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PUSHING THE CHANGE TOWARDS AN OPEN ECONOMY BY  
OFFERING A RECEIVABLES INVESTMENT PLATFORM FOR  
COMPANIES, INVESTORS AND LENDERS ALIKE.



Sammanfattning

Andra kvartalet 1 april– 30 juni 2021
Belopp inom parentes avser samma period föregående år 

Första halvåret 1 januari– 30 juni 2021
Belopp inom parentes avser samma period föregående år 

21,1 MSEK 
(12,1 MSEK)

 
Nettoomsättning

 

373 MSEK 
(222 MSEK)

 
Kapital på investeringsplattformen 

 

10,07 % 
(10,38 %)

 
Snittavkastning privatinvesterare 

12 mån

Händelser under perioden

Händelser efter perioden

1) För jämförelsestörande poster i respektive period, se not 6

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 21,1 MSEK
(12,1 MSEK), en ökning med 75 %

Justerad EBITDA uppgick till -2,1 MSEK. Jämförelsestörande
poster  påverkade resultatet med 8,7 MSEK1

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -10,8
MSEK (-2,5 MSEK)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,9 MSEK ( -4,1 MSEK)

Nettoresultatet uppgick till -13,1 MSEK (-4,3 MSEK)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,29 SEK (-1,27
SEK)

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 40,2 MSEK (24,2
MSEK), en ökning med 66 %

Justerad EBITDA uppgick till -2,8 MSEK. Jämförelsestörande
poster  påverkade resultatet med 8,7 MSEK, 1

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -11,5
MSEK (-5,1 MSEK)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,5 MSEK ( -8,2 MSEK)

Nettoresultatet uppgick till -16,0 MSEK (-8,4 MSEK)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,36 SEK (-2,42
SEK)

Välkomnade fackförbundet Akavia som kund på
faktureringsplattformen. Den hittills största kunden mätt i
antal fakturatransaktioner

Inledde samarbete med Fastum om fakturering. Affären ökar
SaveLends intäkter med cirka 2 miljoner SEK per år

Ökade volymer genom partnerskapet med Mobility46 AB,
vilket väntas öka SaveLends intäkter med cirka 1 miljon SEK per
år inom 12 månader

Skrev avtal med ZignSec om digital identi�ering för kunder i
hela Europa

Namnbyte från Savelend Credit Group AB (publ) till SaveLend
Group AB (publ)

Stämman beslutade att omvälja Robert Andersson, Bo
Eng ström, Birgit Köster Hoffmann, Ludwig Pettersson och
Johan Roos till ordinarie ledamöter. Samt att välja Carl-Richard
Hägg man, Helena Möller och Jan Sjödin till nya
styrelseledamöter

Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission
av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med
maximal utspädning om 20 %

SaveLend Group AB:s noteringsemission tecknades till 682
procent och handeln av SaveLend Groups aktier inleddes på
Nasdaq First North Growth Market den 9 juni 2021 under kort-
namnet (ticker) YIELD

Rekryterade Martin Brändefors som operativ chef. Tjänsten
tillträddes 2 augusti

Carl-Richard Häggman kommer, på grund av förändrade
förutsättningar i sin arbetssituation, ha begränsat med tid och
kommer därför att lämna SaveLends styrelse
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Nyckeltal i sammandrag per kvartal
I delårsrapporten anges belopp i TSEK, om inte annat anges.

KONCERNEN TOTALT Q2 2021 Q2 2020 % Q1 2021 % Q1-Q4 2020

Nettoomsättning 21 136 12 055 75 % 19 073 11 % 56 213

Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 134 - - - - -

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -10 800 -2 466 -338 % -593 -1 721 % -7 127

Justerat rörelseresultat (EBIT) -4 185 - - - - -

Rörelseresultat (EBIT) -12 851 -4 142 -210 % -2 604 -394 % -14 044

Antal aktier vid periodens utgång (st) 44 726 263 3 451 465 - 3 456 933 - 3 456 933

Resultat per aktie (före utspädning) (SEK) -0,46 -1,27 77 % -0,84 65 % -4,23

Soliditet (%) 34 % 41 % -17 % 28% 21 % 33 %

Eget kapital 74 961 46 317 62 % 37 880 98 % 40 498

Likvida medel 43 201 5 366 705 % 6 811 534 % 4 208

De�nitioner av nyckeltal förklaras på sida 23.

2) För justerade resultatmått, se not 6.

2
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1 | HÄNDELSER UNDER
KVARTALET



VD-ord
Ett händelserikt kvartal har passerat, där vår varumärkeskampanj Money
shouldn’t sleep har ökat vår kännedom ordentligt. Till detta har vi lanserat två
större samarbeten, samt genomfört en lyckad notering av vår aktie på Nasdaq
First North. 

