan 2022.

Maximera konvertering

Konsumenter

Leverera värde

Kunder
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
Not

TKR
Nettoomsättning

2,4

Övriga rörelseintäkter
Valutavinst
Summa

2021-01-012021-03-31

42 795

2020-01-012020-03-31

2020-01-012020-12-31

46 301

177 600
41 777

6

197

33

134

458

42 834

46 632

219 835

2 078

1 341

5 943
-89 088

Rörelsens kostnader
Aktiverat arbete för egen räkning
Direkta kostnader

-19 750

-23 857

Övriga externa kostnader

-7 837

-7 695

-31 761

Personalkostnader

-9 567

-7 938

-34 750

Valutaförlust

−132

0

-1 347

7 626

8 483

68 832

Avskrivningar och nedskrivningar

-8 828

-6 290

-39 630

Rörelseresultat (EBIT)

-1 202

2 193

29 202

Finansnetto

-2 820

-1 059

916

Resultat före skatt

-4 022

1 134

30 118

−835

−512

-3 239

-4 857

622

26 879

-4 570

866

27 206

−287

−244

−327

-4 857

622

26 879

−0,07

0,01

0,42

EBITDA

Skatt
Periodens resultat
Periodens resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa
Resultat per aktie före utspädning, kr
Genomsnittligt antal aktier före/efter utspädning, st

65 917 725

57 159 197

63 008 871

Antal utestående aktier vid perioden slut

65 917 725

65 917 725

65 917 725

Koncernens rapport över totalresultat
TKR

Not

Periodens resultat

2021-01-012021-03-31

2020-01-012020-03-31

2020-01-012020-12-31

-4 857

622

26 879

0

0

0

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska
verksamheter

6 816

0

-19 266

Summa övrigt totalresultat

6 816

0

-19 266

Periodens totalresultat

1 959

622

7 613

Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att
omklassificeras till resultaträkningen

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare

2 246

866

7 940

Innehav utan bestämmande inflytande

−287

−244

−327

Summa

1 959

622

7 613
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Koncernens rapport över
finansiell ställning i sammandrag
TKR

Not

2021-03-31

2020-03-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar

267 657

282 676

263 264

190 424

212 251

194 201

Materiella anläggningstillgångar

3 915

7 736

4 922

Finansiella anläggningstillgångar

1 473

1 473

1 528

4

Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar

0

0

0

463 469

504 136

463 915

23 359

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar

26 259

34 178

Likvida medel

28 516

83 561

39 723

Summa omsättningstillgångar

54 775

117 739

63 082

518 244

621 875

526 997

32 959

32 959

32 959

Övrigt tillskjutet kapital

296 383

297 779

296 383

Omräkningsreserv

-12 450

0

-19 265

Balanserat resultat inklusive årets resultat

-38 458

-59 612

-33 600

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

278 434

271 126

276 477

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande
inflytande

−276

−281

−316

278 158

270 845

276 161

64 939

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder

3

73 823

107 278

Övriga långfristiga skulder

3

75 735

116 359

75 735

33 777

38 796

34 692

183 335

262 433

175 366

29 389

0

43 456

Uppskjuten skatteskuld
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder

3

Summa eget kapital och skulder

13

27 362

88 597

32 014

56 751

88 597

75 470

518 244

621 875

526 997
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Koncernens rapport över eget kapital i sammandrag
Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Omräk
ningsreserv

FÖRSTA KVARTALET 2020 TKR
Per 1 januari 2020
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa periodens totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Summa transaktioner med
aktieägare
Per 31 mars 2020

Balanserat
resultat
inklusive
årets resultat

Eget kapital
hänförligt till
moder
företagets
aktieägare

Eget kapital
hänförligt till
innehav utan
bestämmande
inflytande

Totalt eget
kapital

19 095

124 933

0

-60 479

83 549

−37

83 512

0
0

0
0

0
0

866
0

866
0

−244
0

622
0

19 095

124 933

0

866

866

−244

622

13 864

172 846

0

0

186 710

13 864

172 846

0

0

186 710

0

186 710

32 959

297 779

0

-59 613

271 125

−281

270 844

32 959

296 383

-19 266

-33 600

276 476

−316

276 160

-4 858

-4 858
6 816

40

-4 818
6 816

186 710

FÖRSTA KVARTALET 2021 TKR
Per 1 januari 2021
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa årets totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Summa transaktioner
med aktieägare
Per 31 mars 2021

