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Fredrik Lindros, VD

VD ORD
År 2019 går till historien som ”Tillväxtåret”. Speqtas tillväxt var 72%, med en omsättning
som uppgick till 102 mkr, varav 49% var organiskt vilket är ett styrkebesked. Ett bevis att
den strategi och fokus som sattes i 2017 som innebar att fokusera på prestationsbaserad
marknadsföring och lead-generering var rätt. Men det starkaste beviset var att lönsamheten kraftigt förbättrades och att EBITDA dubblerades till 18 mkr.
Det var också året då vi döpte om oss till Speqta. Varumärket Speqta står för spe(q)takulärt
vilket inspirerar oss att vara spektakulära, bygga spektakulära produkter och generera
spektakulära resultat för varandra, våra kunder och våra aktieägare. Som den samling av
hästskomagneter som logotypen är byggd av, ska vi dra till oss leads på ett sätt som ingen
annan kan. Vi vill vara en förebild inom prestationsbaserad marknadsföring.
Förebilder blir vi om vi lyckas växa snabbare än andra och använder oss av ny teknik som
vi ständigt utvecklar och förfinar. För att vinna ska vi bemästra de tre stegen i lead
generering: 1. Hitta bra leads i de kanaler där konsumenterna är, 2. Maximera konvertering 3. Leverera värde direkt till kunderna. Vårt mission är därför att förenkla beslut för
konsumenter och möjliggöra att företag lyckas online.
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Vi har gjort en strategisk översyn som lett till att vi samlar våra verksamheter i två nya
affärsområden som bättre reflekterar vår kommande tillväxt. Från och med 2020 kommer vi att rapportera två nya segment:

Affärsområde AdTech:
Här ingår Shopello i en central organisation för teknikutveckling och försäljning. Uppdraget är att hjälpa e-handlare att öka sin försäljning samtidigt som de endast betalar
för prestation, till exempel när ett köp genomförs. Vi ska erbjuda Shopello BidBrainTM
till flera av våra existerande kunder och ser stora möjligheter i att attrahera nya kunder i
hela Europa. Inom AdTech är fokus att fortsätta växa organiskt.

Affärsområdet Content & Comparison (C&C):
Här ingår de verksamheter som använder innehåll och jämförelser för att inspirera och
hjälpa konsumenter att fatta beslut online. Det är en decentraliserad organisation med
starka online-varumärken som har egna resultatansvar. C&C har tre vertikaler: Personal
finance, Food & Beverage samt Vouchers & Best-in-test. Här ingår Vinklubben, samarbeten för mediahus Affilijet, våra fristående varumärken och sajter, och även Rahalaitos. Tillväxten ska ske både organiskt men även genom fortsatta förvärv. Det är viktigt
för oss att det blir genomtänkta uppköp som passar väl in i vår strategi. Vi kan även
komma att gå in i nya vertikaler om de bedöms lönsamma.
Vad kommer framtiden att ge? Även om vi har kortsiktigt utmaningar med pågående
COVID-19 pandemin så ligger våra långsiktiga nya finansiella mål kvar.

De nya målen är:
n 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.
n Skuldsättningsgrad: Speqtas mål är att ha en net debt / ebitda mellan 1,5–2,5x. Alla
kontantdelar av eventuella framtida köpeskillingar på förvärv är inkluderade som
skuld i ”net debt”.
n Utdelning: Speqta avser inte att göra några utdelningar innan 2022.
År 2020 rivstartade med lansering av nya Shopello BidBrainTM och förvärvet av finska
marknadsledande låneförmedlaren Rahalaitos. Det nya Speqta tar form. Välkommen
att följa med oss på vår tillväxtresa.

Stockholm 23 april 2020

Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
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HÅLLBARHET
Generella principer
På Speqta eftersträvar vi att driva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Vi vill ha liten
miljöpåverkan och ett positivt socialt avtryck som speglar vår moraliska kompass, våra
värderingar samt visar hänsyn och respekt för alla inblandade parter. Med det i åtanke
söker vi ständigt nya möjligheter att höja ribban för det arbete vi gör och vara en
förebild för andra organisationer. Under 2019 tillsattes Hannes Rosén som ansvarig för
hållbarhetsarbetet inom företaget, och vårt mål att lägga till hållbarhetskriterier som en
del av vår rutin när vi utvärderar verksamheten och under 2020 avser vi utveckla vårt
hållbarhetsarbete ytterligare.

Strategi
Speqta har fem huvudsakliga intressenter: kunder/partners, leverantörer, anställda,
investerare och samhället i stort. För att kunna arbeta strukturerat med hållbarhet har vi
identifierat ett antal områden där vår verksamhet påverkar dessa intressenter och där vi
har både ansvar för, och möjlighet att påverka, vårt avtryck.

1. Kunder/Partners
Våra kunder och partners är viktiga delar av vårt hållbarhetsarbete. Att behandla dem
med respekt och i enlighet med god sed är viktigt som en del av vår företagskultur och
bidrar till företagets framgång. Vi arbetar med olika områden som hörnstenar i vårt
hållbarhetsarbete; Partnerkännedom, Kundkännedom, Integritet och Antikorruption.

Partnerkännedom
Vi är noggranna i urvalet av våra partners för att säkerställa att vi arbetar med organisationer som är väl lämpade för att leverera hög kvalité och är framgångsrika inom sina
områden. Vi räknar in deras miljöpåverkan och hållbarhetsarbete i vår helhetsbedömning av deras lämplighet som partners till Speqta.

Kundkännedom
Konsumenters agerande är i ständig förändring. Ökad medvetenhet kring hållbarhet
bland konsumenter håller på att förändra linjära konsumtionsmönster. Vi följer med i
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den utvecklingen för att Speqta ska fortsätta kunna leverera relevanta produkter och
tjänster för våra målgrupper.
Vår verksamhet hjälper konsumenter hitta nya produkter och tjänster, samtidigt som
vi förmedlar bra villkor för alla inblandade. Det innebär att våra konsumenter sparar
pengar och våra partners ges en god möjlighet att öka sin försäljning. I tillägg stöttar vi
konsumenterna i att hitta mer högkvalitativa och bättre anpassade produkter för deras
behov, vilket i sin tur ger mindre miljöpåverkan.

Integritet
Att bibehålla vår integritet handlar om att säkerställa hög standard av system- och
datasäkerhet. Speqta utför regelbundet kontroller, analyser, tester och implementerar
verktyg för att löpande stärka säkerheten.
Datasäkerheten överses av vår Data Protection Officer, Joakim Berg. Det arbetet innefattar bland annat att genomlysa våra rutiner, kontrakt och andra samarbeten där vi
delar data med andra partners, leverantörer och interna processer som skyddar tillgängligheten av personlig data. Speqta var säkrade i enlighet med GDPR när det trädde
i kraft under maj 2018 och agerar i enlighet med ändringar och uppdateringar som
görs inom området för att fortsätta följa direktivet.

Anti-korruption
Speqta tolererar inte korruption eller mutor under några omständigheter och har en
policy som reglerar detta. Det har inte varit några rapporterade fall av korruption eller
mutor inom Speqta.

2. Leverantörer
Speqtas huvudsakliga leverantörer är inom digitala tjänster, IT och kontor. Som med
kunder och partners tror Speqta att långsiktiga relationer grundade i gemensamma
intressen leder till hälsosam, hållbar tillväxt för alla inblandade parter.
Speqta har ett antal leverantörer inom olika områden som t ex Digital marknadsföring,
It-tjänster och finansiella tjänster. I våra samarbeten strävar vi mot att våra leverantörer
ska agera med samma höga etiska standard som vi. När det kommer till kontorsnära
tjänster och underhåll försöker vi hitta lokala leverantörer i Stockholm för att stödja det
lokala samhället samtidigt som det ska vara affärsmässigt och miljömässigt försvarbart.

3. Anställda
Speqta erbjuder spännande karriärmöjligheter i en modern, flexibel, stimulerande och
hälsosam miljö. För ett snabbväxande kunskapsbolag, som vi, är att bibehålla, utveckla
och rekrytera spetskompetenser tillräckligt fort och bra en ständig utmaning. Inte bara
när det gäller rekrytering utan också inom att upprätta och vidhålla stark struktur och
tydliga meningsfulla rutiner för en välfungerande HR-funktion. Vi lägger stor vikt vid
det här området och har från och med 2019 tillsatt rollen Chief People Officer med
målet är att fortsätta vidareutveckla och etablera HR-funktionen.
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Speqta erbjuder en modern, flexibel, stimulerande miljö med sund balans mellan
arbete och fritid. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till innovation och är stolta
över att ha medarbetare från 6 olika länder som dagligen arbetar tillsammans för att ta
Speqta till nästa nivå. Vi utvecklar vår organisation med mångfald och unika kompetenser där professionella kvalitéer inte kompromissas mot andra faktorer som kulturell
bakgrund, kön eller funktionsvariationer. Vidare är vi i startgroparna för att arbeta aktivt
mot historiska obalanser vi kan ha haft tidigare.
Speqta har en nolltolerans rörande diskriminering och sexuella trakasserier. Vid början
av Q2 2019 var fördelningen mellan kvinnor och män följande: I bolaget i stort är 60
procent män och 40 procent kvinnor. I företagsledningen är ~67 procent män och ~33
kvinnor och i styrelsen är ~83 procent män och ~17 procent kvinnor. Vi har en ambition att över tid utjämna balanserna samtidigt som vi anser att det är viktigt med rätt
person på rätt plats oavsett kön. Vi har en seriös ambition att vidareutveckla våra ledare
och att stötta våra anställda i att växa och ta nytt ansvar och nya roller inom företaget.
Ett annat område vi fokuserar på är att klargöra roller och ansvarsområden och mål. Vi
arbetar också med att etablera en kultur där vi utmanar hur vi jobbar idag och kreativitet och innovation uppmuntras samtidigt som vi stärker våra arbetsprocesser.

4. Investerare
Speqta har som mål att leverera långsiktigt värde för våra aktieägare genom en hållbar
affärsmodell. En utmaning inom det området är att fortsätta ha stark tillväxt medan
vi bibehåller ansvarsfull och hållbar verksamhet. En annan utmaning är att övertyga
aktieägarna om att vår strategi är den hållbara vägen framåt. Målet är att vara publikt
transparent med vår verksamhet.
Speqta strävar mot hållbar och hälsosam tillväxt med rimliga finansiella mål på kort
och medellång sikt med en balanserad skuldkvot. Vi fokuserar på segment med långsiktig potential och intäktsmodellen är grundad i en växande marknad inom prestationsbaserad marknadsföring för verksamheter online.

Investerarrelationer:
Som ett företag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market arbetar Speqta
med att bibehålla en rättvisande aktiekurs genom förutsägbarhet baserad på tydlig och
relevant finansiell information. Rutiner och innehåll för finansiell rapportering förbättras löpande och med utgångspunkt i återkoppling från kapitalmarknaden och företaget identifierar löpande nya forum där vi kan träffa potentiella investerare. I linje med
det ovanstående utvärderar, prioriterar och tilldelar vi resurser internt för att hitta och
verkställa möjligheter.
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5. Samhället
Speqta har ambitionen att aktivt interagera med lokalsamhället som vi finns i - såväl
som det globala samhället vi är en del av när det kommer till de avtryck vi gör miljömässigt och från onlineindustrin som helhet.

Miljömässig påverkan:
Som online-verksamhet har Speqta relativt begränsad miljöpåverkan. Oavsett detta
arbetar vi beslutsamt med att hitta nya möjligheter att minska den negativa påverkan vi
trots allt har genom vår infrastruktur och dagliga verksamhet. Vårt största avtryck kommer från servrar, energianvändning och affärsresor. Som en del av vårt miljöarbete tar
vi videosamtal istället för att resa när det är möjligt och genom att byta ut och uppgradera teknik som får en nettopositiv miljöeffekt.
I de flesta av våra produkter och tjänster hjälper vi konsumenter hitta bättre alternativ
och göra bättre affärer. Det innebär att vi hjälper konsumenter att spara pengar men
också att hitta bättre lämpade produkter av högre kvalitet som håller längre.
Målet är också att välja miljöcertifierade och krav-produkter till kontoret när det gäller
mat och kontorsmaterial där det är möjligt.

Socialt avtryck
Vi sponsrar i dagsläget ett ungdomslag för tjejer i innebandy och tittar efter möjligheter att etablera och växa ett löpande samarbete med föreningar. Under 2019 ska vi
etablera en långsiktig plan för att skapa positiv social samhällspåverkan.
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FÖRVALTNINGSBER ÄT TELSE
Styrelsen och VD för Speqta AB (publ) organisationsnummer 556710-8757
med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2019.

Allmänt om verksamheten
Bolaget bildades år 2003 och har alltid varit pionjärer inom online-verksamhet. Genom
åren har strategin ändrats och sedan år 2017 har fokus varit den prestationsbaserade
marknadsföringen och lead generation. Vår vision är att bli en förebild inom prestationsbaserad onlinemarknadsföring, vilket innebär att jobba med den senaste tekniken,
exempelvis AI. Genom den kan vi bemästra de tre stegen i lead generering: 1. Hitta
bra leads i de kanaler där konsumenterna är, 2. Maximera konvertering och 3. Leverera
värde direkt till kunderna. Vårt uppdrag är därför att förenkla beslut för konsumenter
och möjliggöra att företag lyckas online.
Det är tre stora trender som driver vår utveckling och bolag framåt: Att konsumenterna fattar fler beslut online, att e-handeln ökar och att andelen annonspengar som
går online ökar. Vi har från och med år 2020 grupperat våra verksamheter i två satsningsområden som bättre reflekterar hur vi ser vår strategi och fortsatta tillväxt. De nya
affärsområdena är: AdTech och Content & Comparison vilka kommer redovisas från
första kvartalsrapporten 2020.
AdTech. Här ska vi hjälpa e-handlare att få kunder och endast betala för prestation,
till exempel när de får trafik som faktiskt generar köp, det vill säga att varukorgen blir
utcheckad eller att vi levererar ett högkvalitativt lead. Här tror vi på en stark organisk
tillväxt och siktar på att skala denna plattform i Europa, där vi redan idag har över
3 000 e-handelsbutiker. I denna vertikal ligger Shopello med sin nylanserade produkt
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Shopello BidBrainTM. Tillväxtfaktorer i detta affärsområde är att vinna nya stora europeiska kunder, samt erbjuda valda existerande större kunder Shopello BidBrainTM samt att
möjliggöra för våra uppkopplade affiliate-butiker att gå direkt till oss och använda vår
egna CPO-modell.
Content & Comparison (C&C). Vi tror på att använda innehåll och jämförelser för att
inspirera och informera konsumenter att fatta beslut online. Vi ska därför äga och
utveckla fristående starka online-varumärken i lönsamma vertikaler. Idag fokuserar vi
inom vertikalerna: Personal finance, Food & Beverage och Vouchers (rabattkoder) &
Best-in-test. Här ligger Vinklubben (tidigare inom Food & Beverage), "Affilijet"-samarbetena med mediahus (tidigare inom Shopping) och våra fristående sajter som Lånakuten, Outletsverige med flera (tidigare inom Shopping). Inom C&C ser vi både organisk
tillväxt och förvärv. Vi ska växa organiskt genom exempelvis nya Affilijet-samarbeten i
andra länder än Sverige och Norge. Vi kan komma att förvärva större onlinevarumärken i nuvarande existerande vertikaler men även i andra lönsamma vertikaler, men
fokus är inte iGaming. Som följd av fokuset på starka online-varumärken så kommer vi
sluta arbeta med mindre sajter för inte bli för splittrade och för att hålla fokus.

Vision
Bli en förebild inom prestationsbaserad onlinemarknadsföring.

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

Strategi
Erbjuda de bästa prestationsbaserade lead generation plattformarna med hjälp av data
och AI, och växa organiskt och genom förvärv på nya och befintliga marknader.

Nya finansiella mål från 2020
n 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.
n Skuldsättningsgrad: Speqtas mål är att ha en net debt / ebitda mellan 1,5–2,5x. Alla
kontantdelar av eventuella framtida köpeskillingar på förvärv är inkluderade som
skuld i ”net debt”.
n Utdelning: Speqta avser inte att göra några utdelningar innan 2022.
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Personal
Under året har koncernen haft i genomsnitt 25 (24) st anställda. På bokslutsdagen var
det 29 (26) st anställda i koncernen.
Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till
VD och ledande befattningshavare
Styrelsen beslutar om ersättning och andra anställningsvillkor för VD. VD beslutar i sin
tur om ersättning och andra anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare
som in sin tur godkänns av ersättningsutskottet.
Den totala ersättningen skall vara konkurrenskraftig på den lokala marknad där medarbetaren verkar så att skickliga medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas.
Den individuella ersättningen skall baseras på medarbetarens erfarenhet, kompetens,
ansvar och prestation. Den totala ersättningen bör baseras på fyra huvuddelar; fast lön,
rörlig ersättning, pensionsförmåner och långsiktiga incitamentsprogram.
Uppsägning och avgångsvederlag: En ömsesidig uppsägningstid om 1–6 månader skall
gälla för ledande befattningshavare. Vid uppsägning från företagets sida ska avgångsvederlag, i förekommande fall, inte överskrida ett belopp motsvarande 12 månaders
fast lön. Vid uppsägning från den anställdes sida skall han/hon normalt inte ha rätt till
något avgångsvederlag.

Forskning och utveckling
Speqta har ett stort fokus på utveckling av egna innovativa produkter och tjänster
och dotterföretaget myTaste Brands AB är den som utför koncernens forskning och
utveckling. Koncernens produktutveckling aktiveras när kriterierna för IAS 38 är uppfyllda. Avskrivning påbörjas när en version av produkten är klar för användning, se not 1
för mer information om immateriella tillgångar. Per den 31 december 2019 uppgår den
aktiverade produktutvecklingen efter avskrivningar till 17 093 (17 326) tkr. Avskrivningar
av produktutveckling uppgick till 7 021 (8 081) tkr.

Fortsatt drift
Styrelsens bedömning är att företagets nuvarande likvida medel i kombination med
bedömda framtida kassaflöden medger genomförande av planerade projekt 2020.

Rörelsesegment
Inga förändringar har skett i rörelsesegmenten under året 2019. Namnen på segmenten ändrades till Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Under 2020 ändrades segmenten till två nya som finns beskrivna under Förvaltningsberättelsen.

Försäljning och resultat
Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 101 972 tkr (59 128). Rörelseresultatet
före avskrivningar uppgick till 17 161 tkr (7 794) och resultat efter skatt -885 tkr (-4 372).
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Finansiell ställning
Koncernens externa finansiering består främst av banklån. Under året har banklån upptagits till ett värde om 20 mkr. Det egna kapitalet uppgick vid utgången av året till 83
512 tkr (41 845), vilket ger en soliditet på 56,3% (40,8%).
Flerårsöversikt (tkr)

2019

2018

2017

2016

2015

101 972

59 128

36 696

44 115

50 579

Resultat före avskrivningar

17 161

7 794

102

-1 483

1 306

Årets resultat

-885

-4 372

-10 145

-8 116

-8 170

Resultat per aktie före
och efter utspädning

-0,03

-0,19

-0,55

-0,47

-0,49

Eget kapital per aktie

2,19

1,45

1,32

1,31

1,34

Nettoomsättning

Kassaflöde och investeringar
Koncernens likvida medel uppgick till 19 265 tkr (20 909 ) per den 31 december 2019.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9 933 tkr (814). Kassaflödet
från investeringsverksamheten uppgick till -50 503 tkr (-5 420) och avser främst förvärv av rörelse om 38 377 tkr. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till
38 926 tkr (20 075).