Vi ser ett fortsatt stort intresse från
aktie ägare att bli investerare på
platt formen! Många attraheras av
möjlighet till avkastning två gånger, först
som ränta på investeringen och sedan
som värdeök ning av aktien.

Ännu ett rekordkvartal har passerat både
gällande omsättning och kapital på
in ve st eringsplattformen. Detta samtidigt
som en del av våra resurser �ck allokeras
till vår notering på Nasdaq First North.
Intäkterna under kvartalet uppgick till
rekordhöga 21,1 MSEK, med ett justerat
EBITDA på -2,1 MSEK. Vi justerar för 
kostnader (8,7 MSEK) kopplade till 
noteringen eftersom de gör det svårare
att jämföra med ett normalt kvartal.

Kapitalet på investeringsplattformen
uppgick till 373 MSEK, en ökning med 68 %
från föregående år och 24 % från före- 
gående kvartal. Våra privatinvesterare på
plattformen har haft en genomsnittlig
avkastning om 10,07 % i årstakt. 

Intresset för vår notering på Nasdaq First
North var mycket stort och erbjudandet
övertecknades med 682 %. Första dag för
handel var den 9 juni och i samband med
detta tillfördes koncernen 41,6 MSEK efter
emissionskostnader. Vår �nansiella
ställning är därmed stark. Jag tycker att
det är oerhört positivt att över 13 000
konton sökte tilldelning i noteringen
varav 1 200 �ck tilldelning. Spridnings‐
emissionen tecknades nära uteslutande
av kunder på vår investeringsplattform!

Jag är övertygad om att kapitaltillskottet
och den ökade transparensen som
kommer från att vara noterad kommer att
underlätta vår expansion, både på
be�ntliga och nya marknader, i
diskussioner med potentiella partners
och förvärvsobjekt samt inte minst att
synliggöra synergierna mellan att vara
aktieägare i SaveLend Group och
investerare på plattformen. Som
aktieägare har du redan nu förmåner i
form av lägre avgifter på plattformen och
vi kommer kontinuerligt att se över och
förbättra detta erbjudande. 

Eftersom detta är första delårsrapporten
som noterat bolag är det på sin plats att
beskriva vilken typ av bolag som
SaveLend Group är och hur vi ser på
aktiemarknaden. Vi är långsiktiga och
detta kommer re�ekteras i de beslut vi tar
och avvägningar vi gör. Vår strategi, som
vi är övertygade kommer leda till
långsiktigt aktieägarvärde, är att:

Plattformarna skalar 
Vi är ett tech-bolag och jag kan glädjande
konstatera att våra plattformar har skalat
bra under den senaste tidens volym-
ökningar.   Under kvartalet lanserade vi
bland annat vårt nya gränsnitt för
inlogg ade investerare på SaveLend.se.
Detta är en markant förbättring och har
tagits emot väldigt bra av våra kunder. Vi
presenterade också ett samarbete med
ZignSec vilket kommer att hjälpa oss när
vi tar plattformen över Europa och
välkomnar kunder från �er länder. Till
detta har vi på faktureringsplattformen
implementerat två av våra största kunder
till dags datum - Akavia och Fastum. 

Vi har under kvartalet förmedlat den
första köpta fakturan i Finland och
kommer öka takten under kommande
kvartal. Både Finland och Polen har haft
striktare lock-downs än Sverige med
anledning av pandemin. Detta har gjort
att verksamheten gått långsammare än
planerat men båda länderna öppnar nu
upp i takt med vaccineringen och
utsikterna ser bättre ut än på länge. 

Nya medlemmar i styrelse och ledning 
Vi har det senaste året stärkt vår organ-
isation för att säkerställa att vi kan möta
fortsatt stort in�öde av kunder. En av de
sista pusselbitarna i ledningsgruppen blir
Martin Brändefors som välkomnas som
operativ chef från augusti.

Han kommer närmast från Klarna där han
var globalt ansvarig för outsourcing.

Vi stärkte även styrelsen på årsstämman
då Carl-Richard Häggman, Helena Möller
och Jan Sjödin valdes in. De har bland
annat erfarenhet från toppositioner på
Finansinspektionen, iZettle, Klarna, och
Sinch. I september tillträder även vår nya
IR-chef Lina Brattström som närmast
kommer från ett annat noterat bolag. På
grund av ändrad arbetssituation, har Carl-
Richard Häggman bett om att bli
entledigad från styrelsen. Jag önskar
honom lycka till i hans operativa roll och
jag är glad att han är kvar som bollplank
till mig. 

Detta sammantaget gör att jag är bekväm
med att kommunicera att jag kommer
arbeta något mindre än normalt fram till
nyår då jag under sommaren �ck
diagnosen  testikelcancer. Prognosen är
mycket god och jag har redan kommit en
bit in på behandlingen och mår bra. Jag
kommer under hösten främst fokusera på
vår förvärvsagenda och bolags  styr ning.
Skägget och håret må vara ett minne
blott för nu, men att vi fortsätter leverera
på våra löften är en självklarhet.