6 816

32 959

296 383

-12 450

-38 458

278 434

−276

278 158

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 959

296 383

-12 450

-38 458

278 434

−276

278 158

19 095

124 933

0

-60 479

83 549

−37

83 512

26 880

26 880
-19 266

−279

26 601
-19 266

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

-19 266

19 095

124 933

-19 266

-33 599

91 163

−316

90 847

13 864

171 450

0

0

185 314

0

185 314

13 864

171 450

0

0

185 314

0

185 314

32 959

296 383

-19 266

-33 599

276 477

−316

276 161
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag
TKR

Not

2021-01-01–
2021-03-31

2020-01-01–
2020-03-31

2020-01-01–
2020-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat (EBIT)

-1 202

2 193

29 202

Justering för icke kassaflödespåverkande poster

6 670

4 854

-10 063

Summa

5 468

7 047

19 139

Betald inkomstskatt

-1 644

1 956

-2 520

Nettokassaflöde från den löpande verksamheten

3 824

9 003

16 619

Ökning/minskning av fordringar

-2 691

-11 352

12 762

Ökning/minskning av skulder

-4 926

13 531

-14 381

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 793

11 182

15 000

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan

0

-178 258

-179 630

-2 080

-3 252

-15 540

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

−44

−28

−195

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

Försäljning av anläggningstillgångar

0

0

0

-2 124

-181 538

-195 365

0

125 055

125 055

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Upptagna lån
Amortering av lån

-5 661

-1 000

-32 072

Nyemission

0

110 597

109 201

Optionspremier

0

0

0

-5 661

234 652

202 184

Periodens kassaflöde

-11 578

64 296

21 819

Likvida medel vid periodens början

39 724

19 265

19 265

83 561

39 723

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kursdifferens i likvida medel

370

Likvida medel vid periodens slut

28 516

15

-1 361
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Moderföretagets resultaträkning i sammandrag
Not

TKR
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa

2021-01-01
2021-03-31

2020-01-012020-03-31

2020-01-012020-12-31

2 563

3 071

0

668

10 499
35

2 563

3 739

10 534

0

175

0

Rörelsens kostnader
Aktiverat arbete för egen räkning
Direkta kostnader

−19

-1 600

-2 623

Övriga externa kostnader

-2 488

-2 720

-12 654

Personalkostnader

-1 699

-1 557

-7 205

0

−26

−514

-1 643

-1 989

-12 462

−4

−5

−18

-1 647

-1 994

-12 480

Valutaförlust
EBITDA
Avskrivningar
Rörelseresultat (EBIT)
Finansiella poster

22 739

−775

2 007

Resultat efter finansiella poster

21 092

-2 769

-10 473

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

0

0

0

21 092

-2 769

-10 473

0

0

0

21 092

-2 769

-10 473

Moderföretagets rapport över totalresultat
TKR

Not

Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat
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2021-01-01
2021-03-31

2020-01-012020-03-31

2020-01-012020-12-31

21 092

-2 769

0

0

-10 473
0

21 092

-2 769

-10 473
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Moderföretagets balansräkning i sammandrag
TKR

Not

2021-03-31

2020-03-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

59

77

63

Finansiella anläggningstillgångar

434 271

471 782

444 710

Långfristig fordran koncernföretag

9 000

9 000

9 000

443 330

480 859

453 773

52 042

54 119

50 434

8 617

41 587

2 253

60 659

95 706

52 687

503 989

576 565

506 460

32 959

32 959

32 959

Balanserat resultat

267 327

279 154

277 801

Periodens resultat

21 092

-2 769

-10 474

321 378

309 344

300 286

72 743

0

63 349

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Räntebärande skulder
Övriga långfristiga skulder
Långfristiga skulder

75 735

219 684

86 174

148 478

219 684

149 523

Övriga kortfristiga skulder

34 133

47 537

56 651

Kortfristiga skulder

34 133

47 537

56 651

503 989

576 565

506 460

Summa eget kapital och skulder
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KONCERNGEMENSAMT
Not 1 Redovisningsprinciper

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.

Speqta AdTech
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 CPOtjänsten Shopello Bidbrain, som nu döpts om till Shopello CPO.

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

Not 2 Rörelsesegment

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.

Koncernens rörelsesegment identifieras utifrån den interna
rapporteringen som görs till företagets högsta verkställande
beslutsfattare. Verkställande direktören utgör koncernens
högsta verkställande beslutsorgan. Koncernen har identifierat
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KONCERNGEMENSAMT


Speqta Content & Comparison

Utöver det har vi egna sajter och tjänster med:

Segmentet innehåller både mediahussamarbeten och egna
sajter inom tre huvudområden: Affilijet (Personal finance och
Shopping), Vinklubben (Food & beverage) och Rahalaitos
(Personal finance).

n Norge: Låne-penger.com. Jämförelsetjänst affiliate för
privatlån i Norge. Förvärvades under Q1 2019 tillsammans med
den verksamhet som levererar tjänster till Nettavisen.
n Sverige: Lanakuten.com. Jämförelsetjänst affiliate för
privatlån i Sverige. Förvärvades under Q1 2019.