Aktien
Speqta AB (publ) har per 2019-12-31 ett aktiekapital om 19 095 039 kr (14 439 918) fördelat på 38 190 717 aktier (28 879 836). Kvotvärdet uppgår till 0,5 kronor. Aktien handlas sedan 4 juli 2014 på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet
SPEQT. En handelspost omfattar en (1) aktie. Samtliga aktier utgörs av samma serie och
äger samma rätt till röst och utdelning i företaget.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2019
n Bolaget har under andra kvartalet bytt namn till Speqta AB (publ) från myTaste AB
(publ) vilket ska ses som en bekräftelse av att strategiförändringen är genomförd och
ett avstamp för bolagets tillväxt i sin nya skepnad.
n Fredrik Lindros tillträde som ny VD den 30 september. Fredrik har flerårig erfarenhet
av tillväxtresor, managementkonsult, media och online-verksamheter. Fredrik kom
närmast från EQT ägda IP-Only. I juli förvärvade Fredrik 101 598 aktier i bolaget.
n CPO-modellen av Shopello har drivits under ett pilotprojekt med utvalda kunder,
exempelvis Cervera. Resultatet var positivt och ledde till lansering i början av
januari 2020.
n Vinklubben lanserade i november 2019 en ny plattform och sajt. Målet är att skapa
en mötesplats för vinintresserade konsumenter och vinimportörer, som både uppskattas av konsumenten men som också kan leverera en effektiv försäljningskanal
för importören.
n En Bäst-i-test-vertikal har under tredje kvartalet skapats inom Affilijet och lanserats
på Expressen. Detta är en vertikal där Speqta skriver omfattande artiklar för att guida
konsumenter i köp för en rad olika produktkategorier.
n Koncernen har den 24 april refinansierats med ett nytt banklån hos Nordea Bank
med löptid 5 år. Bankfinansieringen uppgår till 20 mkr samt ett avtal om en kreditfacilitet om 4 mkr.
n Samarbetet med Expressen har utvecklats under första kvartalet vilket innebär att
Speqta nu hanterar Expressens tjänster inom privatekonomi, rabatterbjudande samt
odds och spel.
n Den 22 mars gjordes ett inkråmsförvärv av tillgångar i norska Netpixel Media AS
och Captana AS. De förvärvade tillgångarna innefattar dels hemsidan låne-penger.
com, en jämförelsetjänst för privatlån, och dels ett samarbete inom erbjudanden av
privatlån, kreditkort och rabattkoder tillsammans med norska nätbaserade nyhetsmediet Nettavisen.
n Optimizer Invest Limited påkallade under andra kvartalet samtliga utestående teckningsoptioner och ökade sitt aktieinnehav med ytterligare 5 084 746 aktier. Speqta
AB (publ) tillfördes därmed ytterligare cirka 15 mkr.
n Konvertering av konvertibellån. Andreas Friis, Jonas Söderqvist och Trottholmen AB
(konvertibelinnehavarna) har under andra kvartalet konverterat konvertibellånet uppgående till 11 998 020 kr till aktier, motsvarande 2 423 842 nya aktier.
n Den 1 februari förvärvades bolaget Leads on Top AB (lånakuten.com),
en nätbaserad jämförelsetjänst för privatlån.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
EFTER BAL ANSDAGEN
n 31 januari 2020 förvärvade Speqta 100% av aktierna i Eone OY, som 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 miljoner euro) beroende på utfallet av Eones EBITDA
under 12 respektive 24 månader efter tillträdet. Två tredjedelar av tilläggsköpeskillingen kan betalas med aktier. Den Initiala 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.
Eone hade under senaste bokslutsåret (nov 2018–okt 2019) en omsättning på cirka
149 mkr med en EBITDA om cirka 56 mkr och en EBIT om cirka 55 mkr. Eone konsolideras från 1 februari 2020 och innebär ett steg uppåt i värdekedjan för Speqta som
numera blir förmedlare dvs en ”broker” och inte bara affiliate.
n Shopello BidBrainTM, CPO-modellen av Shopello lanserades den 9 januari 2020.
Tjänsten har utvecklats under drygt ett år och innebär att e-handlaren inte längre
behöver betala för klick som inte leder till köp, utan endast för klick som ger försäljning. Shopello BidBrainTM gör det möjligt för nätbutiker att själva bestämma hur stor
del av försäljningen eller vinsten som de vill spendera på trafiken.
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n 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. Styrelsen föreslår till årsstämman att någon utdelning för 2019 inte skall ske mot bakgrund att bolaget fortsatt prioriterar tillväxt och nya förvärvsmöjligheter.

Speqta har lanserat två nya affärsområden:
n Affärsområde AdTech. Uppdraget är att hjälpa e-handlare att öka sin försäljning
samtidigt som de endast betalar för prestation, till exempel när ett köp genomförs.
Här ingår Shopello i en central organisation för teknikutveckling och försäljning.
Inom AdTech är fokus att fortsätta växa organiskt.
n Affärsområde Content & Comparison (C&C). Här ingår de verksamheter som använder innehåll och jämförelser för att inspirera och hjälpa konsumenter att fatta beslut
online. C&C har tre vertikaler: Personal finance, Food & Beverage samt Vouchers &
Best-in-test. Tillväxten ska ske organiskt och genom fortsatta förvärv.

Pandemin COVID-19 har fram till i slutet av mars
påverkat Speqta positivt och negativt:
n Speqta AdTech: Shopello’s volymer har utvecklats positivt i mars till följd av trenden
med ökande e-handel. Några kunder har emellertid minskat eller stoppat sin marknadsföring, speciellt detaljister som har både fysiska affärer och e-handel. Speqta
har upplevt ändrade möjligheter att nå potentiella nya kunder med erbjudandet om
Shopello BidBrain™ eftersom potentiella kunder avböjer möten till följd av COVID-19.
n Speqta C&C Personal finance: Lånemarknaden präglas av lägre efterfrågan på lån
liksom ändrade kreditkrav från långivare vilket har påverkat Rahalaitos och våra
affiliation-sajter negativt.
n Speqta C&C Food & Beverage: Vinklubben har påverkats positivt till följd av ändrade
konsumtionsmönster med färre restaurangbesök.
n Speqta C&C Vouchers & Best-in-test: Vertikalen har en hög exponering mot resor
och hotell där efterfrågan minskat medan andra rabattkoder har dragit fördel av
trenden med ökande e-handel.
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RISKFAKTORER
Ägande av aktier är förenat med ett risktagande. Innan ett investeringsbeslut fattas är
det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som anses vara väsentliga för Bolagets och dess värdepappers framtida utveckling. Ett antal faktorer utanför Speqtas
kontroll kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella
ställning eller medföra att värdet på Bolagets aktier minskar, liksom ett flertal faktorer
vars effekter Speqta kan påverka genom sitt agerande. Det finns risker både vad avser
omständigheter som är hänförliga till Speqta och sådana som inte har något specifikt
samband med Speqta. Nedan beskrivs ett antal riskfaktorer som anses vara av särskild
betydelse för Speqtas framtida utveckling. Den nedanstående redovisningen av riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej heller är riskerna rangordnade efter grad
av betydelse. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som
Bolaget för närvarande anser obetydliga, kan komma att få väsentlig betydelse för
Speqtas verksamhet, resultat och finansiella ställning. De risker och osäkerhetsfaktorer
som anges nedan kan enskilt eller sammantaget få en väsentlig negativ inverkan på
Speqtas finansiella ställning, verksamhet och resultat. De kan även medföra att aktierna
och teckningsoptionerna i Speqtas minskar i värde, vilket skulle kunna leda till att Speqtas
aktieägare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital.

Risker relaterade till affärsverksamhet
och makroekonomiska faktorer
Förändringar i den allmänna konjunkturen påverkar marknaden för Bolagets tjänster.
Ett svagare konjunkturläge, med minskad köpkraft och ökade besparingsbehov hos
Koncernens kunder, kan därför få negativt genomslag på Bolagets verksamhet och
resultat. Bolagets verksamhet och resultat är beroende av att dess kunder har tillräckliga resurser för att köpa Koncernens produkter och tjänster. Kunderna kan i framtiden
minska eller senarelägga sina inköp av Koncernens produkter och tjänster på grund
av till exempel svårigheter att få krediter eller ekonomisk instabilitet på marknaden i
allmänhet. Om de globala ekonomiska förutsättningarna eller de ekonomiska förhål-
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landena på viktiga marknader försvagas kan Bolagets finansiella ställning, verksamhet
och resultat påverkas negativt.

Konjunkturkänslighet
Koncernen är beroende av konjunkturen på de marknader där Koncernen bedriver
verksamhet. Bolaget är också beroende av det allmänna ekonomiska läget i länderna
där Bolaget bedriver verksamhet, vilket i sin tur påverkas av exempelvis politiska beslut,
räntenivåer, arbetslöshet, inflation, skatter och andra faktorer. Om Speqta AB inte
lyckas motverka konjunkturrörelser genom att skapa stabilitet i intäkterna och minska
sina kostnader kan detta ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella
ställning och resultat.

Nyckelpersoner och medarbetare
Speqta är beroende av ett antal nyckelpersoner. Det finns därför en risk för att Bolagets verksamhet påverkas negativt av förändringar i organisationen. Bolagets framtida
utveckling beror delvis på förmågan att attrahera och behålla kvalificerad ledning
samt personal för produktutveckling, projektledning och marknadsföring. Det finns
en risk att Bolaget inte i alla situationer kan finna, rekrytera eller behålla personer med
nödvändig kompetens för Bolagets befintliga eller framtida verksamhet. Förluster av
nyckelpersoner, liksom framtida misslyckanden att rekrytera personer med nödvändig
kompetens, kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning
och resultat.

Konkurrens
Marknaderna för produkter och tjänster på vilka Koncernen verkar kännetecknas av en
snabb teknisk utveckling och hög konkurrens. Flera av Speqtas nuvarande och potentiellt framtida konkurrenter kan ha ett konkurrensövertag i form av till exempel längre
historik, ett mer inarbetat varumärke samt större finans-, teknik- och marknadsföringsresurser. Om Speqta således inte kan anpassa Bolagets verksamhet och produkter/
tjänster till den tekniska utvecklingen på marknaden finns det risk för att Bolaget förlorar konkurrenskraft, vilket framgent skulle kunna påverka Bolagets utvecklingsmöjligheter negativt.

Leverantörsberoende
Koncernen anlitar i sin verksamhet leverantörer och samarbetspartners, och är beroende av samarbetsavtal med externa parter för att kunna utföra sitt arbete. I den mån
leverantörer eller samarbetspartners inte kan anlitas till rimlig kostnad, eller om utgiften
för sådan leverantör eller samarbetspartner överskrider förväntade nivåer, kan Speqtas
förmåga att sälja produkter och utföra tjänster i tid eller med den vinst som förväntats
försämras. Därutöver kan Speqta behöva köpa tjänster från andra leverantörer och/eller
samarbetspartners och till ett högre pris om en leverantör eller en samarbetspartner av
någon anledning inte kan leverera i enlighet med ingångna avtal. Felaktiga, försenade
eller uteblivna leveranser från leverantörer och/eller samarbetspartners kan följaktligen
få negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, med ökade kostnader, störningar
i verksamheten och minskat förtroende hos kunderna som följd, vilket i sin tur kan
innebära minskad eller utebliven försäljning och därmed inverka negativt på Bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning.
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Kunder samarbetsavtal och beroende av partners
Bolaget är idag beroende av kunder och samarbetsavtal med partners såsom exempelvis banker, låneinstitut, affiliates, e-handelsbutiker, vindistributörer, Systembolaget
och mediahus. Det finns en risk att avtal sägs upp eller väsentligt förändras vilket kan få
negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Bolaget är idag
beroende av sitt CSS-samarbete (Comparison Shopping Service) med Google och det
finns risk att villkor i samarbetet förändras eller sägs upp vilket kan få en negativ effekt
på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Googles algoritmer uppdateras kontinuerligt vilket kan medföra att bolagets SEO ranking för internetsiter sjunker
vilket kan få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Varumärke
Om Speqta, Bolagets leverantörer, eller Bolagets andra samarbetspartners, inte uppfyller ställda krav på bland annat kvalitet, arbetsvillkor för anställda, miljö och socialt
ansvar, kan detta skada bolagets rykte och därmed ha en negativ inverkan på Bolagets
verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Immateriella rättigheter
Det för Bolaget centrala och betydelsefulla varumärket Speqta registrerades 2019 och
får anses ha en stark särskiljningsförmåga och skyddsomfång. Varumärket har kunnat
registreras hos den Europeiska varumärkesmyndigheten OHIM.
Koncernen innehar därtill ett antal andra varumärken, domännamn och immateriella
rättigheter samt kan komma att förvärva såväl som utveckla egna och gemensamma
immateriella rättigheter framgent. Det finns en risk för att Bolaget inte kommer att
kunna vidmakthålla registrerade domännamn och beviljade varumärken och andra
immateriella rättigheter, eller att framtida registreringsansökningar inte beviljas. Om
Speqta inte lyckas skydda och vidmakthålla sina immateriella rättigheter kan det
påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.
Koncernen är vidare beroende av know-how i sin verksamhet. Det finns en risk för att
Bolagets konkurrenter utvecklar motsvarande know-how eller att Speqta inte lyckas
skydda sitt kunnande på ett effektivt sätt, vilket skulle kunna påverka Bolagets verksamhet och lönsamhet negativt. Vidare föreligger en risk att Speqta gör sig skyldigt till,
eller påstås ha gjort sig skyldigt till, intrång i andras immateriella rättigheter, vilket kan
medföra kostnader för att antingen gå i svaromål eller förlika en tvist avseende intrång.
AllaAnnonser, och i viss utsträckning även myTaste, utgör söktjänster som indexerar
och återger information, till exempel radannonser eller matrecept och bilder, hämtade
från olika databaser på internet. Det finns en risk att rättighetshavare till databaser,
som inte lämnat sitt medgivande till att indexering sker, hävdar att intrång sker i rättigheterna till databasen eller andra därtill knutna immateriella rättigheter, till exempel
varumärkesrätt eller upphovsrätt. Efter att talan väckts av en indexerad databasinnehavare har Stockholms tingsrätt vid en rättslig prövning av AllaAnnonsers söktjänst år
2005 avslagit ett interimistiskt förbudsyrkande mot AllaAnnonser på grund av påstått
varumärkesintrång (återgivande av databasens namn i AllaAnnonsers träfflistor). Målet
avskrevs senare efter att parterna ingått ett avtal om samarbete.
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Verksamheten som bedrivs under Matklubben.se samt under domännamn innehållande myTaste innefattar att användarna kan ladda upp och lagra recept och matbilder
på webbplatser. Det finns en konstant potentiell risk att upphovsrättsligt skyddat material laddas upp och lagras av registrerade användare som själva saknar rättigheterna till
materialet. Stockholms tingsrätt har vid en rättslig prövning av Bolagets ansvar i dessa
situationer år 2013 funnit att Bolaget fullgjort vad som krävs när det gäller att ställa upp
regler, informera och hålla uppsikt över tjänsten samt att utan dröjsmål ta bort material när rättighetshavare påtalat intrång. Talan om ansvar mot Bolaget ogillades därför
i sin helhet. Det finns dock en risk för att rättighetsinnehavare även framgent kommer
att rikta olika krav mot Bolaget. Om Bolaget inte med framgång kan bemöta dessa
krav kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och
resultat. I händelse av att Koncernen har gjort intrång i andras immateriella rättigheter
kan det vidare uppstå krav på att Speqta ska utveckla alternativ eller ingå avtal om att
mot ersättning använda den immateriella rättigheten i fråga. Om dessa risker skulle
materialiseras skulle det kunna ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella
ställning och resultat.

Tvister
Koncernen kan inom ramen för den normala affärsverksamheten bli inblandad i tvister
och riskerar att bli föremål för civilrättsliga anspråk i juridiska processer rörande bland
annat avtal samt brister vid försäljning av produkter och leverans av tjänster. Därutöver
kan Speqta (eller befattningshavare, chefer, anställda eller närstående) bli föremål för
brottsutredningar och regulatoriska utredningar samt processer. Tvister, anspråk, utredningar och juridiska processer av dessa typer kan vara tidskrävande, störa den normala
verksamheten, innefatta stora summor, påverka kundrelationer negativt och medföra
såväl administrativa som rättsliga sanktioner och åtgärder med betydande kostnader.
Om sådana tvister, anspråk, utredningar och juridiska processer inträffar och Koncernen
hålls ansvarig finns det en risk att kraven inte till fullo täcks av Speqtas försäkringsskydd.
Framtida tvister, anspråk, utredningar och processer kan påverka Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och resultat negativt. Exponering för tvister, böter och andra åligganden som utfärdas av relevanta myndigheter kan dessutom, även om de finansiella
effekterna inte behöver vara betydande, påverka Speqtas renommé negativt.

IT- och styrsystem
Koncernens verksamhet är beroende av att Koncernens anställda har regelbunden och
oavbruten tillgång till IT-baserade verktyg, system och kommunikationsplattformar.
IT-system är i regel känsliga för skador eller störningar orsakade av till exempel datorvirus, översvämningar, bränder, strömavbrott, mänskliga fel och liknande händelser.
IT-system kan också bli föremål för sabotage, vandalism eller problem orsakade av
bristande skötsel. IT-attacker, fel och skador på IT-system, driftsstörningar, felaktiga
eller bristfälliga leveranser av IT-tjänster från Bolagets leverantörer, fel eller förseningar
i framtida implementeringar av nya IT-system respektive högre utgifter än väntat vid
IT-investeringar kan ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning
och resultat.
Det finns vidare en risk för att till exempel driftstörningar, IT-attacker eller avbrott i
Speqtas IT- och styrsystem leder till ett minskat förtroende för Bolaget, med försämrad
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konkurrenskraft och ställning på marknaden som följd, vilket kan ha en negativ inverkan
på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Behandling av personuppgifter
Bolaget registrerar, hanterar, lagrar och använder en stor mängd personuppgifter inom
ramen för sin verksamhet. Behandling av personuppgifter är inom EU och i vissa andra
jurisdiktioner föremål för komplex och omfattande reglering. Bolaget ansvarar även
för behandling av personuppgifter som genomförs för Bolagets räkning av leverantörer och samarbetspartners, och för att tillse att personuppgifter inte lämnas ut eller
överförs utanför EU i strid mot lagstiftningen. Bland de personuppgifter som behandlas
förekommer uppgifter såsom betalnings- och kontoinformation och liknande uppgifter
rörande enskilda personers ekonomiska förhållanden, för vilka det föreligger särskilda
krav på bland annat säkerhet och kryptering. Det finns en risk att Speqta inte för närvarande eller i framtiden uppfyller samtliga krav som uppställs på behandlingen av personuppgifter, brister i sina åligganden gentemot de personer personuppgifterna avser
eller på annat sätt misslyckas med att uppfylla kraven i gällande personuppgiftslagstiftning. Det finns vidare en risk för att felaktig behandling av personuppgifter leder till
sanktioner från myndigheter och/eller skadar Bolagets renommé, vilket kan medföra
en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
I maj 2018 trädde en ny EU-förordning i kraft varigenom felaktig behandling av personuppgifter kan leda till sanktioner i form av bland annat böter uppgående till det
högre av 20 meuro eller 4 procent av Koncernens globala årliga omsättning. Om
Bolaget skulle bli föremål för sådana sanktioner skulle det medföra en betydande
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Det finns
även en risk för att de åtgärder som Bolaget vidtar för att efterleva den nuvarande och
och eventuellt förändringar i lagstiftningen blir kostsamma och/eller stör den dagliga
verksamheten, vilket kan medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat
och finansiella ställning.