Vi förväntar oss en högre aktiveringsgrad
(hur stor del av kapitalet som är utlånat)
på det insatta kapitalet på plattformen,
men ett något lägre totalt in�öde av nya
investeringskronor då det är sommar.
Med tidigare nämnda nya storkunder på
faktureringsplattformen  väntar vi oss
tillväxt även kommande kvartal.

Ludwig Pettersson 
Verkställande Direktör

Vi kommer fortsätta att sätta våra
kunder i första hand och utveckla
lösningar som de älskar.

Våra investeringsbeslut, så väl i
produkt som i förvärv, kommer inte att
vara drivna av marknadens kortsiktiga
förväntningar utan utifrån vår
långsiktiga vision. 
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Händelser under kvartalet
Under kvartalet har vi prioriterat aktiviteter som direkt eller
indirekt har dragit nytta av vår genomförda notering på Nasdaq
First North. Vi lanserade vårt nya inloggade gränssnitt på
investeringsplattformen med ett antal nya funktioner, grafer och
statistikmöjligheter. Detta i kombination med den
varumärkesplatt form som lanserades under det första kvartalet
ledde till en högre volym av kundanskaffning än någonsin
tidigare. Parallellt med detta har vi prioriterat aktivering av ett par
större volymkunder på faktureringsplattformen. Även detta har
resulterat i nya rekord vad gäller hanterade fakturor. 

Kapitalet på investeringsplattformen ökade med 68 % jämfört
med föregående år, och med 24 % mot föregående kvartal. Totalt
välkomnades 2 262 nya privatinvesterare under kvartalet. Av
privatinvesterarnas kapital på plattformen var i genomsnitt 81,63
% investerat. Avkastningen på investerat kapital för denna kund-
grupp uppgick till 2,19 % under kvartalet och 10,07 % de senaste 12
månaderna. Snittintäkten per insatt krona på investeringsplatt- 
formen uppgick vid utgången av kvartalet till 15 öre (16 öre).

Antalet fakturatransaktioner ökade med över 300 % jämfört med
föregående år, och med över 190 % mot föregående kvartal. Totalt
hanterades över 1 145 000 fakturatransaktioner under kvartalet,
att jämföra med drygt 390 000 föregående kvartal. Dock är cirka
335   000 av kvartalets fakturatransaktioner av engångskaraktär.
Snittintäkten per hanterad fakturatransaktion uppgick därmed
till 4,4 SEK (6,2 SEK efter justering av transaktioner av engångs- 
karaktär med ingen eller låg intjäning). Vid ingången av tredje
kvartalet var takten cirka 830 000 fakturatransaktioner per
kvartal. 

Det är glädjande att se skalbarheten i våra tekniska plattformar
genom att de ständigt hanterar större �öden och �era
transaktioner.

För att kunna fortsätta skala våra plattformar på ett effektivt sätt
har vi inlett en planerad uppdatering av fakturingsplatt fomen till
ett modernare kodspråk. Detta arbete väntas i huvudsak vara
klart till årsskiftet. 

De utmaningar vi sett till följd av ökade volymer är snarare
kopplade till aktivering av kapital som inkommer i större volymer
under kort tid. Detta är en för oss känd balansakt som vi ständigt
arbetar med. Vi har olika produkter och tjänster i
utvecklings-katalogen som ska förbättra investeringsgraden så
att den på sikt ska kunna ligga över 90 % kontinuerligt. Vi kommer
därför under kommande kvartal att minska något på
marknadsföringsbudgeten för anskaffning av nya kunder, och
istället fokusera på att öka intjäningen från be�ntliga kunder och
stärka vår SEO (search engine optimization)-plattform. 

Övriga funktioner och aktiviteter 
Vi lanserade under kvartalet första versionen av vårt
belöningssystem där vi premierar de aktieägare i SaveLend Group
som också är investerare på plattformen. Belöningssystemet
kommer att byggas ut allteftersom i syfte att skapa långsiktigt
aktieägarvärde.

I slutet på förra året lanserade vi vår andrahandsmarknad i syfte
att skapa ökad likviditet på investeringsplattformen. Det är därför
glädjande att allt �er kunder väljer att investera i krediter med
längre löptider nu när det blivit enkelt att sälja via andrahands-
marknaden. Denna funktion är en av �era satsningar för att
kunna erbjuda en allt bredare diversi�ering av olika krediter och
löptider. 
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Händelser under kvartalet forts
Vår affär bygger på att erbjuda exponering mot krediter, som
behöver �nansieras eller re�nansieras. Vi är övertygade om att
detta kommer ske i allt större utsträckning genom API-lösningar
till olika lånebolag. Under sommaren har vi fortsatt att utveckla
vårt eget API mot externa lånebolag i syfte att göra det enklare
för dessa att ansluta sig till vår plattform. Precis som med andra-
handsmarknaden leder detta till ett mer diversi�erat
investeringserbjudande på plattformen. 