Affilijet. Våra affiliationsajter och samarbete med mediahus kors
vertikalerna Personal Finance och Shopping. Dom mediahus vi i
dagsläget har är:

n Sverige: OutletSverige. 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 Sverige: Expressen (lån, rabattkoder och spel)
n Norge: Nettavisen (lån, kreditkort och rabattkoder)

n Sverige: Kampanjjakt.se. 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.

n Norge: Aller media/Dagbladet (rabattkoder, kreditkort
och elavtal)
n Finland: Sanoma/Ilta-Sanomat (rabattkoder).

VinklubbenFood & Beverage. Segmentet består av inspirationssajter såsom myTaste, Matklubben och Vinklubben. Främsta
inkomstkällan i segmentet är prestationsbaserad marknadsföring inom Vinklubben.
Rahalaitos. Jämförelsetjänst broker (förmedlare) av privat- och
företagslån i Finland. Förvärvades under Q1 2020.
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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 – mars

TKR

Speqta Adtech

Speqta C&C

Koncerngemensamt
2021

2020

Justeringar
2021

Koncernen

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Externa intäkter

8 877

14 634

33 918

31 667

0

0

0

2020
0

42 795

46 301

Interna intäkter

859

595

1 531

2 464

3 691

4 728

-6 081

-7 787

0

0

Rörelseresultat före avskrivningar
exkl. mgm fee (EBITDA)

−827

821

12 125

12 289

-5 266

-6 038

1 593

1 412

7 625

8 484

Rörelseresultat före avskrivningar
(EBITDA)

-3 059

-2 584

11 984

13 343

-2 893

- 3687

1 593

1 412

7 625

8 484

Avskrivningar och nedskrivningar

-8 828

-6 290

Finansiella poster, netto

-2 820

-1 059

Koncernens resultat före skatt

-4 023

1 113

Not 3 Upplysningar om verkligt värde
Beskrivning av verkligt värde
För beskrivning hur verkligt värde beräknas, se information i årsredovisningen för 2020.

TKR

2021-03-31

2020-03-31

Redovisat värde

Verkligt värde

Redovisat värde

Verkligt värde

1 473

1 473

1 473

1 473

103 212

103 212

107 278

107 278

3 336

3 336

8073

8 073

75 735

75 735

116 359

116 359

Finansiella anläggningstillgångar
Skulder till kreditinstitut
Finansiella leasingskulder
Villkorad köpeskilling

Villkorad köpeskilling
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.

TKR

Ingående balans

Not 4 Specifikation avseende
immateriella tillgångar
Koncernens övriga immateriella tillgångar består av;

Januari – mars
2021

75 735

Övriga Immateriella tillgångar TKR

Kundavtal

2020

Balanserade utvecklingsutgifter

9 929

2021-03-31

2020-03-31

1 517

2 577

15 045

14 870

Värdeförändring i resultatet

0

0

Databaser

10 924

4 808

Tilläggsköpeskilling nya förvärv

0

107 087

Varumärken

162 939

189 996

75 735

117 016

Totalt

190 425

212 251

Utgående balans
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Not 5 Jämförelsestörande poster
2021-01-01
– 2021-03-31

TKR

2020-01-01
– 2020-03-31

2020-01-01
– 2020-12-31

7 626

8 483

68 832

Strategisk rådgivning

0

0

0

Omstrukturering

0

0

2 966

Rekrytering

0

0

0

0

0

-41 281

7 626

8 483

30 517

EBITDA

Justering tilläggsköpeskilling
Justerat EBITDA

Not 6 Transaktioner med närstående

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 feb. 2021 till adress:

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 2020.

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

Not 7 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.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 18 maj 2021. Aktieägare har
möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i syfte att
motverka spridningen av coronaviruset.
https://speqta.com/corporate-governance/
general-meetings

Risk- och osäkerhetsfaktorer
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 2020, sidorna 18–26.

Valberedning
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.
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Juridisk friskrivning

kortnamnet SPEQT. 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

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.

Kalender
Årsstämma
Kvartalsrapport Q2 2021
Kvartalsrapport Q3 2021 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Speqta AB
(publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den
12 maj 2021 kl. 07.00 (CET).

18 maj 2021
24 augusti 2021
11 november 2021

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

Aktien

Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information
finns tillgängliga från offentliggörandet på Speqtas webbplats:

Speqta AB (publ) hade per 31 mars 2021 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

www.speqta.com

Avgivande av delårsrapport
Styrelsen och verkställande direktören för Speqta AB (publ) avger
härmed följande delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-03-31.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport 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 delårsrapport 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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