Behandling av konfidentiell information
Koncernens verksamhet innefattar viss hantering av känslig och konfidentiell information.
Informationshanteringssystem tillhörande Speqta eller andra bolag med vilka Koncernen har en affärsrelation kan vara sårbara för säkerhetsöverträdelser (inklusive IT-brott),
skadegörelse, datorvirus, felplacerad eller förlorad data, automatiserade eller mänskliga
fel eller andra liknande händelser. Varje spridning av konfidentiell information kan skada
Bolagets anseende och till följd av detta, eller på grund av en annan anledning, ha en
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Tekniska risker
Speqta utvecklar och tar löpande fram nya tekniska lösningar och produkter. Den egenutvecklade tekniken kan komma att innehålla ännu okända programfel eller felaktig
prestanda, vilket kan påverka Bolaget negativt. Vidare kan en utbredd användning av ny
internet-, nätverks- eller annan webbrelaterad teknik komma att kräva investeringar för att
förändra eller anpassa Speqtas produkter, tjänster eller infrastruktur. Detta kan vara resurskrävande och negativt påverka Bolagets resultat och finansiella ställning. Då vissa av Bolagets produkter och tjänster ännu ej är färdigutvecklade, kan det uppstå tekniska problem
som gör att utvecklingen tar längre tid innan produkten eller tjänsten når marknaden.
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Kostnaderna för Bolaget kan därför bli högre än beräknat. Om Speqta skulle misslyckas
med att utveckla och lansera produkter och tjänster baserat på det utvecklingsarbete som
bedrivs, finns risk att värdet på Bolagets tillgångar behöver skrivas ned. Speqtas fortsatta
utveckling är även beroende av att Bolaget håller jämna steg med den tekniska utvecklingen och kan anpassa produkter och tjänster till förändringar av industristandarder och
marknadens behov. Detta kan kräva betydande ledningsinsatser och kapital. Om Speqta
utvecklar nya produkter och tjänster är det inte säkert att de mottas positivt av marknaden. Detta riskerar att påverka Bolagets möjligheter att bibehålla och attrahera kunder,
vilket kan komma att negativt påverka dess verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Prisrisk
Eftersom Koncernen verkar på öppna marknader, där priser på olika produkter och
tjänster ständigt fluktuerar, finns det en risk för lägre lönsamhet om Bolaget inte kan
hantera kostnadsökningar på ett önskvärt sätt, om Bolagets kostnader ökar i snabbare
takt än intäkterna samt om priserna på Koncernens produkter och tjänster förändras på
ett för Koncernen negativt sätt. Om denna risk materialiseras kan detta ha en negativ
inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Ansvar vid utfärdande av tjänst
Koncernen kan komma att bli föremål för anspråk och andra krav om tjänsterna som
Koncernen utför är, eller påstås vara, felaktigt eller bristfälligt utförda eller orsakar, eller
påstås ha orsakat, person- eller egendomsskada. Person- eller egendomsskador som
orsakas av felaktigt eller bristfälligt utförda tjänster, vilka inte motsvarar godtagbara
kvalitetsstandarder, kan få en negativ effekt på Speqtas renommé, verksamhet, finansiella ställning och resultat. Om en tjänst utförts på ett felaktigt eller bristfälligt sätt kan
Bolaget tvingas avhjälpa detta. I en sådan situation finns det en risk att Bolaget inte kan
rikta motsvarande krav mot eventuella egna leverantörer för att erhålla kompensation
för de kostnader som detta orsakat Speqta. Det finns därutöver en risk för att ansvarsanspråk, samt andra därtill relaterade kostnader, inte till fullo täcks av Bolagets försäkringsskydd. Ansvarskrav, garantikrav samt liknande anspråk kan följaktligen påverka
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Användarbeteende på internet
Speqtas verksamhet kretsar kring människors beteende på internet. Skulle det allmänna
internetbeteendet förändras skulle även Bolagets angelägenheter påverkas. Detta
skulle till exempel kunna vara att annonsering på internet av någon anledning minskar
i omfattning eller att dominerande sökmotorer ändrar sina logaritmer och styr trafiken
på nya sätt.

Efterlevnad av lagar och regler
Koncernen är i sin verksamhet beroende av att Koncernen samt Koncernens anställda,
uppdragstagare, leverantörer respektive samarbetspartners respekterar och följer
gällande lagar och regler. Otillbörliga eller bedrägliga ageranden samt brott mot eller
bristande efterlevnad av gällande lagar och förordningar kan ha en negativ effekt på
Bolagets verksamhet och renommé. Ett sådant agerande kan till exempel omfatta
underlåtenhet att följa konkurrenslagar, regler om skydd för sekretessbelagda uppgifter, regler om förbud mot mutor och annan typ av korruption, regler som påverkar
prissättningen av arbetskraft, regler om lobbyverksamhet, regler avseende den interna
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kontrollen över den finansiella rapporteringen samt andra tillämpliga lagar eller förordningar. Otillbörliga ageranden eller brott mot, eller underlåtenhet att efterleva, tillämpliga lagar och regler kan skada Bolagets verksamhet och renommé, och ha en negativ
inverkan på intäkter och resultat till följd av till exempel administrativa, civilrättsliga
och/eller straffrättsliga påföljder och sanktioner.
Förändringar i lagstiftning och myndighetsregleringar kan vidare innebära högre krav
och ändrade villkor, eller en utveckling mot en striktare myndighetstillämpning av lagar
och regler, vilket kan kräva ytterligare investeringar och leda till ökade kostnader och
andra åtaganden för Speqta AB.
Lagar och annan reglering i de jurisdiktioner där Koncernen är verksam kan också uppställa hinder för koncerninterna transaktioner, till exempel genom att begränsa de sätt
på vilka utdelning eller annan överföring av medel till andra koncernbolag får göras.
Anpassningar av Speqtas verksamhet och tjänster för att uppfylla tillämpliga lagar och
annan reglering kan medföra kostnader som kan inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Vidare finns en risk att nya eller ändrade lagar
eller andra regler kan vara svåra att förutse och behöva uppfyllas och tillämpas inom
en snäv tidshorisont, vilket kan få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella
ställning och resultat.

Förvärv och avyttringar
En del av Koncernens tillväxtstrategi är att växa genom strategiska förvärv. Det finns
dock en risk för att Speqta inte kommer att kunna identifiera lämpliga förvärvsobjekt
eller genomföra strategiska förvärv på grund av exempelvis konkurrens med andra
förvärvare eller avsaknad av finansiering. Detta kan komma att leda till en minskad eller
avtagande tillväxt för Bolaget. Tillväxt genom förvärv utgör vidare en risk då det kan
finnas svårigheter att integrera nya verksamheter och medarbetare. Det finns en risk att
integrations- och synergieffekterna av förvärv tar längre tid än vad som beräknats att
uppnå, eller att de förväntade fördelarna med ett visst förvärv inte alls realiseras. Inträffar någon av dessa omständigheter kan detta påverka Bolagets verksamhet, finansiella
ställning och resultat negativt.
Vid förvärv av andra bolag finns det en risk att den företagsbesiktning som utförs av
Bolaget inte innehåller all den information som behövs för att fatta rätt beslut ur såväl
ett ekonomiskt som ett legalt perspektiv. Förvärv kan även exponera Speqta för okända
förpliktelser. I samband med förvärv övertas vanligen, förutom samtliga tillgångar,
även det förvärvade bolagets skyldigheter. Det finns en risk att inte samtliga potentiella skyldigheter eller förpliktelser har kunnat identifieras före förvärvet eller att säljaren, i de fall Bolaget har erhållit garantier, saknar finansiell förmåga att ersätta Speqta
vid ett garantibrott. För det fall Bolaget inte lyckas erhålla kompensation för sådana
skyldigheter eller förpliktelser kan detta negativt påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Genomförda och framtida avyttringar av verksamheter kan
vidare exponera Speqta för risker som bland annat följer av villkoren för överlåtelsen av
den berörda verksamheten, till exempel garantier, skadeersättningar och utfästelser till
förmån för köparen vad gäller den avyttrade verksamheten.
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Om någon av dessa risker relaterade till genomförda eller framtida avyttringar skulle
materialiseras, kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Framtida förvärv kan vara beroende av att Speqta erhåller extern finansiering, exempelvis genom banklån. Bolaget kan också välja att till exempel genomföra nyemissioner
eller använda egna aktier för att helt eller delvis finansiera förvärv. Om förvärv finansieras genom en riktad emission av aktier medför detta därutöver potentiellt en utspädning av befintliga aktieägares innehav. Det finns sammantaget en risk att Bolaget inte
kommer att kunna finansiera önskade förvärv. Förvärvsmöjligheten kan vidare begränsas av villkor i låneavtal. Det är därutöver möjligt att säljaren av potentiella investeringsobjekt inte kommer att vara villig att godta aktier i Speqta AB (publ) som ersättning.
Om de tillgängliga likvida medlen inte är tillräckliga och om Bolaget inte kan använda
egna aktier som betalningsmedel kan möjligheten till framtida expansion genom förvärv begränsas eller förhindras.

Goodwill
Bolagets immateriella anläggningstillgångar utgörs till en del av goodwill. Goodwill
uppstår när verksamheter förvärvas över bokfört värde. Om verksamheter underpresterar i förhållande till de antaganden som gjordes vid värderingen uppstår en goodwillrisk. Om Speqtas värdering av den förvärvade verksamheten skulle visa sig felaktig
behöver Bolaget skriva ned goodwillvärdet, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat. Goodwill nedskrivningstestas årsvis, eller oftare
om indikationer finns på att behov kan föreligga. Om framtida tester utvisar nedgång i
värdet på goodwill och därför leder till nedskrivningar kan detta ha en negativ inverkan
på Bolagets resultat och finansiella ställning.

Delägda dotterbolag
Shopello International AB och 203 Labs AB är inte, direkt eller indirekt, helägda dotterbolag till Speqta AB (publ), utan en eller flera andra aktieägare innehar aktier i respektive bolag, såsom närmare framgår av avsnittet Legala frågor och kompletterande
information. I Sverige finns regler om rätt att tvångsinlösa minoriteten vid minst 90
procents ägande, men inlösenförfaranden är i regel tids- och kostnadskrävande. Vid
ett lägre procentuellt ägande saknas möjligheten att tvångsvis lösa in minoriteten, vilket är en begränsning om ett ägande av samtliga aktier eftersträvas.
Under vissa omständigheter kan minoritetsrättigheter i lag medföra att Speqta inte kan
utöva sådan kontroll över dotterbolaget som skulle vara önskvärd för att till exempel
ställa om dess verksamhet med anledning av nya marknadsförutsättningar eller för att
anskaffa nytt kapital. Det finns därmed en risk för att relevant dotterbolags verksamhet,
finansiella ställning och resultat påverkas negativt härav, vilket i sin tur kan få en negativ
effekt på Bolagets finansiella ställning och resultat.

Skatterisker
Koncernen bedriver verksamhet i ett flertal länder. Verksamheten samt eventuella
koncerninterna transaktioner bedrivs och utförs i enlighet med Bolagets tolkning och
förståelse av gällande skattelagar, skatteavtal samt andra relevanta bestämmelser och
krav från berörda skattemyndigheter. Det kan emellertid visa sig att Speqtas tolkning och
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förståelse av dessa lagar, avtal och andra bestämmelser inte är korrekt i alla avseenden.
Skattemyndigheterna i de länder där Koncernen bedriver verksamhet kan vidare göra
bedömningar eller fatta beslut som skiljer sig från Speqta ABs förståelse och tolkning
av aktuella lagar och regler. Koncernens skatteposition, både för tidigare, innevarande
och framtida år, kan förändras till följd av beslut som fattas av berörda skattemyndigheter eller till följd av ändrade lagar, skatteavtal och andra bestämmelser. Sådana beslut
eller ändringar, vilka eventuellt kan gälla retroaktivt, kan få en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning och resultat.

Finansieringsrisk
Det finns en risk att Bolaget inte har tillgång till finansiering vid en given tidpunkt, eller
att finansiering endast kan erhållas på för Speqta ofördelaktiga villkor. Bolaget kan
komma att behöva ytterligare finansiella resurser exempelvis för att refinansiera lån eller
andra finansieringsavtal som förfaller samt för att möjliggöra strategiska förvärv eller på
annat sätt uppnå strategiska mål. Det finns en risk att sådana finansiella resurser inte kan
anskaffas på för Bolaget gynnsamma villkor. Tillgången till ytterligare finansiering påverkas av ett flertal faktorer, exempelvis marknadsvillkor, den allmänna tillgången till finansiering samt Speqtas finansiella situation och kreditvärdighet. Störningar och osäkerhet
på kapital- och kreditmarknaden kan också begränsa tillgången till det kapital som krävs
för att bedriva verksamheten. Svårigheter att uppta finansiering kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Det är vidare möjligt att
Speqta i framtiden kan komma att bryta mot finansiella åtaganden i kredit- och låneavtal
på grund av exempelvis den allmänna konjunkturen och marknadsstörningar, vilket skulle
kunna ha en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Likviditetsrisk
Koncernen är utsatt för likviditetsrisk. Det finns en risk för att Bolaget på grund av bristande likvida medel inte till fullo kan uppfylla sina betalningsåtaganden när de förfaller,
eller att Speqta endast kan uppfylla sina betalningsåtaganden på för Bolaget ofördelaktiga villkor. En oförmåga att upprätthålla en tillräcklig likviditet kan tvinga Speqta att öka
sin skuldsättning, eventuellt mot högre ränta, vilket kan störa Bolagets verksamhet och
förmåga att anskaffa ytterligare kapital och finansiering. Om Speqta misslyckas med
att upprätthålla tillräckliga kassaflöden och anskaffa nödvändigt kapital i framtiden kan
detta påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Ränterisk
Det finns en risk att ränteförändringar har en negativ resultateffekt på Speqtas kassaflöde eller det verkliga värdet på Bolagets tillgångar och skulder. Bolaget är även exponerat för ändringar i ränteläget genom sina finansieringsavtal med rörlig ränta. Bolaget
är följaktligen känsligt för ränteändringar. Räntan påverkas av ett antal faktorer som
ligger utanför Bolagets kontroll, bland annat regeringars och riksbankers räntepolitik på
de geografiska marknader där Koncernen bedriver verksamhet. En ränteuppgång skulle
innebära att Bolagets ränteåtaganden skulle öka, vilket kan ha en negativ inverkan på
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
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Kreditrisk
Det finns en risk för att Bolaget i framtiden drabbas av större kreditförluster, till följd av
att någon eller några av Bolagets kunder inte förmår att betala sina skulder gentemot
Bolaget. Om detta skulle inträffa skulle det ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Valutarisk
Bolaget är utsatt för så kallad transaktionsrisk genom löpande affärstransaktioner i
olika valutor. Med transaktionsrisk avses risken för kursförluster i löpande affärstransaktioner i utländska valutor, exempelvis genom att en kundfordran som innehas i
en utländsk valuta minskar i värde på grund av kursförändring i den valutan. Bolaget
är utsatt för transaktionsrisk eftersom Koncernen bedriver en del av sin verksamhet
utanför Sverige. Till följd av att delar utav Bolagets intjäning ligger utanför Sverige
kan effekterna av valutakursförändringar göra att koncernens intäkter och kostnader
påverkas. Det finns en risk att de åtgärder som vidtas av Speqta för att minimera valutariskerna inte är tillräckliga och att förändringar i valutakurser därför kan få en negativ
inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Med detta som
bakgrund utvärderas regelbundet behovet av valutasäkring.

MODERBOL AGET
Moderföretagets nettoomsättning uppgick till 8 818 tkr (2 573) under 2019. Intäkterna
bestod främst av ersättning från dotterföretag för centralt utförda tjänster. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -7 027 tkr (-6 876) och resultat efter skatt uppgick till 1 885 tkr
(-774) under 2019. Likvida medel uppgick till 2 298 tkr (10 545) vid utgången av 2019.

Förslag till resultatdisposition
2019

2018

Överkursfond

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (tkr)

124 104

86 160

Balanserat resultat

-19 638

-18 864

1 885

-774

106 351

66 522

0

0

Årets resultat
Disponeras så att (tkr)
till aktieägare utdelas (0 kronor per aktie)
i ny räkning överföres
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FINANSIELLA
RAPPORTER
2019
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Koncernens resultaträkning
tkr

Not

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Valutavinst
Summa

4
5

101 972
1 169
166
103 307

59 128
1 641
28
60 797

Aktiverat arbete för egen räkning
Kostnader för sålda tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Valutaförlust
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

14
6
7
8
9

4 626
-57 528
-11 763
-21 011
-14 745
-470
-100 891
2 416

3 497
-26 752
-13 287
-16 416
-11 366
-45
-64 369
-3 572

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

10
11

-3 561
-3 561

-1 837
-1 837

-1 145
260
-885

-5 409
1 037
-4 372

-700
-185
-885

-4 394
22
-4 372

-0,03

-0,19

Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

12

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa
Resultat per aktie
Resultat per aktie före och efter utspädning

13

Koncernens rapport över totalresultat
tkr

Not

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Årets resultat

-885

-4 372

Övrigt totalresultat
Poster som kommer omklassificeras till resultatet:
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter
Summa övrigt totalresultat
Årets totalresultat

0
0
-885

0
0
-4 372

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa

-700
-185
-885

-4 394
22
-4 372
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Koncernens rapport över finansiell ställning
tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Goodwill
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Nyttjanderättstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

14
14
14

51 042
17 093
31 476
99 611

28 059
17 326
16 160
61 545

15
16
15
12

441
1 473
5 871
0
107 396

312
402
2 291
20
64 570

17

7 364
195
249
13 737
19 265
40 810
148 206

3 979
255
412
12 429
20 909
37 984
102 554

18
19
30

Summa tillgångar
tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Omräkningsreserv
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

20
19 095
124 933
0
-60 479
83 549

14 440
87 035
0
-59 778
41 697

-37
83 512

148
41 845

21
24
21
12

14 000
9 929
3 302
4 841
32 072

14 249
10 500
1 408
4 282
30 439

22
25

4 000
10 389
833
7 426
3 037
6 937
32 622
148 206

2 910
8 673
11
10 620
896
7 160
30 270
102 554

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Övriga långfristiga skulder
Leasingskuld
Uppskjuten skatteskuld
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Leasingskuld
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

22
22
23
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
2018 tkr
Per 1 januari 2018
Årets totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa årets totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission*
Förvärv av minoritetsandelar
Summa transaktioner med aktieägare
Per 31 december 2018

2019 tkr
Per 1 januari 2019
Årets totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa årets totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission*
Förvärv av minoritetsandelar
Summa transaktioner med aktieägare
Per 31 december 2019

Aktiekapital

11 009

Övrigt tillskjutet
kapital

72 760

0

0

3 431

14 275

Omräkningsreserv

0

Balanserade
vinstmedel inkl
årets resultat

212

28 972

-4 394

-4 394

22

-4 372
0

0

-4 394

-4 394

22

-4 372

-376
17 330

-85
-85

-461
17 245

41 697

148

41 845

17 706

14 275

0

14 440

87 035

0

-59 778

Övrigt tillskjutet
kapital

87 035

0

0

4 655

37 898

Totalt eget kapital

28 760

3 431

Aktiekapital

Eget kapital
hänförligt till
innehav utan
bestämmande
inflytande

-55 009

-376
-376

14 440

Eget kapital
hänförligt till
moderföretagets
aktieägare

Omräkningsreserv

0

0

Balanserade
vinstmedel inkl
årets resultat

Eget kapital
hänförligt till
moderföretagets
aktieägare

17 706

Eget kapital
hänförligt till
innehav utan
bestämmande
inflytande

Totalt eget kapital

-59 778

41 697

148

41 845

-700

-700

-185

-885

-700

-700

-185

-885

42 553

42 553

4 655

37 898

0

0

42 553

0

42 553

19 095

124 933

0

-60 479

83 549

-37

83 512

* Beloppet är nettoredovisat, emissionskostnaderna för nyemissionen uppgick till 1 938 000 kr (642 500 kr)
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Koncernens rapport över kassaflöden
2019-01-012019-09-30

2018-01-012018-09-30

2 416
12 585
15 001

-3 572
7 939
4 367

1 162

658

16 163

5 025

-4 529
-1 701
9 933

-4 417
206
814

-38 377
-11 101
-383
-1 071
429
-50 503

0
-4 165
-2 151
0
896
-5 420

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

25 162
-16 564
29 549
779
38 926

4 845
-2 477
17 333
374
20 075

Årets kassaflöde
Likvida medel i början av året
Likvida medel vid årets slut

-1 644
20 909
19 265

15 469
5 440
20 909

tkr

Not

Löpande verksamhet
Resultat före skatt
Justering för icke kassaflödespåverkande poster
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Betald inkomstskatt
Nettokassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av fordringar
Ökning/minskning av skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Förvärv av rörelse, netto likviditetspåverkan
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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KONCERNENS NOTER
Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper
Denna koncernredovisning omfattar det svenska moderföretaget Speqta AB (publ),
organisationsnummer 556710-8757 och dess dotterföretag. Koncernens huvudsakliga
verksamhet är att bygga, äga och driva hemsidor inom olika segment på olika marknader i världen. Moderföretaget är ett publikt aktieföretag registrerat i, och har sitt säte, i
Sverige. Adressen till huvudkontoret är Regeringsgatan 29, 113 53 Stockholm.
Styrelsen har den 23 april 2020 godkänt denna koncernredovisning och årsredovisning
vilken kommer att läggas fram för antagande vid årsstämma den 18 maj 2020.