Positivt besked av Skatteverket  
SaveLend har alltid följt Skatteverkets riktlinjer när det kommer
till innehållen preliminär skatt och de kontrolluppgifter som vi
rapp orterar in. Detta har historiskt exempelvis inneburit att våra
investerare har betalat skatt på hela sin intjänade ränta, inklusive
den del som motsvarar vår serviceavgift.

Med anledning av Högsta Förvaltningsdomstolens (HFD) dom
2021-05-10 mål nr 3195-20 kan vi nu ändra på detta. Kortfattat
innebär domen att våra investerare nu istället kommer att betala   

Avkastningen som visas i grafen avser senaste 12 månadernas avkastning för privatinvesterare efter kreditförluster och avgifter (netto), före kreditförluster

men efter avgifter (brutto)

skatt på intjänad ränta efter serviceavgifter, vilket också gör att
den effektiva avkastningen efter skatt går upp med 0,3
procentenheter.

Övriga marknader
Vår expansion utanför Sveriges gränser fortsätter. Vi har under
kvartalet bland annat lanserat stöd för att kunna investera i
krediter i olika valutor. Funktionen förenklar förmedling av
krediter från våra andra hemmamarknader Finland och Polen men
öppnar också upp för förmedling av krediter från andra
marknader. Än så länge har funktionen lanserats för en
begränsad del av användarna men kommer under hösten
lanseras på bred front. 

Samarbetet med ZignSec, som hjälper oss med veri�ering av
utländska kunder, har rört sig framåt och vi kan nu välkomna �er
nationaliteter som kunder på investeringsplattformen än
tidigare. 
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Koncernens finansiella utveckling –
Andra kvartalet
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Koncernens nettoomsättning under
perioden uppgick till 21,1 MSEK (12,1
MSEK), vilket motsvarar en tillväxt på
75% jämfört med samma period
föregående år.

Intäkter 
Tillväxten under kvartalet är hänförlig till organisk tillväxt i
be�ntliga produkter. Intäkterna från kapital på plattformen ökade
till 16,1 MSEK, vilket är en ökning med 79 % jämfört med samma
period föregående år. Detta beror på ökat kapital på plattformen
samt ökad förmedling av krediter. Intäkterna från
faktura-transaktioner ökade till 5,0 MSEK, en ökning med 64 %
jämfört med samma period föregående år. Ökningen av intäkter
på faktureringsplattformen är främst resultatet av �ertalet större
kunder som integrerats under kvartalet, vilket ökat
faktura volymerna. Vi noterar även de första intäkterna i Finland,
vår senaste etablerade marknad.

Kostnader 
Provisionskostnaderna består bland annat av kostnader för
kredit upplysningar, distributionstjänster, bonusutbetalningar
(refer-a-friend) till investerare på plattformen samt andra direkta
kostnader. Dessa kostnader har ökat under kvartalet på grund av
ökade volymer på faktureringsplattformen vilket medfört högre
distributionskostnader, även bonusutbetalningarna har ökat
eftersom vi hade ett mycket stort in�öde av nya investerare som
använt sig av refer-a-friend. 

Marknadsföringskostnaderna ligger i linje med föregående
kvartal trots ökade förmedlade volymer.

Övriga externa kostnader uppgår till 12,6 MSEK. Av dessa är 8,7
MSEK direkt kopplade till noteringsprocessen, såsom kostnader
för bland annat varumärkeskampanjer, �nansiella och legala
rådgivare. Ökningen från föregående kvartal för koncernens
löpande verksamhet är 0,5 MSEK, vilket framförallt består av
ökade konsultkostnader kopplat till uppdaterad teknik på
faktureringsplattformen.

Under kvartalet har sju personer påbörjat sin anställning, vilket
medfört ökade kostnader för personal. Koncernen har under
perioden tillsatt Martin Brändefors som COO vilket nu innebär att
ledningsgruppen för stunden är komplett. Vid utgången av
perioden hade koncernen 49 heltidstjänster (35) inklusive
heltidssysselsatta konsulter med kontrakt längre än 3 månader.

Koncernen uppvisar under kvartalet en kreditförlust om -0,4
MSEK (-1,5 MSEK) vilket beror på en förändrad kreditförlustreserv i
samband med ökade �nansiella tillgångar och reservering enligt
IFRS 9.

Resultat 
EBITDA för kvartalet uppgick till -10,8 MSEK (-2,5 MSEK) och
justerad EBITDA till -2,1 MSEK. Jämförelse störande poster under
kvartalet hänförs till kostnader kopplade till noteringen på
Nasdaq First North, främst gäller det kostnader för �nansiella
rådgivare, jurister samt genomförd marknadsföringskampanj.

Likviditet 
Koncernens likvida medel vid utgången av perioden uppgick till
43,2 MSEK (5,4 MSEK). Ingående likvida medel uppgick till 6,8 MSEK
(9,5 MSEK). Kassa�ödet från den löpande verksamheten under
kvartalet uppgick till -9,1 MSEK (-1,5 MSEK), även denna förändring
är direkt hänförlig till koncernens notering.

Soliditet 
Per 30 juni 2021 uppgick koncernens soliditet till 34% (41%).

Finansiell ställning 
Vid utgången av perioden uppgick det egna kapitalet till 75,0
MSEK (46,3 MSEK). Under perioden har två nyemissioner
genomförts i samband med noteringen på Nasdaq First North,
dessa ökade det egna kapitalet med 50,3 MSEK.

Investeringar och kassa�öde 
Kassa�ödet från den löpande verksamheten uppgick under
perioden till -9,1 MSEK (-1,5 MSEK), om vi exkluderar de jämförelse- 
störande posterna uppgår det justerade kassa�ödet från den
löpande verksamheten till -0,4 MSEK.

Investeringar under perioden består främst av aktiverade
lönekostnader för teknikutveckling om 1,6 MSEK (2,3 MSEK) samt
förvärvade inkassoportföljer om 3,7 MSEK (0,0 MSEK). Kassa�ödet
för investeringsverksamheten i sin helhet var under perioden -5,9
MSEK (-2,3 MSEK)

Kassa�ödet från �nansieringsverksamheten uppgick under
perioden till 51,3 MSEK (-0,3 MSEK). I samband med noteringen på
Nasdaq First North genomfördes två nyemissioner vilket
påverkade kassa�ödet med 50,3 MSEK. Vidare konverterades en
del av de tidigare upptagna konvertibla lånen och en skuld till
kreditinstitut har slutamorterats. Under perioden har koncernen
tagit upp nya lån om 9,1 MSEK, vilket framförallt avser �nansiering
av NPL (non performing loans) portföljköp.

 



Övrig information
Moderbolaget SaveLend Group AB (publ) med org nr 559093- 5176,
är ett aktivt holdingbolag med säte i Stockholm. Bolaget är
moms registrerat.    Bolagets adress är SaveLend Group AB (publ),
Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm. Koncernens operativa
verksamhet bedrivs i koncernens dotterbolag. Moderbolagets
resultat uppgick för kvartalet till -10,8 MSEK.

Transaktioner med närstående 
Inga väsentliga förändringar har skett i jämförelse med vad som
beskrivs i årsredovisningen 2020 not 29 avseende transaktioner
med närstående inom koncernen.

Aktiekapitalets utveckling 
En aktiesplit på 11:1 genomfördes den 2021-05-03 med anledning
av förberedande inför notering på Nasdaq First North. I samband
med notering genomfördes en riktad nyemisson samt en
nyemission. Vid utgången av kvartalet uppgick antalet aktier till
44 726 263 samt aktiekapitalet till 1 016 506 SEK. 

Teckningsoptioner 
Under kvartalet �ck styrelse och anställda möjlighet att teckna
optioner till marknadspris, i en riktad transaktion för styrelse
respektive anställda. Syftet med optionerna är att motivera
styrelse, ledning och övriga anställda att göra sitt yttersta samt
vara dedikerade i att sträva mot gemensamma mål för aktieägare,
styrelse, ledning och anställda. Intresset för programmet var stort
och antalet tecknade optioner uppgick till 1 140 788 med en löptid
om tre år där samtliga är förvärvade till marknadsvärde om
0,301202 SEK beräknat enligt värderingsmodell Black & Scholes.
Optionerna berättigar teckning av 1 st aktie. Varje option ger
rätten att teckna en aktie till en teckningskurs om 11,25 SEK. 

Risker och osäkerhetsfaktorer  
De huvudsakliga riskerna och osäkerheterna för koncernen är
�nansiella risker med fokus på kreditrisk i samband med
koncentrationsrisk. Koncentrationsrisk innebär att SaveLend har
för stor exponering mot en speci�k bransch, bolag eller produkt-
grupp. Kreditrisken fördelas på �nansiell kreditrisk som avser
risken i räntebärande tillgångar och kundkreditrisk som avser
risken i kundfordringar. Den �nansiella kreditrisken uppstår
genom likvida medel och tillgodohavanden hos banker och
�nansinstitut. Kundkreditrisken avser risken i kreditexponeringar
gentemot kunder, inklusive utestående fordringar och avtalade
transaktioner. 