Tillämpade regelverk
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting
Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkning från IFRIC såsom de har godkänts av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt
tillämpliga uttalanden (UFR) tillämpats.
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall
som anges nedan under avsnittet ”Moderföretagets redovisningsprinciper”.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, om inte annat anges, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter.

Värderingsgrunder
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa
finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar
och skulder som värderas till verkligt värde består av eventuella derivatinstrument och
villkorad tilläggsköpeskilling.

Valuta
Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer företagen bedriver sin
verksamhet. Moderföretagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör
rapporteringsvalutan för moderföretaget och för koncernen. Det innebär att de
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte annat
anges, avrundade till närmaste tusental (tkr).

Bedömningar och uppskattningar
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen
gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder,
intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar.
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Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar
redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period,
eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både
aktuell period och framtida perioder.

Viktiga bedömningar
Koncernledningen har inte identifierat några viktiga redovisningsmässiga bedömningar
vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper.

Viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar
De viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar som innebär en betydande risk för att
tillgångars eller skulders värde kan komma att behöva justeras i väsentlig grad under
det kommande räkenskapsåret är nedskrivningsprövning av goodwill samt övriga
immateriella tillgångar. Ett antal väsentliga antaganden och bedömningar måste göras
vid nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar för att kunna beräkna kassagenererande enheters nyttjandevärde. Dessa antaganden och bedömningar hänför sig till
förväntade framtida diskonterade kassaflöden. Prognoser för framtida kassaflöden
baseras på bästa möjliga bedömningar av framtida intäkter och rörelsekostnader. Antagandena framtas av koncernledningen och granskas av styrelsen.

Gällande IFRS standarder från 2018
IFRS 9 Finansiella instrument ersatte IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och
värdering. I likhet med IAS 39 klassificeras finansiella tillgångar i olika kategorier, varav
vissa värderas till upplupet anskaffningsvärde och andra till verkligt värde. IFRS 9 inför
andra kategorier än de som finns i IAS 39. Klassificeringen under IFRS 9 baseras dels på
instrumentets avtalsenliga kassaflöden, dels på företagets affärsmodell.
Den nya standarden innehåller nya regler för nedskrivningsprövning av finansiella
tillgångar som innebär att den tidigare ”incurred loss-metoden” ersätts av en ny
”expected loss-metod”. Nedskrivningsreglerna i IFRS 9 bygger på en trestegsmodell,
där redovisningen av nedskrivningar styrs av förändringar i kreditrisken på de finansiella
tillgångarna. Med andra ord är det inte längre nödvändigt att en förlusthändelse inträffar för att en nedskrivning ska redovisas. Standarden innehåller dock förenklingsregler
för kundfordringar och leasingfordringar. Dessa innebär att en reserv för kreditförluster
kan redovisas direkt och att ingen bedömning behöver göras avseende förändringar i
kreditrisken.
För finansiella skulder överensstämmer IFRS 9 i stort med IAS 39. För skulder redovisade till verkligt värde ska dock en del av förändringen i verkligt värde som är hänförlig
till den egna kreditrisken redovisas i övrigt totalresultat istället för i resultatet, såvida
detta inte orsakar inkonsekvens i redovisningen.
IFRS 9 Finansiella instrument trädde i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas av koncernen och moderbolaget från och med detta datum. Jämförande information har inte
räknats om.
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Övergången till IFRS 9 har inte lett till någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella ställning.
(a) Klassificering och värdering
För koncernen har införandet av IFRS 9 medfört att koncernens finansiella tillgångar
och skulder har klassificerats i nya kategorier. De finansiella tillgångar som enligt IAS
39 klassificerats som låne- och kundfordringar har under IFRS 9 klassificerats som
finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde. Koncernens finansiella
skulder som tidigare klassificerades som andra finansiella skulder har under IFRS 9
klassificerats som finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.
(b) Nedskrivning
Koncernen tillämpar den förenklade metoden för redovisning av förväntade kreditförluster med avseende på kundfordringar. Detta innebär att förväntade kreditförluster
för återstående löptid beaktas. Avsättning för befarade kreditförluster har gjorts 2018
med 49 tkr.
(c) Övriga justeringar
Vissa andra poster i de finansiella rapporterna har påverkats dock inte i någon väsentlig
utrsträckning, såsom uppskjuten skatt, investeringar i intresseföretag och joint venture
och omräkningsdifferenser.
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder har ersatt IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 15 innebär en modell för intäktsredovisning (femstegsmodell) som baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst överförs till kunden. Grundprincipen är att
ett företag redovisar intäkter för att skildra överföringen av utlovade varor och tjänster
till kunder med ett belopp som återspeglar den ersättning som företaget förväntas ha
rätt till i utbyte mot dessa varor eller tjänster.
Den nya standarden är uppbyggd enligt en ”kontrollbaserad” modell i fem steg. Standarden avser affärsmässiga överenskommelser (avtal) med kunder där leverans av
varor/tjänster delas in i särskiljbara prestationsåtaganden som redovisas separat. I vissa
fall kan varan/tjänsten integreras med andra åtaganden i avtalet, varvid ett paket av
varor/tjänster utgör ett gemensamt åtagande. Standarden fastställer regler för beräkning av transaktionspriset för leverans av varor och tjänster samt hur detta kan fördelas
mellan olika prestationsåtaganden. Intäkterna redovisas när kunden har fått kontroll,
genom att kunden kan använda eller dra nytta av varan/tjänsten, varvid den anses
överförd. Kontrollen kan ha övergått vid en given tidpunkt, vilket vanligen är fallet vid
försäljning. I andra fall uppfylls ett prestationsåtagande över en tidsperiod vilket är vanligt för tjänster. Tre olika kriterier har ställts upp för om prestationsåtagandet uppfylls
över tiden. Antingen erhåller kunden omedelbar nytta när åtagandet uppfylls eller så
förbättrar företagets prestationer en tillgång som kunden kontrollerar eller så skapar
företagets prestationer inte en tillgång som har en alternativ användning för företaget
och företaget har rätt till betalning för hittills nedlagda utgifter. IFRS 15 syftar till att
skapa en mer jämförbar och transparent finansiell rapportering, vilket kommer att uppnås
genom uppdelning av avtal med kunder enligt ovan men även genom att betydligt fler
upplysningar lämnas om hur och när intäkter genereras. Upplysningarna omfattar både
kvantitativa och kvalitativa upplysningar för att läsaren ska kunna förstå företagets affär.
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Upplysningarna omfattar bl.a. upplysning om avtal med kunder, uppdelning av
intäkter i geografi, kategori eller liknande med avstämning mot redovisade segment,
upplysningar om balansposterna samt information om väsentliga bedömningar.
IFRS 15 trädde i kraft den 1 januari 2018. Standarden, inklusive ändringar från 2016,
tillämpas av koncernen och moderbolaget från och med detta datum med fullständig
retroaktiv omräkning med beaktande av de praktiska undantag i standarden. Övergången till IFRS 15 har inte lett till någon effekt för koncernen eftersom tidigare
redovisningsprincip stämmer överens med redovisningen enligt IFRS 15.

IAS 1 – Utformning av finansiella rapporter (ändring)
Med anledning av en ändring i IAS 1 presenteras ränteintäkter och nedskrivningar av
finansiella tillgångar separat i resultaträkningen fr o m 1 januari 2018.

Nya och ändrade IFRS standarder
som ska tillämpas senast 2019
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 december
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
Koncernens hyresavtal för lokal gav effekt med 1 596 tkr avseende leasingskuld
1 januari 2019, i enlighet med IFRS 16.
I moderbolaget har undantaget i RFR 2 beträffande leasingavtal tillämpats. Det innebär
att moderföretagets principer för redovisning av leasingavtal är oförändrade.
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KL ASSIFICIERING
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som
förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen.
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som
förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Koncernredovisning
Dotterföretag är företag som står under Speqta AB:s bestämmande inflytande.
Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags
finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Rörelseförvärv
Dotterföretag och inkråmsförvärv som utgör rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar
dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav utan
bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av transaktionsutgifter
som är hänförliga till emission av eget kapitalinstrument eller skuldinstrument, som
uppkommer redovisas direkt i årets resultat. Vid rörelseförvärv där överförd ersättning
överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ, så kallat
förvärv till lågt pris, redovisas denna direkt i årets resultat.
Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. I de fall
den villkorade köpeskillingen är klassificerad som eget kapitalinstrument, görs ingen
omvärdering och reglering görs inom eget kapital. För övriga villkorade köpeskillingar
omvärderas dessa vid varje balansdag och förändringen redovisas i årets resultat.

Innehav utan bestämmande inflytande
I de fall förvärvet inte avser 100% av dotterföretaget uppkommer innehav utan bestämmande inflytande. Det finns två alternativ att redovisa innehav utan bestämmande
inflytande, antingen redovisas innehav utan bestämmande inflytande till dess andel av
proportionella nettotillgångar alternativt redovisas innehav utan bestämmande inflytande till verkligt värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har
andel i goodwill. Valet mellan de olika alternativen att redovisa innehav utan bestämmande inflytande kan göras förvärv för förvärv.
Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en transaktion inom
eget kapital, det vill säga mellan moderföretagets ägare (inom balanserade vinstmedel)
och innehav utan bestämmande inflytande. Därför uppkommer inte goodwill. Förändringen av innehav utan bestämmande inflytande baseras på dess proportionella andel
av nettotillgångar.
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Konsolidering
Dotterföretags finansiella rapporter inkluderas i koncernredovisningen från och
med tidpunkten då koncernen har kontroll över dem till och med tidpunkten då det
bestämmande inflytande inte längre utövas. Koncerninterna fordringar och skulder,
intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från
koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.

Segmentrapportering
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den
kan generera intäkter och ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets
högste verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till rörelsesegmentet. Speqta AB har identifierat VD som högste verkställande beslutsfattare. Se not 3 för ytterligare beskrivning av indelningen och presentationen av rörelsesegment.

Valutaomräkning
Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs
som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta
räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat.
Valutakursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet
medan valutakursdifferenser hänförliga till finansiella poster redovisas i finansnettot.

Omräkning av utlandsverksamhet
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från utlandsverksamhetens funktionella
valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder
på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska
kronor till en genomsnittskurs för året. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i
en separat komponent i eget kapital, benämnd omräkningsreserv. När bestämmande
inflytande upphör realiseras de till verksamheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna, varvid de omklassificeras från omräkningsreserven i eget kapital till
årets resultat.
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Intäkter från avtal med kunder
Intäkten redovisas till det belopp som koncernen förväntar sig att erhålla som ersättning i
utbyte mot att överföra utlovade varor eller tjänster till en kund, exklusive mervärdesskatt
och andra belopp som tas emot för tredje parts räkning. Koncernen redovisar en intäkt
när kontrollen för varan eller tjänsten övergår till kund, såsom beskrivs nedan.
För att koncernen ska kunna redovisa intäkter från avtal med kunder analyseras varje
kundavtal i enlighet femstegsmodellen enligt följande steg:
n Steg 1: Identifiera ett avtal mellan minst två parter
där det finns en rättighet och ett åtagande.
n Steg 2: Identifiera de olika åtagandena.
n Steg 3: Fastställa transaktionspriset, det vill säga det ersättningsbelopp som företaget
förväntas erhålla i utbyte mot de utlovade varorna eller tjänsterna. Transaktionspriset
ska justeras för rörliga delar, exempelvis eventuella rabatter.
n Steg 4: Fördela transaktionspriset på de olika prestationsåtagandena.
n Steg 5: Redovisa en intäkt när prestationsåtagandena uppfylls, det vill säga kontroll
övergått till kunden. Detta görs vid ett tillfälle eller över tid om någon av de kriterier
som anges i standarden möts.
Intäkter från försäljning av konsulttjänster och annonstjänster redovisas under den
period tjänsterna utförs och baseras på nedlagd tid och omkostnader.
Intäkter från tjänsteuppdrag till fast pris redovisas över tid. En förutsättning för intäktsredovisning över tid är att utfallet kan prognostiseras på ett tillförlitligt sätt. Avgörande
för att begränsa risken för felaktig vinstavräkning är en process för uppföljning för varje
enskilt projekt.
Projekt som bedöms ha en färdigställandegrad och där utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt resultatavräknas och redovisas som intäkt respektive kostnad i förhållande
till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen. Färdigställandegraden beräknas
som nedlagd tid i relation till beräknad tidsåtgång alternativt utförd exponering i relation till total exponering (exempelvis antal visningar) för att färdigställa uppdraget. En
befarad förlust på projektet redovisas omedelbart som en kostnad.

Finansiella intäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla utdelning fastställts.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som
kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls.
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Pensioner
Koncernen har avgiftsbestämda pensionsplaner. Avgiftsbestämd pensionsplan innebär
att koncernens förpliktelse är begränsad till de avgifter koncernen åtagit sig att betala.
Koncernen har därmed ingen ytterligare risk. För koncernens förpliktelser avseende
avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets resultat i den takt
de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period.

Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast
om koncernen är bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande,
av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tidpunkten.
När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras och antalet
anställda som kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel, utdelningar och vinst
vid värdeförändring på finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via
resultatet som redovisas i finansnettot. Finansiella kostnader består av räntekostnader
på lån, effekter av upplösningar av nuvärdesberäknade avsättningar och förlust vid
värdeförändring på finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resultatet som redovisas i finansnettot. Ränteintäkter respektive räntekostnader på finansiella
instrument redovisas enligt effektivräntemetoden. Utdelningsintäkter redovisas när
rätten till att erhålla utdelning fastställts.
Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.
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Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i
årets resultat utom då underliggande transaktion redovisats i övrigt totalresultat eller i
eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill. Vidare beaktas inte
heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotterföretag som inte förväntas bli
återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur
underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna
utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms
sannolikt att de kan utnyttjas.

Immateriella tillgångar
Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i
dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar. Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och prövas minst
årligen för nedskrivningsbehov.

Balanserade utvecklingsutgifter
Utgifter under utvecklingsfasen av produkter aktiveras som immateriella tillgångar när
de enligt ledningens bedömning är sannolikt att de kommer resultera i framtida ekonomiska fördelar för koncernen och utgifterna under utvecklingsfasen kan mätas på ett
tillförlitligt sätt. Kriterierna som behöver vara uppfyllda för att aktivering ska ske inkluderar förmågan att avsluta projektet, bevis för att projektet är tekniskt genomförbart,
att en marknad existerar samt att avsikt och möjlighet att använda eller sälja tillgången
föreligger. Det redovisade värdet inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter.
Alla andra forskningsutgifter och utvecklingsutgifter som inte uppfyller kriterierna för
aktivering belastar resultatet när de uppstår. I balansräkningen redovisade utvecklingsutgifter är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och
eventuella ackumulerade nedskrivningar.
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Varumärken och liknande rättigheter
Varumärken redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar.

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immateriella tillgångars beräknade
nyttjandeperioder. Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. Goodwill och andra
immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga att användas prövas för nedskrivningsbehov årligen och dessutom så snart indikationer uppkommer som tyder på att
tillgången ifråga har minskat i värde.

Följande nyttjandeperioder tillämpas:
n Balanserade utvecklingsutgifter		
n Varumärken och liknande rättigheter

3–7 år
5–10 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt hänförbara till tillgången för att bringa den
på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen.
Det redovisade värdet för en tillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering
eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning
eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och
tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och
förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma
koncernen till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra
tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
n Inventarier, verktyg och installationer

3–5 år

Använda avskrivningsmetoder, restvärden och nyttjandeperioder
omprövas vid varje års slut.

Nedskrivning av immateriella och materiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis goodwill, och immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning, skrivs inte av utan prövas årligen
avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avse-
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ende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att
det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart.
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger
dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde
minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).
En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till
grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock
aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde
efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med
avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång
i ett företag och en finansiell skuld eller ett eget kapitalinstrument i ett annat företag.
Finansiella instrument klassificeras vid första redovisningstillfället, bland annat utifrån
i vilket syfte instrumentet förvärvades och förvaltas. Denna klassificering bestämmer
värderingen av instrumenten.

Redovisning och borttagande
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras,
förfaller eller koncernen förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en
finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part
enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kund-fordringar tas upp i balansräkningen
när faktura har skickats och bolagets rätt till ersättning är ovillkorlig. Skuld tas upp när
motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.
En finansiell tillgång och finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det
föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera
tillgången och reglera skulden. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när
rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. En
finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på
annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång eller finansiell skuld.
Vinster och förluster från borttagande ur balansräkning samt modifiering redovisas i
resultatet till den del som säkringsredovisning inte tillämpas.
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Klassificering och värdering av finansiella tillgångar
Skuldinstrument: klassificeringen av finansiella tillgångar som är skuldinstrument, baseras på koncernens affärsmodell för förvaltning av tillgången och karaktären på tillgångens avtalsenliga kassaflöden. Instrumenten klassificeras till:
n Upplupet anskaffningsvärde
n Verkligt värde via resultaträkningen, eller
n Verkligt värde via övrigt totalresultat

Finansiella tillgångar klassificerade till upplupet anskaffningsvärde värderas initialt till
verkligt värde med tillägg av transaktionskostnader. Efter första redovisningstillfället
värderas tillgångarna till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för en förlustreservering av förväntade kreditförluster. Tillgångar klassificerade till upplupet anskaffningsvärde innehas enligt affärsmodellen att inkassera avtalsenliga kassaflöden som endast
är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet.
Koncernens finansiella tillgångar utgörs av långfristiga fordringar, kundfordringar,
övriga kortfristiga fordringar och likvida medel vilka alla klassificeras till upplupet
anskaffningsvärde.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernens nedskrivningsmodell bygger på förväntade kreditförluster, och tar hänsyn
till framåtriktad information. En förlustreservering görs när det finns en exponering för
kreditrisk. En förlustreserv redovisas, i den förenklade modellen, för fordrans eller tillgångens förväntade återstående löptid. Den förenklade modellen tillämpas för kundfordringar och avtalstillgångar och baseras på historiska kundförluster kombinerat med
framåtblickande faktorer.
För övriga poster som omfattas av förväntade kreditförluster tillämpas en nedskrivningsmodell med tre stadier. Initialt, samt per varje balansdag, redovisas en förlustreserv för de nästkommande 12 månaderna, alternativt för en kortare tidsperiod beroende på återstående löptid (stadie 1). Koncernens tillgångar har bedömts vara i stadie 1,
det vill säga, det har inte skett någon väsentlig ökning av kreditrisk.
Övriga fordringar och tillgångar skrivs ned enligt en ratingbaserad metod genom extern
kreditrating. Förväntade kreditförluster värderas till produkten av sannolikhet för fallissemang, förlust givet fallissemang samt exponeringen vid fallissemang. För kreditförsämrade tillgångar och fordringar görs en individuell bedömning där hänsyn tas till historisk,
aktuell och framåtblickande information. Värderingen av förväntade kreditförluster beaktar eventuella säkerheter och andra kreditförstärkningar i form av garantier.
Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt
kan hänföras till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen redovisades redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens resultat.
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Klassificering och värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder klassificeras till upplupet anskaffningsvärde med undantag av derivat.
Finansiella skulder redovisade till upplupet anskaffningsvärde värderas initialt till verkligt
värde inklusive transaktionskostnader. Efter det första redovisningstillfället värderas de
till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden.
Koncernens finansiella skulder (såsom leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder) klassificeras till upplupet anskaffningsvärde medans tilläggsköpeskillingar redovisas till verkligt värde.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden
hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid
från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en
obetydlig risk för värdefluktuationer.