Kreditrisk syftar för koncernen främst till risken för att motpart
inte uppfyller sina skyldigheter i kundavtal som därmed leder till
en �nansiell förlust. Koncernen är exponerad för kreditrisk via
ex po nering mot enskilda krediter och kunder. Det är av stor vikt
för SaveLend att kundurvalet är selektivt och håller en hög
kvalitet avseende återbetalningsförmåga, samt att god
diversi�ering i exempelvis geogra�ska områden, bransch och
sektor eftersträvas.

Vid all kreditgivning uppstår en kreditrisk som består i risken att
kredittagaren kan vara oförmögen, eller ovillig, att uppfylla sina
�nansiella åtaganden allteftersom de förfaller, vilket får till följd
att  de som investerat i krediterna via SaveLends plattform
åsamkas kreditförluster. Detta medför en ryktesrisk för SaveLend.

Negativ publicitet kopplad till kreditförluster för investerare på
plattformen, annan negativ publicitet eller skadlig information
som sprids om SaveLend och dess tjänster, kan medföra att
allmänhetens eller marknadens förtroende för SaveLend och dess
tjänster minskar.

Koncernens redovisnings- och funktionella valuta är SEK.
SaveLend har genomfört en expansion till den polska och �nska
marknaden och planerar fortsatt expansion utanför Sverige,
vilket kan leda till att koncernen ur ett redovisningsperspektiv
exponeras för större risker hänförliga till omräkning till SEK av
utländska valutor. Ökningar respektive minskningar i den svenska
kronans värde i förhållande till andra valutor kan således komma
att påverka kon cern redovisningen även om värdet inte
förändrats i den lokala valutan. Koncernen har även viss
valutaexponering vid fakturaköp som görs i utländsk valuta.

För mer djupgående genomgång av SaveLends risker och risk- 
hantering se årsredovisningen för 2020.

Covid-19 
Koncernen har inte mottagit några stöd utöver anstånd på
skatte   kontot under 2021 med anledning av covid-19. SaveLend
bedömer att påverkan på koncernen är begränsad.

Rättsliga tvister 
Under kvartalet har inga väsentliga rättsliga processer eller
skiljeförföranden inletts. Tvisten som inleddes i början av 2020
avgjordes i Stockholms tingsrätt under kvartalet och kon cernen
hölls skadeslösa. Överklagan lämnades in till Hovrätten och den 3
juni meddelade Hovrätten att de inte gav prövningstillstånd.
Tingsrättens avgörande står därmed fast. Motpart har den 15 juni
överklagat Hovrättens beslut till Högsta Domstolen. Beslut om
prövningstillstånd från Högsta Domstolen väntas under senare
delen av 2021. Reserven som bokades under 2020, ligger därmed
kvar. 

Tillstånds- och myndighetsärenden 
Vi har en pågående ansökan om utökat betaltillstånd för
betal in itiering (PISP) hos Finansinspektionen. Med anledning av
det klagomål som motparten, efter Tingsrättens dom i ovan
nämnda tvist, inkommit med till Integritetsskyddsmyndigheten
(IMY), har IMY lämnat en begäran om yttrande som SaveLend
kommer besvara. 
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Koncernens rapport över resultat och
övrigt totalresultat för perioden

  Not Q2 2021 Q2 2020 Q1-Q2 2021 Q1-Q2 2020  Q1-Q4 2020

Nettoomsättning 2 21 136 12 055 40 212 24 215 56 213

Övriga intäkter   172 2 151 2 182

Summa intäkter   21 308 12 057  40 362 24 217 56 395

             

Provisionskostnader   -2 378 -1 215 -3 599 -2 513 -4 543

Bruttoresultat   18 930 10 842  36 763 21 704 51 852

             

Marknadsföringskostnader   -7 769 -4 254 -15 570 -8 237 -18 763

Övriga externa kostnader 6 -12 609 -2 234 -16 317 -5 025 -15 672

Personalkostnader   -10 600 -6 915 -19 786 -13 559 -29 178

Aktiverat arbete för egen räkning   1 616 1 787 3 507 3 565 6 656

Övriga rörelsekostnader   - -196 - -335 -687

Summa rörelsens övriga kostnader

exklusive avskrivningar

  -29 362 -11 812  -48 166 -23 591 -57 643

             

Avskrivning och nedskrivning av materiella

och immateriella anläggningstillgångar

  -2 051 -1 676 -3 973 -3 311 -6 917

Summa rörelsens avskrivningar och

nedskrivningar

  -2 051 -1 676  -3 973 -3 311 -6 917

             

Kreditförluster 4 -368 -1 496 -79 -3 187 -1 335

Rörelseresultat (EBIT)   -12 851 -4 142  -15 454 -8 185 -14 044

             

Övriga ränteintäkter och liknande

resultatposter

  - 45 - 103 41

Räntekostnader och liknande

resultatposter

  -382 -307 -821 -584 -1 133

Summa �nansiella poster   -382 -262  -821 -481 -1 092

Resultat efter �nansiella poster   -13 233 -4 404  -16 275 -8 666 -15 137

Skatt på periodens resultat   121 148 271 295 529

Periodens resultat   -13 112 -4 256  -16 004 -8 371 -14 608

             

Periodens resultat är i sin helhet hänförligt

till moderbolaget SaveLend Group AB

(publ):s aktieägare.