Kassaflöden
Företaget tillämpar indirekt metod vid redovisning av kassaflöden som hänförs till den
löpande verksamheten.

Utdelningar
Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i koncernens finansiella
rapporter i den period då utdelningen godkänns.

Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i
balansräkningen när det finns en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd
av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet
kan göras. Avsättningar omprövas vid varje rapportperiods slut. Om tidsvärdet är längre
än 12 månader nuvärdesberäknas den framtida betalningen.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från
inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller
avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.
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Not 2 Upplysningar om koncernföretag och övriga aktieinnehav
Moderföretagets, Speqta AB (publ), innehav i direkta och indirekta dotterföretag som
omfattas av koncernredovisningen framgår av nedanstående tabell.
Rösträttsandel
2019 (2018)

Företag / organisationsnummer / säte

Huvudsaklig aktivitet

Mytaste Brands AB, 556760-1926, Stockholm

Driva/utveckla egna sajter, ex
Allaannonser.se, AlltidREA.se

Shopello International AB, 556820-7426, Stockholm

Sökmotor för e-handel

MyTaste Food & Beverage, 556969-5504, Stockholm

Driva och utveckla myTaste

Leads on top, 559180-7234, Stockholm

Lånakuten.se

100% (0%)

Kampanjjakt i Sverige AB, 559114-4687, Stockholm

Fusionerad 2019

0% (100%)

OutletAds i Sverige AB, 559122-7540, Stockholm

Fusionerad 2019

0% (100%)

203 Labs AB, 559003-8153, Stockholm

Mkt Buzz

Speqta Sverige AB, 556800-5804, Stockholm

f.n. ingen verksamhet

100% (100%)
91,07% (91,07%)
100% (100%)

80% (80%)
100% (100%)

Not 3 Rörelsesegment
Koncernens rörelsesegment identifieras utifrån den interna rapporteringen som görs till
företagets högsta verkställande beslutsfattare. Verkställande direktören utgör koncernens högsta verkställande beslutsorgan. Koncernen har identifierat två verksamhetsdrivande rörelsesegment; Speqta Food & Beverage och Speqta Shopping. Intern försäljning
mellan segmenten och de legala enheterna har skett till marknadsmässiga villkor.
Koncernen följer inte upp tillgångar och skulder på segmentnivå, dock fördelar man
goodwill per segment.
Speqta Food & Beverage
Segmentet består av myTaste, Matklubben och Vinklubben. Främsta inkomstkällan i
segmentet är prestationsbaserad marknadsföring inom Vinklubben.
Speqta Shopping
Segmentet består av följande verksamheter:
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).
AllaAnnonser.se. Sökmotor för radannonser.
AlltidREA.se. Scannar dagligen av miljontals produkter och erbjudanden från en
mängd svenska webbutiker genom Shopellos API för att ta reda på vilka varor som är
prissänkta.
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.
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Affilijet. Ett koncept som går ut på att vi levererar högkvalitativa jämförelsesidor inom
olika vertikaler till mediahus. I dagsläget har vi Expressen (verksamheter inom lån,
rabattkoder och spel) samt Nettavisen (privatlån, kreditkort och rabattkoder) som kunder och samarbetspartners.
OutletSverige. Plattform där användare registrerar sig och bland annat kan följa 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.
Lanakuten.com. Jämförelsetjänst för privatlån.
Förvärvades under Q1 2019.
Låne-penger.com. Jämförelsetjänst för privatlån. Förvärvades under Q1 2019 tillsammans
med den verksamhet som levererar tjänster till Nettavisen och ingår numera i AffiliJet.

2019 tkr
Externa intäkter
Interna intäkter
Rörelseresultat före
avskrivningar, EBITDA

Speqta Food &
Beverage

Speqta
Shopping

Koncerngemensamt

Justeringar

Koncernen

16 249
1 390

85 651
12 908

72
4 920

0
-19 218

101 972
0

7 049

13 141

-7 050

4 021

17 161

Avskrivningar
Finansnetto
Resultat före skatt

-14 745
-3 561
-1 145

2018 tkr
Externa intäkter
Interna intäkter
Rörelseresultat före
avskrivningar, EBITDA

16 266
6 382

42 816
12 158

46
2 527

0
-21 067

59 128
0

4 827

9 594

-6 907

280

7 794

Avskrivningar
Finansnetto

-11 366
-1 837

Resultat före skatt

-5 409

Koncernens nettoomsättning fördelas på följande geografiska marknader,
baserat på var försäljningen sker.
tkr
Sverige
Övriga Europa
Övriga Världen
Summa

2019

2018

61 002
32 781
8 189
101 972

43 598
12 464
3 066
59 128

Under året och föregående år stod ingen kund för mer än tio procent
av koncernens intäkter.
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Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar
hänför sig till följande länder:
Sverige
Summa

2019

2018

105 923
105 923

64 148
64 148

Not 4 Nettoomsättning
2019

2018

Försäljning av tjänster
Summa

101 972
101 972

59 128
59 128

Intäkter redovisas
Intäkter redovisas vid ett tillfälle
Intäkter redovisas över tid
Summa intäkter från avtal med kunder

2019

2018

98 531
3 441
101 972

57 058
2 070
59 128

2019

2018

7 364
12 855
0

3 979
9 208
0

I nettoomsättningen ingår intäkter från:

Alla intäkter från avtal med kunder rör externa kunder.
Kontraktsbalanser
Kundfordringar
Avtalstillgångar
Avtalsskulder

Koncernens kundfordringar förfaller vanligen till betalning mellan 30–60 dagar. Avtalstillgångar det vill säga koncernens upplupna intäkter, uppstår primärt när koncernen
har rätt till intäkter baserat på utförda tjänster. Dessa tillgångar omklassificeras sedmera
till kundfordringar i samband med att faktura ställs ut. Avtalsskulder avser koncernens
förutbetalda intäkter, det vill säga de fordringar som kunderna betalat i förskott för
tjänster och varor som ännu inte levererats till kund.

Prestationsåtaganden
Koncernens försäljning avseende tjänster sker mot faktura, normalt med betalningsvillkor om 30–60 dagar. För ytterligare information om koncernens prestationsåtaganden
se koncernens not 1 Redovisningsprinciper.
Nedan tabell sammanfattar det totala belopp av transaktionspriset som fördelats till de
prestationsåtaganden som per balansdagen är ouppfyllda (eller delvis ouppfyllda).

Inom Ett år
Efter mer än ett år
Summa prestationsåtaganden som ännu ej är uppfyllda

2019

2018

0
0
0

0
0
0

Se Not 3 Rörelsesegment för geografisk uppdelning av intäkterna.
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Not 5 Övriga rörelseintäkter
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Summa

2019

2018

221
948
1 169

1 419
222
1 641

Not 6 Kostnad sålda tjänster
Direkta kostnader avser främst samarbetspartner och inhyrda underkonsulter.
2019

2018

Försäljning av tjänster

57 528

26 752

Summa

57 528

26 752

2019

2018

794

447

90

220

884

667

Not 7 Arvode till revisor

Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget 1)
Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget
Summa

1)
Med revisionsuppdraget avses arvode för den lagstadgade revisionen, d v s sådant arbete som varit nödvändigt för att avge
revisionsberättelsen samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med revisionsuppdraget.

Not 8 Anställda och ledande befattningshavare
Medelantal anställda:
Moderföretaget

2019

2018

Medelantal
anställda

Varav
kvinnor

Medelantal
anställda

Varav
kvinnor

5

3

6

4

Sverige
Dotterföretagen
Sverige

20

6

18

3

Koncernen totalt

25

9

24

7

Könsfördelning i moderföretaget och koncernen för styrelseledamöter
samt verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare:
2019
Moderföretaget

2018

Antal på
balansdagen

Varav
kvinnor

Antal på
balansdagen

Varav
kvinnor

6

1

7

0

1

0

1

0

4

0

4

0

0

0

0

0

11

1

12

0

Styrelseledamöter
Verkställande direktör och
övriga ledande befattningshavare
Dotterföretagen
Styrelseledamöter
Verkställande direktör och
övriga ledande befattningshavare
Koncernen totalt
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Löner och andra ersättningar, pensionskostnader
samt sociala kostnader totalt för koncernen:
2019

2018

Lön och andra ersättningar
Pensionskostnader
Sociala avgifter

13 966
597
4 996

10 920
530
3 923

Summa

19 559

15 373

Löner och andra ersättningar till styrelse och ledande
befattningshavare samt övriga anställda:
2019

2018

Löner och andra
ersättningar
(varav tantiem)

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Löner och andra
ersättningar
(varav tantiem)

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Styrelse och ledande
befattningshavare

2 395
(0)

753
(1)

847
(0)

266
(0)

Övriga anställda

1 444
(0)

702
(67)

1 400
(0)

664
(62)

Moderföretaget totalt

3 839
(0)

1 455
(68)

2 247
(0)

930
(62)

0
(0)

0
(0)

271
(0)

85
(0)

Övriga anställda

10 127
(0)

4 138
(529)

8 402
(0)

3 437
(468)

Dotterföretagen totalt

10 127

4 138

8 673

3 522

Koncernen totalt

13 966
(0)

5 593
(597)

10 920
(0)

4 452
(530)

Moderföretaget

Dotterföretagen
Styrelse och ledande
befattningshavare

Principer för ersättningar
Vid ordinarie bolagsstämma den 13 maj 2019 beslutades att styrelsearvode för tiden
fram till nästa årsstämma skall utgå med 130 000 (60 000) kronor till ordföranden och
till övriga (inte anställda) ledamöter 80 000 (50 000) kr. Anställda inom koncernen har
inte erhållit någon extra ersättning för styrelsearbetet. I nedanstående tabell redovisas
Andreas Friis totala grundlön och övrig ersättning under 2019 i form av verkställande
direktör för koncernens moderbolag. Inga rörliga ersättningar (bonus) skall utgå.

Pensioner
Av koncernens pensionskostnader avser 1 (0) tkr gruppen styrelse och ledning. Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat.

Uppsägningstider och avgångsvederlag
Om Bolaget säger upp anställningen och uppsägningen inte är föranledd av grovt
avtalsbrott eller brott mot gällande lag från VD:s sida, är VD berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex (6) fasta månadslöner vid anställningens upphörande.
Avgångsvederlaget ska utbetalas månadsvis under sex (6) månader i lika stora delar
med start månaden efter anställningens upphörande. Från avgångsvederlaget ska
avräkning ske för sådana inkomster som VD under motsvarande period erhåller eller
kunde ha erhållit från annan anställning eller uppdrag.
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Övriga ledande befattningshavare har 1-6 månaders ömsesidig uppsägningstid. Under
uppsägningstiden har de övriga ledande befattningshavarna rätt till full lön och övriga
anställningsförmåner, oavsett om arbetsplikt föreligger eller inte.
I nedanstående tabell redovisas ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare:

2019 tkr
Styrelsen
Andreas Friis
Fredrik Burvall
Rickard Vikström
Joakim Båge
Patrik Christiansen
Andre Lavold
Pär Sundberg
Lisa Gunnarsson
VD, Fredrik Lindros

Styrelse
arvode
0
136
25
25
90
90
66
66

Grundlön
987
0
0
0
0
0
0
0
347

Rörlig
ersättning
0
0
0
0
0
0
0
0

Pensions
kostnader
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Övrig
ersättning*
200
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa
1 187
136
25
25
90
90
66
66
348

0
0
0

0
0
1

199
0
400

882
0
2 915

Rörlig
ersättning
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pensions
kostnader
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Övrig
ersättning*
236
238
0
0
0
0
0
0
0

Summa
575
870
101
66
66
66
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
474

0
0
1 744

Övriga ledande befattningshavare (1 personer)
varav moderföretaget
0
683
varav dotterföretagen
0
0
Summa
498
2 017

2018 tkr
Styrelsen
Jonas Söderqvist
Andreas Friis, VD
Fredrik Burvall
Rickard Vikström
Joakim Båge
Patrik Christiansen
Henrik Kvick
Baltsar Sahlin
Allan Voreck

Styrelse
arvode
0
0
101
66
66
66
0
0
0

Grundlön
339
632
0
0
0
0
0
0
0

Övriga ledande befattningshavare (0 personer)
varav moderföretaget
0
0
varav dotterföretagen
0
0
Summa
299
971

* Utgörs av förmåner och övriga kostnadsersättningar i form av bilförmån och friskvård. ** Siffrorna inkluderar sociala avgifter.

Styrelsearvoden avser för den tid som resp styrelsemedlem suttit i styrelsen exklusive
eventuella sociala avgifter.

Not 9 Avskrivningar
tkr

2019

2018

Balanserade utvecklingsutgifter
Varumärken och liknande rättigheter

7 021
4 392

8 081
2 602

Byggnadsinventarier
Nyttjanderättstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa

50

0

0

3 225

590

107

93

14 745

11 366
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Not 10 Finansiella intäkter
2019

2018

Resultat från värdepapper

0

0

Ränteintäkter

0

0

Övriga finansiella intäkter

0

0

Summa

0

0

tkr

Not 11 Finansiella kostnader
tkr

2019

2018

Räntekostnader

3 561

1 791

Övriga finansiella kostnader
Summa

0

46

3 561

1 837

Nettoresultat på finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet och i
underkategorin fair value option uppgår till 0 (0) tkr.

Not 12 Skatt
Specifikation av periodens skattekostnad, tkr

2019

2018

-833

0

Aktuell skatt:
Aktuell skatt på årets resultat
Justeringar avseende tidigare år
Summa aktuell skatt

0

0

-833

0

Uppskjuten skatt:
Förändring av temporära skillnader

1 093

1 037

Summa uppskjuten skatt

1 093

1 037

260

1 037

Summa skatt

Koncernen har inga skatteposter som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot
eget kapital.
Avstämning av effektiv skattesats, tkr

2019

2018

Resultat före skatt

-1 146

-5 409

245

1 190

Skatt beräknad med svensk skattesats 21,4% (22%)
Effekt av:
Skillnad mellan svensk och utländsk skattesats

0

0

Icke skattepliktiga intäkter

374

82

Ej avdragsgilla kostnader

-281

-323

Effekt av icke aktiverade underskottsavdrag

-78

Förändring av temporära skillnader

-949
1 037

Summa skatt

260

51

1 037
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I nedanstående tabell specificeras skatteeffekten av de temporära skillnaderna:
Uppskjuten skattefordran, tkr

2019

2018

Leasing

0

22

Förutbetalda intäkter

0

0

Övriga immateriella tillgångar

0

-2

Summa uppskjuten skattefordran

0

20

Uppskjuten skatteskuld, tkr
Balanserade utgifter

162

462

Övriga immateriella tillgångar

4 679

3 820

Summa uppskjuten skatteskuld

4 841

4 282

Specifikation av förändring av
uppskjuten skattefordran, tkr

2019

2018

Ingående redovisat värde

20

27

Förändring av temporära skillnader

-20

-7

0

20

2019

2018

Utgående redovisat värde uppskjuten skattefordran

Specifikation av förändring av
uppskjuten skatteskuld, tkr
Ingående redovisat värde

4 282

5 326

Förändring av temporära skillnader

-1 113

-1 044

Effekt av rörelseförvärv

1 672

0

Utgående redovisat värde

4 841

4 282

Koncernens har underskottsavdrag uppgående till 38 421 (36 105) tkr, för vilka ingen
uppskjuten skattefordran har redovisats i koncernens rapport över finansiell ställning
på grund av osäkerhet huruvida dessa kan komma att utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Underskottsavdragen är hänförliga till Sverige.

Not 13 Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att koncernens resultat divideras med ett vägt
genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden. Det finns inga utestående
potentiella stamaktier som ger upphov till utspädning.
2019

2018

-885

-4 372

Vägt genomsnitt antal utestående stamaktier, st

34 261 412

22 599 954

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr

-0,03

-0,19

Koncernens resultat (tkr)
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Not 14 Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill, tkr

2019-12-31

2018-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

28 059

28 059

Förvärv

22 983

0

0

0

Årets nedskrivning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

51 042

28 059

Utgående redovisat värde

51 042

28 059

2019-12-31

2018-12-31

49 000

46 048

6 928

2 952

Förvärv

0

0

Avyttringar och utrangeringar

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

55 928

49 000

Ingående ackumulerade avskrivningar

-31 674

-23 593

-7 161

-8 081

Balanserade utvecklingsutgifter, tkr
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets aktiverade utgifter

Årets avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-38 835

-31 674

Utgående redovisat värde

17 093

17 326

2019-12-31

2018-12-31

Varumärken och liknande rättigheter, tkr
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

24 366

23 153

Årets aktiverade utgifter

2 296

1 213

Förvärv

17 024

0

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

43 686

24 366

Ingående ackumulerade avskrivningar

-8 206

-5 604

Årets avskrivningar

-4 249

-2 602

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-12 455

-8 206

Utgående redovisat värde

31 231

16 160

Avyttringar och utrangeringar

Avyttringar och utrangeringar

Prövning av nedskrivningsbehov för
goodwill och immateriella tillgångar
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill och immateriella tillgångar som inte är
färdiga för användning sker minst årligen i samråd med koncernledningen. Goodwillen
är fördelad på kassagenererande enheter (”KGE”), vilka utgörs av de rörelsedrivande
företagen i koncernen. Följande kassagenererande enheter har betydande redovisade
goodwillvärden och immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning i förhållande till koncernens totala redovisade goodwillvärden:
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Per 31 december 2019
Speqta Food & Beverage

Shopello

Affiljet

Totalt

Goodwill

710

8 721

41 610

51 041

Balanserade
utvecklingsutgifter*

741

270

1 906

41 880

52 947

Summa
*

1 451

8 721

Avser balanserade utvecklingsutgifter som inte är färdiga för användning per balansdagen.

Per 31 december 2018
Speqta Food & Beverage

Shopello

Affiljet

Totalt

Goodwill

710

8 721

18 628

28 059

Balanserade
utvecklingsutgifter*

741

1 165

1 906

19 793

29 965

Summa
*

1 451

8 721

Avser balanserade utvecklingsutgifter som inte är färdiga för användning per balansdagen.

Nedskrivningsprövningen består i att bedöma om den kassagenererande enhetens
återvinningsvärde är högre än dess redovisade värde. Återvinningsvärde för en KGE har
fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärde, vilket utgör nuvärdet av enhetens
förväntade framtida kassaflöden utan hänsyn till eventuell framtida verksamhetsexpansion och omstrukturering. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden före skatt baserade på budgetar för närmast kommande räkenskapsår samt
prognoser för uthålliga nivåer kring försäljningstillväxt och rörelsemarginaler för de
specifika delarna. Kassaflöden bortom prognosperioden extrapoleras med hjälp av en
vägd genomsnittlig tillväxttakt enligt uppgift nedan. Tillväxttakten överstiger inte den
långfristiga tillväxttakten för marknaden i vilka koncernen verkar för respektive kassagenererande enhet.
Företagsledningen har fastställt den budgeterade rörelsemarginalen 16 % baserat på
tidigare erfarenhet och framtida förväntningar på marknadsutvecklingen kopplad till
respektive kassagenererande enhet. De diskonteringsräntor som används anges före
skatt och återspeglar vägd genomsnittlig kapitalkostnad före skatt (WACC före skatt)
och har beräknats med hjälp av CAPM.
I de diskonterade kassaflödesanalyserna används en WACC om 12% (13,6%) i beräkningarna för de tre kassagenererade enheterna per 31 december 2019. Prognos
perioden sträcker sig till och med 2024 och genomsnittlig tillväxttakt är 25% och
tillväxttakten efter prognosperioden är satt till 1,5% (1,5%) per år.
Beräkningarna har inte påvisat något nedskrivningsbehov. En sänkning av rörelsemarginalen med 5% (5%), en sänkning av tillväxttakten med 1,5% (1,5%) eller en ökning av
diskonteringsräntan med 5% (5%) skulle inte medföra ett nedskrivningsbehov.
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Not 15 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer, tkr

2019-12-31

2018-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

7 529

6 190

Årets anskaffningar

7 473

2 150

Avyttringar och utrangeringar

-858

-811

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14 144

7 529

Ingående ackumulerade avskrivningar

-4 926

-4 243

Årets avskrivningar

-3 335

-683

429

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 832

-4 926

Utgående redovisat värde
Varav tillgångar som innehas
under leasingavtal

6 312

2 603

5 871

2 291

2019-12-31

2018-12-31

Andra långfristiga värdepappersinnehav

402

402

Andra långfristiga fordringar

1 071

0

Summa

1 473

402

Avyttringar och utrangeringar

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar
tkr

Not 17 Kundfordringar
2019-12-31

2018-12-31

Kundfordringar, brutto

8 648

4 007

Reserv för osäkra fordringar

-1 263

-28

Kundfordringar, netto

7 385

3 979

tkr

Fordringar utgörs i huvudsak av kundfordringar för vilka koncernen valt att tillämpa den
förenklade metoden för redovisning av förväntade kreditförluster. Detta innebär att
förväntade kreditförluster reserveras för återstående löptid, vilken förväntas understiga
ett år för samtliga fordringar. Speqta tillämpar en ratingbaserad metod i kombination
med annan känd information och framåtblickande faktorer för bedömning av förväntade kreditförluster utifrån sannolikhet för fallissemang, förväntad förlust samt exponering vid fallissemang. Speqta har definierat fallissemang som då betalning av fordran är
90 dagar försenad eller mer, eller om andra faktorer som indikerar att betalningsinställelse föreligger.
Kundfordringar uppgående till 3 063 tkr (1 247 tkr) var förfallna utan att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga. De förfallna fordringarna avser ett antal kunder vilka
tidigare inte haft några betalningssvårigheter.
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Väsentlig ökning av kreditrisk har per balansdagen inte bedömts föreligga för någon
finansiell tillgång som redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Per den 31 december
2019 uppgår redovisade kundfordringar efter avdrag för förväntade kreditförluster till
7 385 (3 979) tkr. Åldersanalysen av dessa kundfordringar som var förfallna men ej nedskrivna framgår nedan:
2019-12-31

2018-12-31

1 112

891

30-90 dagar

312

270

91-180 dagar

413

60

>180 dagar

1 225

26

Totalt

3 062

1 247

tkr
<30 dagar

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kundfordringar ingår i
posten Övriga externa kostnader i resultaträkningen. Förändringar i reserven för förväntade kreditförluster är som följer:
tkr
Reserv vid årets början
Avsättning för befarade förluster
Konstaterade förluster

2019-12-31

2018-12-31

-28

-136

-1 519

-49

284

157

-1 263

-28

Återförda outnyttjade belopp
Valutakurseffekter
Belopp vid årets utgång

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kundfordringar ingår i
posten övriga externa kostnader i resultaträkningen.
I enlighet med IFRS 9 har koncernen reserverat 7 tkr för icke förfallna kundfordringar.

Not 18 Övriga fordringar
tkr
Momsfordran

2019-12-31

2018-12-31

170

312

Skattekonto

7

7

Fordran tidigare koncernbolag

0

0

Övriga poster

72

93

249

412

Summa

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
tkr
Förutbetalda hyreskostnader

2019-12-31

2018-12-31

0

799

Förutbetalda försäkringskostnader

171

121

Övriga förutbetalda kostnader

711

2 301

Upplupna intäkter

12 855

9 208

Utgående redovisat värde

13 737

12 429
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Not 20 Eget kapital
Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital, tkr

Antal aktier

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet kapital

Per den 1 januari 2018

22 017 091

11 009

72 760

Nyemission

6 862 745

3 431

13 901

28 879 836

14 440

87 035

9 310 881

4 655

37 898

38 190 717

19 095

124 933

Nyemission, optioner
Per den 31 december 2018
Nyemission
Nyemission, optioner
Per den 31 december 2019
Kvotvärde per aktie uppgår till 0,5 kronor

Omräkningsreserv
I omräkningsreserven redovisas omräkningsdifferenser som uppstår när utländska dotterföretags finansiella rapporter konsolideras. Vid avyttring omklassificeras den ackumulerade omräkningsdifferensen till resultatet.
Omräkningsreserv, tkr

2019-12-31

2018-12-31

Ingående redovisat värde

0

0

Omklassificering vid avyttring

0

0

Utgående redovisat värde

0

0

2019-12-31

2018-12-31

18 000

5 076

0

0

Not 21 Räntebärande skulder
tkr
Skulder till kreditinstitut *
Checkräkningskredit
Leasingskuld

**

Konvertibel ***

6 339

2 304

0

12 083

Summa

24 339

19 463

Varav långfristig del

17 302

15 657

Varav kortfristig del

7 037

3 806

* Avser banklån hos Nordea med en rörlig ränta på 2,5–3%. Checkkrediten hos Swedbank löper på 5 år med rörlig ränta på 2,5–3%.
** Avser främst billeasing som löper på 36 månader med en ränta på 5,10%–7,90%. *** Avser konvertibellån om 11 998 020 kr

(799 868 st konvertibler) som löper på 3 år med en teckningskurs på 4,95 kr och en ränta på 10%. Antal aktier vid full konvertering
uppgår till 2 423 842. Konvertibeln har konverterats till aktier under 2019.

Not 22 Övriga skulder
2019-12-31

2018-12-31

Momsskuld

2 972

2 208

Skatter och sociala avgifter

1 000

717

tkr

Skuld till närstående
Skuld avseende förvärv dotterföretag*

0

0

2 430

6 442

Övriga poster

1 024

1 253

Summa

7 426

10 620

*
Avser del av köpeskillingen av Kampanjjakt i Sverige AB och OutletAds i Sverige AB som löper på revers och har under året omförhandlats avseende tidpunkt för betalning.
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Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2019-12-31

tkr
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Beräknade upplupna sociala avgifter

2018-12-31

34

95

1 450

1 165

647

631

Övriga skulder

0

0

Förutbetalda intäkter

0

0

3 758

3 286

574

689

94

1 049

Upplupna kostnader affiliatesajter
Upplupna kostnader
Upplupen ränta
Upplupna revisionskostnader
Summa

380

245

6 937

7 160

Not 24 Finansiella instrument
I nedanstående tabell presenteras koncernens finansiella tillgångar och skulder, upptagna till redovisat värde respektive verkligt värde, klassificerade i kategorierna enligt
IFRS 9. Koncernens finansiella tillgångar och skulder för jämförelseåren 2018 presenteras enligt IAS 39 klassificeringskategorier.

2019-12-31 (2018-12-31)

Finansiella tillgångar
värderade till upplupet
anskaffningsvärde

Finansiella skulder
värderade till upplupet anskaffningsvärde

Finansiella tillgångar och
skulder värderade till verkligt värde via resultatet

Finansiella tillgångar, tkr
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Kundfordringar
Upplupna intäkter
Summa

402 (402)
1 071 (0)
7 364 (3 979)
12 855 (9 208)
21 290 (13 589)

402 (402

Finansiella skulder, tkr
Skulder till kreditinstitut

18 000 (5 077)

Konvertibel
Checkräkningskredit

0 (12 083)
0 (0)

Villkorad tilläggsköpeskilling

9 929 (10 500)

Leasingskulder

6 339 (2 304)

Upplupna kostnader

6 937 (7 160)

Summa

31 276 (26 624)
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Övriga upplysningar om verkligt värde.
2019-12-31

2018-12-31

Redovisat värde

Verkligt värde

Redovisat värde

1 473

1 473

402

402

18 000

18 000

5 077

5 077

Finansiella anläggningstillgångar
Skulder till kreditinstitut

Verkligt värde

Leasingskulder

6 339

6 339

2 304

2 304

Villkorad köpeskilling

9 929

9 929

10 500

10 500

0

0

12 083

12 083

Konvertibelt lån

Beskrivning av verkligt värde
Skulder till kreditinstitut
Verkligt värde för räntebärande skulder lämnas i upplysningssyfte och beräknas genom
en diskontering av framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterade till
aktuell marknadsränta.

Konvertibel
Andreas Friis, Jonas Söderqvist och Trottholmen AB (Konvertibelinnehavarna) har
konverterat konvertibellånet uppgående till 11 998 020 kronor till aktier, motsvarande
2 423 842 nya aktier.

Övriga finansiella tillgångar och skulder
För likvida medel, kundfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter, leverantörsskulder, checkräkningskrediter, övriga skulder och upplupna kostnader med en löptid på
mindre än 12 månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde.

Värderingshierarkin
Nivåerna i värderingshierarkin definieras som följande:
n Nivå 1: Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader
n Nivå 2: Andra indata än de noterade priser som ingår i Nivå 1,
vilka är direkt eller indirekt observerbara för tillgången eller skulden
n Nivå 1: Icke observerbara indata för tillgången eller skulden
Den villkorade tilläggsköpeskillingen som löpande värderas till verkligt värde återfinns
i nivå 3 i värderingshierarki. Väsentliga icke observerbara indata utgörs av prognostiserade intäkter med beräknade kassaflöden som diskonteras med en riskjusterad diskonteringsränta.
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.
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Förändring för villkorade köpeskillingen i nivå 3 presenteras nedan.
tkr
Ingående balans

2019

2018

10 500

10 500

-571

0

Värdeförändring i resultatet

0

0

9 929

10 500

Tilläggsköpeskilling nya förvärv
Utgående balans

Not 25 Finansiell riskhantering
Speqtas verksamhet är förenad med finansiella risker, precis som all annan affärsverksamhet. Koncernen exponeras för likviditetsrisk, marknadsrisk, valutarisk och ränterisk.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att koncernen får svårigheter att fullgöra sina förpliktelser
som sammanhänger med finansiella skulder. Styrelsen jobbar kontinuerligt med uppföljning av kassaflödet för att reducera likviditetsrisken och säkerställa den kortsiktiga
betalningsberedskapen. Då expansionstakten är hög är detta ett viktigt instrument.
Speqta bedriver en utvecklingsintensiv verksamhet där investeringar görs i syfte att
kunna generera intäkter i framtiden. Därmed förbrukas likvida medel. Refinansieringsrisken avser den risk som uppstår om Speqta inte kan klara av sina åtaganden att vidareutveckla verksamheten på grund av svårigheter att hitta investerare eller att befintliga
lån sägs upp. Skulderna består av dels banklån samt kortfristig lånefinansiering såsom
övriga lån och checkkrediter.
Tabellerna nedan visar finansiella skulders återstående kontraktstid till förfall. De
belopp som anges i tabellerna är de avtalsenliga kassaflödena. Finansiella skulder med
rörlig ränta har beräknats med den ränta som förelåg på balansdagen. Skulder har
inkluderats i den period när återbetalning tidigast kan krävas.
Per 31 december 2019, tkr

Inom 1 år

1–5 år

Senare än 5 år

Summa

Skulder till kreditinstitut

4 000

14 000

0

18 000

Leasingskuld

3 037

3 302

0

6 339

0

0

0

0

Förvärvskredit
Leverantörsskulder

10 389

0

0

10 389

Övriga skulder

7 425

9 929

0

17 354

Upplupna kostnader

6 937

0

0

6 937

Totalt

31 788

27 231

0

59 019

Per 31 december 2018, tkr

Inom 1 år

1–5 år

Senare än 5 år

Summa

Skulder till kreditinstitut

3 055

0

0

3 055

Leasingskuld

1096

1 687

0

2 783

0

2 210

0

2 210

8 673

0

0

8 673

Förvärvskredit
Leverantörsskulder
Konvertibel
Övriga skulder
Upplupna kostnader
Totalt

0

14 678

0

14 678

10 620

10 500

0

21 120

7 160

0

0

7 160

30 604

29 075

0

59 679
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Koncernen har en checkräkningskredit enligt nedanstående specifikation:
tkr

2019

2018

Beviljad kredit

4 000

3 000

Utnyttjat belopp
Outnyttjat belopp

0

0

4 000

3 000

Marknadsrisk
Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på eller framtida kassaflöden från ett
finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadspriser. Marknadsrisker indelas i tre typer, valutarisk, ränterisk och andra prisrisker. De marknadsrisker som
påverkar koncernen utgörs av valutarisker och ränterisker. I dagsläget har koncernen
inte några innehav, som exponerar koncernen för annan prisrisk.

Valutarisk
Valutarisk är risken för att verkligt värde eller framtida kassaflöden från ett finansiellt
instrument varierar på grund av förändring i utländska valutakurser. Koncernen exponeras för valutarisker genom valutakursförändringar av framtida betalningsflöden, så
kallad transaktionsexponering.
Koncernen har för närvarande en viss valutaexponering då intäkterna från annonsverksamheten kommer från olika länder och valutor. Intäkter och kostnader kommer
därmed till viss del att påverkas av fluktuationer i utländska valutakurser. Koncernen
har inte använt sig av valutasäkring men kommer regelbundet att utvärdera behovet av
valutasäkring i takt med att verksamheten utvecklas.
Valutaexponering 2019 (2018) (%)
SEK

Rörelseintäkter

Rörelsekostnader

87 (95)

67 (92)

EURO

10 (1)

13 (2)

Övriga

3 (4)

20 (6)

100 (100)

100 (100)

Om den svenska kronan hade förstärkts/försvagats med 10% i förhållande till euro,
med alla andra variabler konstanta, skulle koncernens resultat efter skatt samt eget
kapital påverkas med 159 (27) tkr.
Koncernen är främst utsatt för en valutarisk i euro i samband med omräkning av det
utländska dotterföretagets nettotillgångar, så kallad omräkningsexponering. Denna
bedöms som försumbar då nettotillgångarna ej uppgår till signifikant belopp.

Ränterisk
Ränterisk är risken för att verkligt värde eller framtida kassaflöden från ett finansiellt
instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. En betydande faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden. Koncernens ränterisk uppstår i
huvudsak genom långfristig upplåning.
Koncernen har viss upplåning med rörlig ränta, se koncernens not 22. Genomslaget
på koncernens resultat efter skatt och eget kapital givet de räntebärande tillgångar

61

Speqta AB (publ) 556710-8757, Årsredovisning 2019 Stockholm, 23 april 2020

och skulder som finns per balansdagen vid en ränteuppgång på 5 procentenheter på
balansdagen uppgår till -1 100 (-404) tkr.

Kreditrisk
Kreditrisk är risken att koncernens motpart i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra
sin skyldighet och därigenom förorsaka koncernen en finansiell förlust. Betalningsvillkoren uppgår till mellan 20–90 dagar beroende på motpart och kreditförlusterna
uppgår till ett ringa belopp i förhållande till koncernens omsättning. För ytterligare
information se koncernen not 18.

Not 26 Ställda säkerheter
Spärrade bankmedel

2019-12-31

2018-12-31

Spärrade bankmedel

0

920

Summa

0

920

2019-12-31

2018-12-31

Företagsinteckning

Inteckningar och pant

4 000

9 000

Pantasatta aktier i dotterbolag

89 085

0

Summa

93 085

9 000

Aktierna i dotterbolagen myTaste Brands AB samt Leads on Top AB är pantsatta hos
Nordea vid refinaniseringen som gjordes under 2019.

Not 27 Eventualförpliktelser
2019-12-31
Summa

2018-12-31

0

0

0

0

Not 28 Närstående
Koncernen har närståenderelationer med ledande befattningshavare och företag, som
dessa personer äger. Ersättningar i deras funktion som ledande befattningshavare ingår
inte i det som redogörs för här. Avseende denna del hänvisas till koncernens not 9.
De transaktioner som har skett med närstående är ersättning för utlägg 2019. Samtliga
transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. Nedan följer en
sammanställning av de transaktioner som har skett med närstående.
2019-12-31
Försäljning

2018-12-31

779

374

Inköp

5

202

Fordran

0

0

Skuld

0

0

Under år 2019 såldes teckningsoptioner till personalen vilket även innefattade ledande
befattningshavare. Inga förbehåll finns kopplade till optionerna och de har tecknats till
marknadsmässigt pris.
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Not 29 Rörelseförvärv och avyttrade verksamheter
2018
Under året har inga väsentliga rörelseförvärv eller avyttringar skett i koncernen

2019
Lånakuten.com
Den 17 januari 2019 tecknades avtal om att förvärva Lånakuten och den 1 februari slutfördes förvärvet. Det legala bolaget heter Leads on top AB.
Lånakuten.com är en populär nätbaserad jämförelsetjänst för privatlån i Sverige som hjälper konsumenter att få en överskådlig bild över vilka privatlån och kreditkort som ger bäst
villkor för deras specifika behov. Tjänsten gör det möjligt att snabbt kunna fatta välgrundade beslut genom tydlig konsumentupplysning dygnet runt, alla dagar på året. Samtliga
långivare som Lånakuten hänvisar till är registrerade hos Finansinspektionen och uppfyller
alla svenska regler för utlåning. Lånakutens tjänster är i linje med den strategi Speqta har
och stärker bolaget inom finansvertikalen för prestationsbaserad marknadsföring.
Den totala köpeskillingen uppgick till 16 mkr, varav 10 mkr har erlagts kontant. Resterande 6 mkr har erlagts genom nyemission av 573 583 aktier i Speqta AB (publ) till
säljaren av Lånakuten mot betalning med apportegendom i form av aktier i Lånakuten.
Teckningskursen per ny aktie har beräknats till cirka 10,46 kr.
Apportemissionen beslutades av styrelsen för Speqta AB (publ) med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2018 och medförde en ökning av aktiekapitalet med
286 791,50 kr samt en utspädningseffekt om cirka 1,91 %.
Netpixel Media AS och Captana AS
Den 7 mars 2019 tecknades avtal om att förvärva tillgångar i Netpixel Media AS och
Captana AS och den 22 mars tillträde Speqta AB (publ) förvärvet. Tillgångarna avser
nätbaserade jämförelsetjänster för privatlån, kreditkort och rabattkoder från norska
Netpixel Media AS och Captana AS.
Tillgångarna innefattar dels hemsidan låne-penger.com, en jämförelsetjänst för privatlån, och dels ett samarbete inom erbjudanden av privatlån, kreditkort och rabattkoder
tillsammans med norska nätbaserade nyhetsmediet Nettavisen (nettavisen.no).
Förvärvet är en del av bolagets strategi och satsning inom marknaden för prestationsbaserad marknadsföring mot privatlån där bolaget tar en stark position i den norska marknaden samt utökar portfolion för AffiliJet genom ett samarbete med ett av de största
nätbaserade nyhetsmedierna i Norden. Speqta driver sedan 2018 Expressen Låneguiden
(lanapengar.expressen.se) och Lånakuten i Sverige, och kommer nu kunna nå ytterligare
synergieffekter inom försäljning och utveckling. Låne-penger.com och samarbetet med
Nettavisen genererade en estimerad vinst på 1,82 mkr (1,67 mnok) under Q4 2018.
Den totala köpeskillingen uppgick till 22,6 mkr (20,75 mnok), varav 15,4 mkr
(14,083 mnok) betalades kontant. Resterande 7,2 mkr (6,667 mnok) har erlagts genom
nyemission av 724 188 aktier i Speqta AB (publ) till Säljarna mot betalning med appor-
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tegendom i form av aktier i Speqta AB (publ). Teckningskursen per ny aktie har beräknats till cirka 9,903 kr, beräknat på en växelkurs nok/sek om cirka 1,0757 kr. Apportemissionen beslutades av Speqta ABs (publ) styrelse med stöd av bemyndigande från
årsstämman den 8 maj 2018 och medförde en ökning av aktiekapitalet med 362 094 kr
samt en utspädningseffekt om cirka 2,36 %.
Härutöver kan en tilläggsköpeskilling kopplad till utvecklingen av tillgångarna under
12 månader utgå med maximalt 11,7 mkr (10,75 mnok), varav 6,3 mkr (5,75) mnok skall
betalas kontant och resterande del i nyemitterade aktier i Speqta AB (publ).