           

             

Omräkningsdifferenser på utländsk

verksamhet

  277 211 -128 302 422

Periodens övriga totalresultat   277 211  -128 302 422

Periodens totalresultat   -12 835 -4 045  -16 132 -8 069 -14 186

             

Resultat per aktie före utspädning (SEK)   -0,46 -1,27  -0,99 -2,45 -4,23

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)   -0,46 -1,27  -0,99 -2,45 -4,23

Antal aktier vid periodens slut (st)   44 726 263 3 349 700  44 726 263 3 451 465 3 456 933

Genomsnittligt antal aktier under perioden

före utspädning (st)

  28 736 486 3 349 700  16 096 710 3 417 543 3 452 832

Genomsnittligt antal aktier under perioden

efter utspädning (st)

  28 818 709 3 349 700 16 137 821 3 417 543 3 537 572
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Koncernens rapport över finansiell
ställning
 

  Not 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Immateriella anläggningstillgångar        

Balanserade utgifter för forskning och utvecklingsarbeten

och liknande arbeten

  12 400 9 393 10 930

Kundrelationer   8 628 9 831 9 229

IT-system   3 467 5 067 4 267

Goodwill     33 217 33 217 33 217

Summa immateriella tillgångar   57 711 57 508 57 643

         

Materiella anläggningstillgångar        

Nyttjanderätter (leasing)   1 709 2 836 2 184

Summa materiella anläggningstillgångar   1 709 2 836 2 184

         

Finansiella anläggningstillgångar        

Förvärvade inkassoportföljer 4 12 023 - 4 853

Andra långfristiga fordringar   16 625 785 10 665

Summa �nansiella tillgångar   28 648 785 15 518

Summa anläggningstillgångar   88 069 61 129 75 345

         

Kortfristiga fordringar 4      

Kundfordringar   17 706 6 005 13 085

Aktuell skattefordran   262 473 2 949

Övriga fordringar   371 4 847 304

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1 221 532 1 223

Summa kortfristiga fordringar   19 560 11 857 17 561

         

Likvida medel 4      

Klientmedel   69 548 35 367 26 544

Likvida medel   43 201 5 366 4 208

Summa likvida medel   112 750 40 734 30 752

Summa omsättningstillgångar   132 310 52 591 48 313

Summa tillgångar   220 379 113 720 123 658

         

Aktiekapital   1 017 863 864

Omräkningsreserv   294 211 422

Övrigt fritt eget kapital   129 089 78 759 78 648

Balanserat resultat   -42 327 -29 260 -24 828

Periodens resultat   -13 112 -4 256 -14 608

Summa eget kapital   74 961 46 317 40 498

         

Långfristiga skulder 4      

Skulder till kreditinstitut   - 260 155

Övriga räntebärande skulder   21 392 6 492 13 559

Leasingskuld   113 1 184 540

Uppskjuten skatteskuld   2 983 3 536 3 262

Övriga långfristiga skulder   16 538 1 354 8 192

Summa långfristiga skulder   41 027 12 827 25 708

         

Kortfristiga skulder 4      

Klientmedel   69 548 35 367 26 544

Skulder till kreditinstitut   - 240 207

Övriga räntebärande skulder   9 511 3 721 11 822

Leasingskuld   1 409 1 407 1 407

Leverantörsskulder   7 162 3 808 4 021

Övriga skulder   6 913 5 330 5 528

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   9 849 4 703 7 923

Summa kortfristiga skulder   104 393 54 577 57 452

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   220 379 113 720 123 658
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Koncernens förändring av eget kapital
  Aktiekapital Inbetalt ej

registrerat

aktiekapital

Omräknings- 

reserv

Övrigt tillskjutet

Kapital

Balanserad vinst

inklusive årets

resultat

Summa eget

kapital

Ingående eget kapital per 1 januari 2020 837 25 51 78 126 -24 828 54 212

             

Totalresultat för året:            

Årets resultat - - - - -14 608 -14 608

Övrigt totalresultat - - 370 - - 370

Årets totalresultat - - 370 - -14 608 -14 238

             

Registrerat aktiekapital (nyemission) 25 -25 - - - -

Övrig förändring eget kapital - - - 24 - 24

Transaktioner med aktieägare (kvittningsemission) 1 - - 499 - 500

             