Förvärv av rörelse under 2019
tkr
Köpeskilling

Lånakuten

Netpixel/
Captana

Total

Likvida medel

10 000

15 383

25 383

Ersättning genom apportemission

5 822

7172

12 994

Summa köpeskilling

15 822

22 555

38 377

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade nettotillgångar
Likvida medel

50

0

50

Summa identifierbara nettotillgångar

50

0

50

Domän

6 709

6 766

13 475

Varumärke

1 293

2256

3 549

Goodwill

9 450

13 533

22 983

Identifierade övervärden

Uppskjuten skatteskuld

-1 680

Summa

15 772

22 555

38 327

Summa tillförda tillgångar

15 822

22 555

38 377

418

9 580

9 998

3 892

6 031

9 923

Omsättning
Röresleresultat innan avskrivning

-1 680

2020
Rahalaitos.fi
I slutet av januari 2020 förvärvade Speqta Eone OY med Finlands största varumärke
inom lånejämförelse: Rahalaitos. De har idag 25 långivare uppkopplade via API:er och
är främst verksamma inom jämförelse av konsumentlån, men har även företagslån.
Bolaget har 13 anställda varav de två grundarna som kommer fortsätta driva företaget
under minst de kommande två åren för att ta tillvara den potential de ser. Förvärvet är
transformativt ur både ett strategiskt och finansiellt perspektiv för Speqta.

Strategiskt transformativt
Rahalaitos är – som många andra av Speqtas sajter – en jämförelsesajt som hjälper
konsumenter att fatta bättre, mer välinformerade beslut. Skillnaden är att Rahalaitos
är en broker, en låneförmedlare, och därmed ett steg längre fram i värdekedjan, vilket
kompletterar våra befintliga affiliate-jämförelsesajter. Dessutom är det Speqtas första
jämförelsesajt i Finland, vilket kompletterar närvaron i Sverige och Norge.
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Finansiellt transformativt
Eone hade under senaste bokslutsåret (nov 2018 – okt 2019) en omsättning på cirka
149 mkr med en EBITDA om cirka 56 mkr och en EBIT om cirka 55 mkr. Jämfört med
Speqta samma period så var Eones omsättning 1,5 gånger större än Speqtas, EBITDA
var 3 gånger större och EBIT 20 gånger större. Eone konsolideras från 1 februari 2020.

Köpeskilling och finansiering
Den initiala köpeskillingen uppgick till 251,7 mkr (23,5 miljoner euro). Av den har
175,6 mkr (16,5 miljoner euro) betalats kontant och 76,1 mkr (7,0 miljoner euro) betalas med 10 121 375 Speqta-aktier till volymviktad genomsnittlig aktiekurs (”VWAP”)
till kursen 7,27 kr. Finansieringen av förvärvet gjordes med ett seniort banklån hos en
stor nordisk bank om 125 mkr (11,75 miljoner euro) till konkurrenskraftig ränta. Speqta
har även emitterat nya aktier till ett värde om 125 miljoner kronor genom en riktad
nyemission. Utöver den initiala köpeskillingen kan säljarna erhålla en möjlig tilläggs
köpeskilling om upp till 198,3 mkr (18,63 miljoner euro) baserat på det sammanlagda
utfallet av Eones EBITDA under 12 respektive 24 månader efter tillträde.

Nya institutionella ägare genom riktad nyemission
Intresset från institutionella investerare var större än väntat. Speqta gjorde en riktad
nyemission till kursen 7,1 kr per aktie (rabatt på 4,1%) som omfattade 17 605 633 aktier, vilket tillförde 125 mkr istället för planerade 100 mkr. Överskjutande belopp ska användas för
att stärka bolagets rörelsekapital och likviditet för fortsatt utveckling av Speqtas verksamhet. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare blev nya ägare i Speqta,
bland andra Acervo, Alcur, Erik Selin, Länsförsäkringar Fonder och Swedbank Robur.

Positiva synergier och långsiktighet
Förvärvet innebär flera positiva synergier. Speqta och Eone kompletterar varandra
geografisk och kompetensmässigt. Förutom att Speqta nu erhåller en broker-position
i värdekedjan så kan Speqta stötta Rahalaitos med sin stora erfarenhet av trafikgenerering, till exempel via SEO och SEM. Säljarna av Eone blir även en av de största ägarna
i Speqta eftersom en stor del av köpeskillingen utgjordes av Speqta-aktier. Säljaren av
Eone är långsiktiga och har ingått lock-up-åtaganden i samband med transaktionen.
Aktievederlaget som säljaren erhåller som del av den initiala köpeskillingen omfattas
av en lock-up varav cirka 20 % av aktierna har en lock-up på 18 månader och cirka 80 %
av aktierna har en lock-up på 24 månader. Vidare är 75 % av aktierna som erhålls som
eventuell tilläggsköpeskilling under earn-out perioden i Tranche 1 (år 1) respektive
Tranche 2 (år 2) föremål för lock-up i 12 månader och 25 % av aktierna är föremål för
lock-up i 6 månader för säljarna av Eone.

Sammanfattning
Med affären stärker Speqta sin position inom prestationsbaserad marknadsföring och
får ett ökat resultat och kassaflöde. Speqta behåller en sund skuldsättningsgrad genom
att betalningen sker både med aktier, kontant och finansieras med seniort banklån
samt en riktad nyemission.
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Förvärv av rörelse under 2020
Bolaget har upprättat en preliminär förvärvsanalys enligt nedan. En förvärvsanalys är
preliminär till dess den fastställs. En preliminär förvärvsanalys ändras så fort ny information avseende tillgångar/skulder vid förvärvstidpunkten erhålls, men senast ett år
från förvärvstillfället fastställs den preliminära förvärvsanalysen.
tkr
Köpeskilling

Eone OY
189 827

Likvida medel
Ersättning genom apportemission

76 113

Skuld tilläggsköpeskilling

106 430

Summa köpeskilling

372 370

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade nettotillgångar
Anläggningstillgångar

532

Kundfordringar

12 772

Övriga fordringar
Likvida medel

713
11 920

Kortfristiga skulder

-15 349

Summa identifierbara nettotillgångar

10 588

Identifierade övervärden
Domän

70 702

Varumärke

94 269

Goodwill

231 453

Uppskjuten skatteskuld

-34 642

Summa

361 782

Summa tillförda tillgångar

372 370

Preliminär förvärvsbalans
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Not 30 Rapport över kassaflöden
I nedanstående tabell specificeras icke kassaflödespåverkande poster:

Avskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

2019-12-31

2018-12-31

14 745

11 366

0

-85

560

-1 044

-2 716

-1 836

0

0

Realisationsresultat
Förändringar i avsättningar
Skillnad mellan betald och intäktsförd ränta

0

Skillnad mellan betald och kostnadsförd ränta
Orealiserade valutaeffekter
Övrigt
Summa

-4

-462

12 585

7 939

I nedanstående tabell specificeras årets erhållna respektive erlagda räntor:
2019-12-31
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Erhållen utdelning

2018-12-31

0

0

-2 861

-1 950

0

0

2019-12-31

2018-12-31

Likvida medel består av:
Kortfristiga placeringar

0

0

Kassa och bank

19 265

20 909

Summa

19 263

20 909

I nedanstående tabell specificeras årets förändring skulder finansieringsverksamheten:
2019-12-31

2018-12-31

Ingående skulder Finansieringsverksamhet

17 881

15 512

Upptagna Lån

25 162

4 845

Amortering av Lån

-16 564

-2 477

Utgående Skulder Finansieringsverksamhet

26 479

17 881
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Moderbolagets resultaträkning
tkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

2
3

8 818
3 538

2 573
2 020

12 356

4 593

Summa rörelsens intäkter
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

4

-2 853

-685

5, 6

-10 173

-6 953

7

-6 347

-3 822

Valutaförlust
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader

0

-9

-10
-19 383

-11
-11 480

-7 027

-6 887

0
-2 203
-9 230

0
-1 486
-8 373

9

11 115
1 885

7 599
-774

11

0
1 885

0
-774

8

Rörelseresultat
Resultat från andelar i koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

10

Moderbolagets rapport över totalresultat
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Årets resultat
Övrigt totalresultat

1 885
0

-774
0

Årets totalresultat

1 885

-774

tkr

Not
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Moderbolagets balansräkning
Tillgångar, tkr
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnadsinventarier
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Finansiella anläggningstillgångar
Lämnade depositioner
Andra långfristiga fordringar koncernföretag

Not

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

0
81
81

0
2
2

96 375
403
1 071
9 000
106 849
106 930

80 453
403
0
9 000
89 856
89 858

0
50 147
49
41
581
50 818

6
12 893
109
223
1 050
14 281

2 298
2 298

10 545
10 545

53 116

24 826

160 046

114 684

12

13

14

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

Kassa och bank

24

16

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Moderbolagets balansräkning
Eget kapital och skulder, tkr
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

19 095
19 095

14 440
14 440

124 104
-19 638
1 885
106 351

86 160
-18 864
-774
66 522

125 446

80 962

17
17

14 000
9 929
0
23 929

2 166
10 500
12 083
24 749

18

6 430
946
336
2 069
0
890
10 671

4 268
774
369
2 124
0
1 438
8 973

160 046

114 684

Not

16

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Konvertibel
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

23
19
20

Summa eget kapital och skulder
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital
tkr
Per 1 januari 2019

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt eget kapital

14 440

86 160

-18 864

-774

80 962

-774

774

0

1 885

1 885

Omföring av föregående års resultat
Årets totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Emmissionslikvid*

0
4 655

37 944

42 599

19 095

124 104

-19 638

1 885

125 446

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt eget kapital

11 009

72 259

-16 092

-2 772

64 403

-2 772

2 772

0

Fusionsresultat
Per 31 december 2019

tkr
Per 1 januari 2018

0

Omföring av föregående års resultat
Årets totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Emmissionslikvid*

0
3 431

13 901

Fusionsresultat
Per 31 december 2018
*

17 332
0

14 440

86 160

-18 864

Beloppet är nettoredovisat, emissionskostnaderna för nyemissionen uppgick till 1 703 000 kr (168 000 kr).
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Moderbolagets kassaflödesanalys
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

-9 230
-561
-9 791

-8 373
11
-8 362

0

0

-9 791

-8 362

Justeringar av rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder

-36 537
1 698

-3 743
-6 492

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-44 630

-18 597

-15 922
-1 160
-17 082

-88
3 000
0
2 912

42 599
20 000
-4 000
-16 249
11 115

17 332
0
0
-832
7 599

53 465

24 099

-8 247
10 545
2 298

8 414
2 131
10 545

Not

tkr
Löpande verksamhet
Resultat före finansiella poster
Justering för icke kassaflödespåverkande poster

24

Betald inkomstskatt
Nettokassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar i rörelsekapital

Kassaflöde från investeringsverksamhet
Förvärv av dotterföretag
Förändring långfristig fordran
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Nyemission
Upptagna lån
Förändring skuld till rörelseskulder
Amortering skuld
Erhållna koncernbidrag
Fusionsresultat
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel i början av året
Likvida medel vid årets slut

24

Moderbolagets flerårsöversikt
Flerårsöversikt, tkr

2019

2018

2017

2016

2015

Nettoomsättning

8 818

2 573

5 114

5 242

5 599

Resultat före avskrivningar

-7 017

-6 876

-1 078

-3 272

-3 365

Årets resultat

1 885

-774

-2 772

-5 960

-6 222

Soliditet

78,4%

70,6%

61,1%

72,7%

70,7%
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MODERBOL AGETS NOTER
Not 1 Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderföretaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden
gällande för noterade företag tillämpas.
Skillnaderna mellan koncernens och moderföretagets redovisningsprinciper framgår
nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderföretaget har tillämpats
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderföretagets finansiella rapporter, om inte annat anges.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderföretaget enligt lägstavärdesprincipen.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Moderföretaget redovisar erhållna och lämnade koncernbidrag som bokslutsdispositioner i enlighet med alternativregeln. Lämnade aktieägartillskott redovisas som en
ökning av andelarnas redovisade värde i den mån nedskrivning inte erfordras.

Leasing
I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.

Finansiella tillgångar och skulder
Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning, redovisas finansiella
instrument i moderföretaget med utgångspunkt i anskaffningsvärde. I moderföretaget
värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip.

Anteciperade utdelningar
Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderföretaget ensamt
har rätt att besluta om utdelningens storlek och moderföretaget har fattat beslut om
utdelningens storlek innan moderföretaget publicerat sina finansiella rapporter.

Not 2 Nettoomsättning
Moderföretagets nettoomsättning fördelas på följande geografiska marknader, baserat
på var kunden har sitt säte/hemvist:
2019-12-31

2018-12-31

Sverige

8 818

2 573

Summa

8 818

2 573
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I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Område

2019-12-31

2018-12-31

Försäljning av konsulttjänster

8 818

2 573

Summa

8 818

2 573

2019-12-31

2018-12-31

2 873

2 020

Not 3 Övriga rörelseintäkter
Område
Hyresintäkter
Övrigt
Summa

665

0

3 538

2 020

Not 4 Direkta kostnader
Direkta kostnader avser främst inköp för vidarefakturering av hyreskostnader.

Not 5 Arvode till revisorer
Ernst & Young AB

2019-12-31

2018-12-31

Revisionsuppdraget1

344

133

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

90

175

Summa

434

308

Med revisionsuppdraget avses arvode för den lagstadgade revisionen, d v s sådant arbete som varit nödvändigt för att avge
revisionsberättelsen samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med revisionsuppdraget.

1

Not 6 Leasingavtal
Periodens leasingkostnader uppgår till 3 688 (3 379) tkr och avser främst lokalhyra men
även till viss del billeasing.

Not 7 Anställda och ledande befattningshavare
För löner och ersättningar till anställda och ledande befattningshavare samt information om antal anställda, se not 9 för koncernen.
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Not 8 Avskrivningar
2019-12-31

2018-12-31

Balanserade utvecklingsutgifter

0

0

Inventarier, verktyg och installationer

10

11

Summa

10

11

Not 9 Bokslutsdispositioner
2019-12-31

2018-12-31

Koncernbidrag

11 115

7 599

Summa

11 115

7 599

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader konvertibla lån
Övrigt
Summa

2019-12-31

2018-12-31

-1 528

-1 330

-675

-156

-2 203

-1 486

Not 11 Skatt
2019

2018

Aktuell skatt

0

0

Summa skatt

0

0

Avstämning av effektiv skattesats

2019

2018

Resultat före skatt

1 885

-774

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 21,4 (22%)

-403

170

-194

-212

Tillkommer:
Ej avdragsgilla kostnader
Avgår:
Icke skattepliktiga intäkter

0

0

Avdragsgilla kostnader bokade mot EK vid emission

1 703

168

Ej aktiverade underskottsavdrag

-1 106

-126

Redovisad aktuell skatt

0

0

Effektiv skattesats

0

0

Underskottsavdrag om 13 900 tkr förändras efter året till 13 525 tkr

Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör för år 2019 21,4% (22%).
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Moderföretaget har underskottsavdrag uppgående till 13 525 tkr (13 900) utan tidsmässig begränsning, för vilka ingen uppskjuten skattefordran har redovisats i balansräkningen på grund av osäkerhet huruvida dessa kan komma att utnyttjas mot framtida
skattepliktiga överskott.

Not 12 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets anskaffningar

2019-12-31

2018-12-31

580

580

89

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

669

580

Ingående ackumulerade avskrivningar

-578

-567

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

-10

-11

-588

-578

81

2

2019-12-31

2018-12-31

Not 13 Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärden

80 453

80 366

Årets anskaffningar

15 922

87

Årets nedskrivningar

0

0

96 375

80 453

Utgående redovisat värde

Antal andelar

Redovisat värde

mytaste Brands AB, 556760-1926, Stockholm

100 (100)

100 (100)

1 000 (1 000)

46 776 (16 116)

Speqta Sverige AB, 556800-5804, Stockholm

100 (100)

100 (100)

257 500 (257 500)

50 (50)

100 (100)

100 (100)

50 000 (50 000)

33 248 (33 248)

Fusion 2019

0 (0)

0 (500)

0 (25 800)

Fusion 2019

0 (0)

0 (500)

0 (4 860)

203 Labs AB, 559003-8153, Stockholm

80 (80)

80 (80)

400 (400)

467 (367)

Leads on top, 559180-7234, Stockholm

100 (100)

100 (100)

500 (0)

15 822 (0)

100 (0)

100 (0)

100 (0)

12 (0)

Dotterföretag/organisationsnummer/säte

MyTaste Food & Beverage,
556969-5504, Stockholm
Kampanjjakt i Sverige AB,
559114-4687, Stockholm
OutletAds i Sverige AB,
559122-7540,Stockholm

Mytaste Holding Ltd, C88264, Malta

Kapitalandel % Rösträttsandel %

Under året har villkorade aktieägartillskott givits till 203 Labs AB om 100 tkr.

Not 14 Andra långfristiga fordringar koncernföretag
2019-12-31

2018-12-31

Fordran myTaste Food & Beverage AB

9 000

9 000

Summa

9 000

9 000
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Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyreskostnader

2019-12-31

2018-12-31

0

799

Förutbetalda försäkringskostnader

170

121

Förutbetalda leasingpremier

23

24

Övriga förutbetalda kostnader

387

106

Utgående redovisat värde

581

1050

Not 16 Eget kapital
Aktiekapitalet består av 38 190 717 (28 879 836) antal aktier med ett kvotvärde om 0,5 kr.

Not 17 Långfristiga skulder

Förvärvskredit *
Konvertibel **
Skuld villkorad tilläggsköpeskilling ***
Utgående redovisat värde

2019-12-31

2018-12-31

14 000

2 166

0

12 083

9 919

10 500

23 919

24 749

* Avser banklån hos Nordea med en rörlig ränta på 2,5–3%. Checkkrediten hos Swedbank löper på 5 år med rörlig ränta på 2,5–3%.
** Avser konvertibellån om 11 998 020 kr (799 868 st konvertibler) som löper på 3 år med en teckningskurs på 4,95 kr och en ränta

på 10%. Antal aktier vid full konvertering uppgår till 2 423 842. Konvertibeln har konverterats till aktier under 2019. *** Beräknad till
diskonterat nuvärde.

Not 18 Räntebärande skulder

Skuld avseende förvärv av dotterbolag
Konvertibel
Utgående redovisat värde

2019-12-31

2018-12-31

6 430

4 268

0

0

6 430

4 268

2019-12-31

2018-12-31

1 084

0

Not 19 Övriga skulder

Momsskuld
Skatter och sociala avgifter
Skuld avseende förvärv av dotterföretag*
Övrigt
Utgående redovisat värde
*

460

213

0

1 641

525

270

2 069

2 124

Avser del av köpeskillingen av Matklubben som löper på revers och har under året omförhandlats avseende tidpunkt för betalning.
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Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner

2019-12-31

2018-12-31

306

216

Beräknad upplupna särskild löneskatt

22

36

Upplupen ränta konvertibla lån

0

1 049

Förutbetalda hyresintäkter

94

0

Övrigt

468

137

Utgående redovisat värde

890

1 438

Not 21 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Spärrade bankmedel

2019-12-31

2018-12-31

Spärrade bankmedel

0

920

Summa

0

920

2019-12-31

2018-12-31

Ställda säkerheter
Borgensåtagande till förmån för andra koncernföretag

0

2 910

Företagsinteckning

4 000

4 000

Pantasatta aktier i dotterbolag

62 598

0

Summa

66 598

6 910

Aktierna i dotterbolagen myTaste Brands AB samt Leads on Top AB är pantsatta hos
Nordea vid refinaniseringen som gjordes under 2019.

Not 22 Närstående
I nedanstående tabell specificeras moderbolagets försäljning till och inköp från andra
koncernföretag som en andel utav total försäljning respektive inköp:

Försäljning
Inköp

2019

2018

99%

68%

1%

0%

För upplysning avseende transaktioner med ledande befattningshavare, se koncernens
not 28.
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Fordringar hos koncernföretag

2019-12-31

2018-12-31

myTaste Food and Beverage AB

1 567

2 098

Shopello International AB

2 806

48

Kampanjjakt i Sverige AB fusionerat 2019

1 040

OutletAds i Sverige AB fusionerat 2019

5 317

Leads on top AB
myTaste Brands AB

405

0

45 103

4 165

MyTaste Holding Limited

124

12

203 Labs AB

142

213

Utgående redovisat värde

50 147

12 893

Skulder till koncernföretag

2019-12-31

2018-12-31

Speqta Sverige AB

336

369

Utgående redovisat värde

336

369

Not 23 Kassaflödesanalys
I nedanstående tabell specificeras icke kassaflödespåverkande poster:
2019-12-31
Justering tilläggsköpeskilling
Avskrivning
Summa

2018-12-31

-571

0

10

11

-561

11

I nedanstående tabell specificeras årets erhållna respektive erlagda räntor:

Erhållen ränta
Erlagd ränta

2019

2018

0

0

2 203

1 600

2019

2018

0

0

Likvida medel består av:
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

2 298

10 545

Summa

2 298

10 545

Not 24 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till resultatdisposition

2019-12-31

2018-12-31

Överkursfond

124 104

86 160

Balanserat resulat

-19 638

-18 864

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Årets resultat

1 885

-774

106 351

66 522

Disponeras så att till aktieägare utdelas (0 kronor per aktie)
I ny räkning överföres
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106 351
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Koncernens resultat och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman
2020-05-18 för fastställelse.
Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisning har upprättats i enlighet med
internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god
redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och företagets ställning
och resultat, samt att koncernförvaltningsberättelsen och förvaltningsberättelsen ger
en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och företagets verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de
företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 23 april 2020

Fredrik Burvall
Styrelseordförande

Andreas Friis
Styrelseledamot

André Lavold
Styrelseledamot

Patrik Christiansen
Styrelseledamot

Pär Sundberg
Styrelseledamot

Lisa Gunnarsson
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning
har avgivits den 23 april 2020. Ernst & Young AB

Andreas Nyberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Speqta AB (publ), org.nr 556710-8757

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

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

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för
Speqta AB (publ) för år 2019-01-01 - 2019-12-31. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 10–80 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS),
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

•

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

•

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

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen
och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan
fortsätta verksamheten.

•

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

•

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt
IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något
av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning
och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

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

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

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

Stockholm den 23 april 2020

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av
Speqta AB (publ) för år 2019-01-01 – 2019-12-31 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som
bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
•

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

•

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision
som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.

Ernst & Young AB

Andreas Nyberg
Auktoriserad revisor

Speqta AB (publ) 556710-8757, Årsredovisning 2019 Stockholm, 23 april 2020

BOL AGST YRNINGSR APPORT
Lagstiftning och bolagsordning
Speqta AB (publ) startades 2003 i Sverige och är ett publikt bolag som regleras av
svensk lagstiftning främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Företaget
tillämpar de regler och rekommendationer som följer av noteringen av
Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market. Förutom lagstiftning
samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för
styrningen av företagets verksamhet.
Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning,
gränser avseende aktiekapital och antal aktier och förutsättningar för att få delta vid
bolagsstämma. Den senaste registrerade bolagsordningen beslutades vid årsstämman
den 13 maj 2019. Bolagsordningen framgår i sin helhet på bolagets hemsida,
www.speqta.com.

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska tillämpas av företag vars aktier är upptagna
till handel på reglerad marknad. Nasdaq Stockholm rekommenderar att Koden tillämpas av företag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market,
vilket Speqta således gör.

Aktieägare
Per den 31 december 2019 var den största aktieägaren André Lavold med 13,64% av
rösterna och aktierna i Speqta. Lista på Speqtas största aktieägare finns på:
https://speqta.com/corporate-governance/major-holdings

Bolagsstämman
Aktieägarnas inflytande i företaget utövas vid bolagsstämman, som är företagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman beslutar aktieägarna i centrala frågor såsom
ändring av bolagsordningen, fastställande av resultat- och balansräkningar, eventuell
utdelning och andra dispositioner av resultatet, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
och verkställande direktören, antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter, val av styrelseledamöter
och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter och fastställande av arvode till styrelse och revisor. Enligt företagets bolagsordning
ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
samt på företagets hemsida, www.Speqta.com.
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Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter eller Dagens Industri. Andra meddelanden till aktieägarna skall antingen kungöras på sätt som anges i föregående
stycke eller tillställas aktieägarna genom brev under deras i aktieboken antecknade
adress. För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift
eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållanden 5 vardagar före
stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 12.00 den dag som anges i
kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före stämman.
Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för
det fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i
rösträtten. Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har
rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman. Kallelser, protokoll och kommunikéer
från bolagsstämmor finns tillgängliga på företagets webbplats, www.Speqta.com.
Vid den ordinarie årsstämman i Speqta AB den 13 maj 2019 beslutades att bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om
ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/
eller konvertibler i bolaget. Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission med
företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen kan fatta beslut i
sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas till max antal aktier enligt
senaste bolagsordning.

Ändring av aktieägarnas rättigheter
Bolagsstämman har möjlighet att fatta beslut om ändring av bolagsordningen, vilket
kan medföra ändringar av aktieägarnas rättigheter. I aktiebolagslagen uppställs vissa
majoritetskrav för att sådana beslut vid bolagsstämman ska äga giltighet.
Om ett beslut om ändring av bolagsordningen medför att aktieägarnas rätt till företagets vinst eller övriga tillgångar minskas genom att syftet för företagets verksamhet
helt eller delvis ska vara annat än att ge vinst till aktieägarna, eller annars medför att
rättsförhållandet mellan aktier rubbas, krävs att beslutet biträds av samtliga närvarande
aktieägare samt att dessa tillsammans företräder mer än nio tiondelar av samtliga
aktier i företaget.
Om ett beslut om ändring av bolagsordningen medför att det antal aktier för vilka
aktieägarna får rösta vid bolagsstämman begränsas, att nettovinsten efter avdrag för
täckning av balanserad förlust till viss del ska avsättas till bunden fond eller att användningen av företagets vinst eller dess behållna tillgångar vid dess upplösning begränsas
på annat sätt än genom ändring av företagets syfte till att helt eller delvis vara annat
än att ge vinst till aktieägarna eller genom att nettovinsten efter avdrag för täckning
av balanserad förlust till viss del ska avsättas till bunden fond, krävs att beslutet biträds
av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och nio tiondelar av de aktier som är
företrädda vid stämman. De ovan nämnda majoritetskraven gäller dock inte om ett
beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda på bolagsstämman, om ändringen endast medför att viss
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eller vissa aktiers rätt försämras och samtycke lämnas av samtliga vid bolagsstämman
närvarande ägare av sådana aktier och dessa ägare tillsammans företräder minst nio
tiondelar av alla aktier vars rätt försämras eller om ändringen försämrar endast ett helt
aktieslags rätt och ägare till hälften av alla aktier av detta slag och nio tiondelar av de
vid bolagsstämman företrädda aktierna av detta slag samtycker till ändringen.

Valberedning
Vid årsstämman den 13 maj 2019 beslutades följande principer för utseende av valberedningen. Valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav
företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande.
Speqta’s valberedning ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största
ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 30
september varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska inte styrelsens ordförande utses.
Om någon eller några av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse
en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det
gå i turordning till de röstmässigt största aktieägarna (det vill säga först till den fjärde
röstmässigt största aktieägaren, därefter till den femte röstmässigt största aktieägaren
och så vidare). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter. Om valberedningen trots detta ej består av tre ledamöter kan valberedningen själv
utse resterande antal ledamöter. Förfarandet ska fortsätta intill dess att valberedningen
består av fyra ledamöter.
Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan
styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.
Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i
Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om
Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen
ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen
men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot
ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets
större aktieägare. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört
och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska
valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i
Euroclears utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin
post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast 6 månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.
Valberedningen inför årsstämman 18 maj 2020 består av följande ledamöter: Mikael
Riese Harstad, ordförande (utsedd av André Lavold), Jonas Söderqvist (företrädare av
eget innehav), Petter Moldenius, (utsedd av Henrik Persson Ekdahl) och Fredrik Burvall
(styrelsens ordförande).
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Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
1. Ordförande vid stämman,
2. Styrelsearvoden,
3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
4. Val av revisor samt arvoden till denna,
5. Förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020.

Styrelsen
Enligt Speqtas bolagsordning ska styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta
ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen
på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. Någon
begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte. Speqtas styrelse består för
närvarande av ledamöterna Fredrik Burvall (styrelseordförande), Andreas Friis, André
Lavold, Lisa Gunnarsson, Patrik Christiansen och Pär Sundberg.
Information om styrelseledamöterna återfinns under avsnitt Styrelse på bolagets hemsida. Koden 4.3 föreskriver att högst en bolagsstämmovald styrelseledamot får arbeta
i bolagets ledning. Koden 4.4 föreskriver att majoriteten av de bolagsstämmovalda
styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande ansvaret för företagets
organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande
bedöma företagets ekonomiska situation och se till att företagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och företagets ekonomiska förhållanden
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Ordföranden har ett särskilt ansvar att leda
styrelsens arbete och se till att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Styrelsebeslut gäller endast om mer än hälften av de valda styrelseledamöterna är ense och
dessa utgör mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.
I styrelsens uppgifter ingår vidare att övervaka den verkställande direktörens arbete och
att ansvara för utveckling och uppföljning av företagets övergripande mål, strategier, förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och ersättningar i
ledningen samt löpande uppföljning av verksamheten under året.
Styrelsen har meddelat instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för
styrelsens fortlöpande bedömning av företagets ekonomiska situation ska samlas in och
rapporteras till styrelsen. Verkställande direktören deltar vid styrelsesammanträden.

Styrelsens arbetsordning
Styrelsen har upprättat en arbetsordning vilken reglerar styrelsens arbete och dess
inbördes arbetsfördelning, som ska utvärderas, uppdateras och fastställas årligen. Om
styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka
arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott, samt hur
utskotten ska rapportera till styrelsen.
Styrelsen håller sammanträden regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Vid sådana möten
behandlar styrelsen punkter såsom likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut och delårs-
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rapporter. Under 2019 har bolagets styrelse haft 27 ordinarie styrelsemöten inklusive
ett konstituerande möte. Närvaron vid årets styrelsemöten har varit mycket god.

Revisions- och ersättningsutskott
Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och
Koden och bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden.

Revisionsutskott
Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott i syfte att ge arbetet med finansiell rapportering, intern kontroll, riskhantering och revision ett särskilt forum. Revisionsutskottets
huvuduppgift är att säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar avseende
intern kontroll, revision, eventuell internrevision, riskhantering, redovisning och finansiell
rapportering, bereda frågor om upphandling av revision och andra tjänster från revisorn
samt att bereda styrelsens arbete i beslut rörande bolagets finansiella rapportering.
Vidare ska revisionsutskottet bland annat informera sig om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och
självständighet och då särskilt uppmärksamma huruvida, samt under vissa omständigheter godkänna att, revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster.
Revisionsutskottet ska vidare bistå valberedningen vad gäller val av revisorer. Revisionsutskottet har återkommande kontakter med bolagets revisor i syfte att skapa ett löpande
menings- och informationsutbyte mellan styrelsen och revisorn i revisionsfrågor.
Revisionsutskottet består av två ledamöter utsedda av bolagets styrelse varav minst en
ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Revisionsutskottet består för närvarande
av två styrelseledamöter; Fredrik Burvall (ordförande i utskottet) och Patrik Christiansen.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda och till styrelsen lämna förslag
i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen och övriga
ledande befattningshavare samt att löpande följa och utvärdera ersättningsstrukturer
och ersättningsnivåer i Speqta. Ersättningsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion och arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen.
Utskottet arbetar exempelvis med att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för koncernledningen, följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman
ska fatta beslut om samt ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget, bereda
styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt bereda
och ge förslag på individuell lön, andra ersättningar och övriga anställningsvillkor för VD.
Ersättningsutskottet består av två ledamöter utsedda av bolagets styrelse.
Ersättningsutskottets medlemmar ska vara oberoende av Bolaget och företagsledningen på det vis som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning.
Ersättningsutskottet består av två medlemmar från styrelsen:
Pär Sundberg (ordförande) och Fredrik Burvall.
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Ersättning till styrelsen
På stämman den 13 maj 2019 beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 530 000
kronor, varav 130 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av de
övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 35 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor
till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 30 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till var och en av de
övriga ledamöterna. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Valberedningen har föreslagit att arvodet till styrelse för 2020 ska vara i nivå med arvodet för 2019. Valberednigen har förslagit att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt
godkänd räkning.

Finansiell rapportering
Styrelsen har upprättat en arbetsordning med instruktioner avseende intern och extern
ekonomisk rapportering. Samtliga delårsrapporter och pressmeddelanden kommer att
publiceras på Speqtas webbplats i direkt anslutning till offentliggörandet.

Intern kontroll och revision
Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande ansvaret för att företagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och företagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Speqtas interna kontrollstruktur har som utgångspunkt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.
En regelbunden rapportering och granskning av ekonomiskt utfall och risker sker i
såväl de operativa enheternas ledningsorgan som i styrelsen. Enligt Speqtas bolagsordning ska ett/en eller två godkända eller auktoriserade revisorer eller revisionsbolag
utses av bolagsstämman. Revisorn och revisorssuppleanter, i förekommande fall, väljs
årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Revisorn granskar
Speqtas årsredovisning, koncernredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.
Nuvarande revisor är det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (Box 7850,
103 99 Stockholm), med auktoriserade revisorn Andreas Nyberg som huvudansvarig
revisor. Revisorns arvode fastställs av bolagsstämman. Vid årsstämman 2019 fastställdes att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Bolaget har gjort bedömningen att en särskild internrevision inte är nödvändig då
bolaget har en enkel juridisk och operativ struktur och väl fungerande styr- och internkontrollsystem. Styrelsen följer upp bolagets bedömning av den interna kontrollen
bland annat genom kontakter med bolagets revisorer.

Verkställande direktören
Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen. Åtgärder som med
hänsyn till omfattningen och arten av företagets verksamhet är av osedvanligt slag eller
stor betydelse faller utanför den löpande förvaltningen och ska därför beredas och
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föredras styrelsen för beslut. Verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören framgår av en av styrelsen
fastställd skriftlig instruktion (så kallad VD-instruktion).
Styrelsen utvärderar löpande verkställande direktörens arbete. Information om den verkställande direktören återfinns under avsnitt Ledande befattningshavare och revisorer.

Utbetalda ersättningar och övriga förmåner
till ledande befattningshavare under 2019
Se not 8 - Anställda och ledande befattningshavare, för information om ersättning till
medlemmar av styrelsen och ledande befattningshavare (inklusive eventuella villkorade
eller uppskjutna ersättningar och dylikt), samt eventuella naturaförmåner som företagets eller dess dotterföretag beviljat dessa för tjänster som har utförts åt Speqta, oavsett i vilken egenskap tjänsterna har utförts och oavsett vem som har utfört tjänsten.
Fredrik Burvall, Patrik Christiansen, Lisa Gunnarsson, Pär Sundberg och André Lavold
har uppburit styrelsearvode. Andreas Friis har inte uppburit något styrelsearvode för
sitt arbete i styrelsen. Arvode avser i dessa fall ersättning i egenskap av ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram
Vid extra bolagsstämma i Speqta AB (publ) (”Bolaget”) den 13 februari 2018 beslutade
med erforderlig majoritet, i enlighet med förslag från aktieägarna Jonas Söderqvist och
Andreas Friis (”Aktieägarna”), att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram bestående
av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär att Bolaget emitterar teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag, som överlåter teckningsoptionerna till deltagarna i programmet. Beslutet innebär att högst 624 000 teckningsoptioner kan komma
att emitteras inom ramen för incitamentsprogrammet. Vid ett fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kan aktiekapitalet ökas med 312 000 kronor. Teckningsoptionerna
emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget.
Rätt att förvärva teckningsoptioner från dotterbolaget tillkommer styrelse (exklusive Aktieägarna), koncernledningen samt övriga nyckelpersoner i koncernen. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts
utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black
& Scholes värderingsmodell, beräknat av oberoende värderingsinstitut. Anmälan om
förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 26 februari 2018 till
och med den 2 mars 2018.
Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under
perioden 1 december 2020 till och med den 5 mars 2021. Teckningskursen för aktier
ska uppgå till ett belopp motsvarande 150 procent av den för Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 19 februari 2018 till och med den 23 februari 2018
(dock lägst aktiens kvotvärde). Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 624 000 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,8
procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
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Incitamentsprogram 2019/2022 C och D
Det av extra bolagsstämman den 13 augusti 2019 i Speqta AB (publ) (”Bolaget”) beslutade incitamentsprogrammet 2019/2022 C som omfattar vissa valda styrelseledamöter
och maximalt 240 000 teckningsoptioner samt det beslutade incitamentsprogrammet
2019/2022 D som omfattar nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen
och nyckelpersoner och maximalt 420 000 teckningsoptioner har fulltecknats av
dotterbolaget Speqta Brands AB som i sin tur har överlåtit samtliga teckningsoptioner
till de styrelseledamöter samt de nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen och nyckelpersoner som omfattas av de båda incitamentsprogrammen.
Teckningsoptionerna i incitamentsprogram 2019/2022 C respektive incitamentsprogram
2019/2022 D kommer att överlåtas till ett pris om 1,18 kronor per teckningsoption vilket
motsvarar marknadsvärdet enligt en värdering utförd av det oberoende värderingsinstitutet PwC i enlighet med Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption berättigar
till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 11,47 kronor, motsvarande 150
procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 14 augusti 2019 till
och med den 27 augusti 2019 noterade betalkurserna på Nasdaq First North för aktien i
Bolaget. Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från
och med den 5 september 2022 fram till och med den 19 september 2022.
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STYRELSEN

Fredrik Burvall
Styrelseordförande

Andreas Friis
Styrelseledamot

André Lavold
Styrelseledamot

Aktier: 176 557
Optioner: 130 000

Aktier: 4 584 970 (7%)
Optioner: 0

Aktier: 5 208 865 (7,9%)
Optioner: 5 084 746

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till
bolaget, dess ledning och
bolagets större aktieägare.

Oberoendeförhållande
Är med i styrelsen för Speqta i
egenskap av CSO och ej
oberoende av bolagets större
aktieägare.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men ej till
bolagets större aktieägare.

Patrik Christiansen
Styrelseledamot

Pär Sundberg
Styrelseledamot

Lisa Gunnarsson
Styrelseledamot

Aktier: 79 920
Optioner: 80 000

Aktier: 20 000
Optioner: 80 000

Aktier: 17 201
Optioner: 80 000

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till
bolaget och dess ledning och
bolagets större aktieägare.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till
bolaget, dess ledning och
bolagets större aktieägare.

Oberoendeförhållande
Oberoende i förhållande till
bolaget, dess ledning och
bolagets större aktieägare.

Aktieoptioner är redovisade från innehav den 23 april.
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KONCERNLEDNING

Fredrik Lindros
Verkställande Direktör

Andreas Friis
Chief Strategy Officer

Aktier: 151 598
Optioner: 300 000

Aktier: 4 584 970 (7%)
Optioner: 0

Oberoendeförhållande
Är med i koncernledningen för
Speqta i egenskap av VD och ej
oberoende av bolagets större
aktieägare.

Oberoendeförhållande
Är med i koncernledningen för
Speqta i egenskap av CSO och
ej oberoende av bolagets större
aktieägare.

Jonas Söderqvist
Chief Growth Officer

Ulrika Jones
Chief Financial Officer

Aktier: 5 027 421 (7,6%)
Optioner: 0

Aktier: 0
Optioner: 100 000

Oberoendeförhållande
Är med i koncernledningen för
Speqta i egenskap av CGO och
ej oberoende av bolagets större
aktieägare.

Oberoendeförhållande
Är med i koncernledningen för
Speqta i egenskap av CFO och
ej oberoende av bolagets större
aktieägare.

Aktieoptioner är redovisade från innehav den 23 april.
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