Utgående eget kapital per 31 december 2020 864 - 422 78 648 -39 436 40 498

             

Ingående eget kapital per 1 januari 2020 837 25 51 78 126 -24 828 54 212

             

Totalresultat för perioden:            

Periodens resultat - - - - -8 689 -8 689

Övrigt totalresultat - - 160 - - 160

Periodens totalresultat - - 160 - -8 689 -8 529

             

Registrerat aktiekapital (nyemission) 25 -25 - - - -

Transaktioner med aktieägare (nyemission) - - - 634 - 634

             

Utgående eget kapital per 30 juni 2020 863 - 211 78 759 -33 516 46 317

             

Ingående eget kapital per 1 januari 2021 864 - 422 78 648 -39 436 40 498

             

Totalresultat för perioden:            

Periodens resultat - - - - -16 004 -16 004

Övrigt totalresultat - - -128 - - -128

Periodens totalresultat - - -128 - -16 004 -16 132

             

Registrerat aktiekapital (nyemission) 144 - - 48 148 - 48 291

Registrerat aktiekapital (riktad nyemission) 9 - - 1 950 - 1 959

Teckningsoptioner - - - 344 - 344

             

Utgående eget kapital per 30 juni 2021 1 017 - 294 129 089 -55 440 74 961
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Koncernens kassaflödesanalys
  Q2 2021 Q2 2020 Q1-Q2 2021 Q1-Q2 2020 Q1-Q4 2020

Den löpande verksamheten          

Resultat före �nansiella poster -12 851 -4 142 -15 454 -8 185 -14 044

Betald ränta -997 -307  -1 853  -584  -1 331

Erhållen ränta 1 137 45  -1 987  103  41

           

Justeringar för poster som inte ingår i kassa�ödet, mm          

Avskrivningar 2 051 1 676  3 972 3 311 6 917

Justering av poster som inte ingår i kassa�ödet m.m -282 154 -954 154 -693

           

Betald skatt - 182 -7 117 164

Kassa�öde från den löpande verksamheten före förändringar av

rörelsekapital

-10 942 -2 392  -12 310  -5 084  -7 656

           

Kassa�öde från förändringar i rörelsekapital          

Förändring av kortfristiga fordringar -1 420 -1 283 -2 127 -1 833 -8 940

Förändring av kortfristiga skulder 3 290 2 131 6 451 3 518 6 704

Summa 1 870 848  4 324  1 685  -2 236

           

Kassa�öde från den löpande verksamheten -9 072 -1 544  -7 986 -3 399  -9 892 

           

Investeringsverksamheten          

Förvärv av immaterella anläggningstillgångar -1 616 -2 285 -3 366 -4 118 -7 030

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - - -199 - -

Förvärv av inkassoportfölj -3 655 - -7 170 - -4 852

Förändring av �nansiella tillgångar -612 - -5 960 - -10 055

Kassa�öde från investeringsverksamheten -5 883 -2 285  -16 695 -4 118   -21 937

           

Finansieringsverksamheten          

Nyemission 50 250 - 50 250 674 1 249

Utgivna optioner 344 - 344 - -

Upptagna �nansiella skulder 9 113 15 21 870 2 859 28 807

Amortering av �nansiella skulder -8 632 -364 -8 790 -676 -4 545

Mottagen deposition - - - - 500

Kassa�öde från �nansieringsverksamheten 51 345 -349  -63 674 2 856   26 011

           

Periodens kassa�öde 36 390 -4 178 38 993 -4 659 -5 818

Likvida medel vid periodens början 6 811 9 544  4 208  10 026  10 026

Likvida medel vid periodens slut 43 201 5 366  43 201  5 366  4 208

Kursdifferens likvida medel - -  -  -  -

Klientmedel utöver ovan likvida medel 69 548 35 367  69 548  35 367  26 544
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Moderbolagets resultaträkning för
perioden

  Q2 2021 Q2 2020 Q1-Q2 2021 Q1-Q2 2020 Q1-Q4 2020

Nettoomsättning 397 8 566 36 88

Övriga rörelseintäkter - - 3 - -

Summa intäkter 397 8 569 36 88

           

Rörelsens kostnader -11 064 -1 568 -13 194 -2 834 -5 617

Summa rörelsens kostnader exklusive avskrivningar -11 064 -1 568 -13 194 -2 834 -5 617

           

Avskrivningar -71 - -88 - -29

Rörelseresultat (EBIT) -10 738 -1 560 -12 712 -2 798 -5 558

           

Finansnetto -77 -11 -215 -27 -113

Erhållna koncernbidrag - - - - 580

Resultat före skatt -10 815 -1 571 -12 927 -2 825 -5 091

           

Periodens resultat -10 815 -1 571 -12 927 -2 825 -5 091

 

  Q2 2021 Q2 2020 Q1-Q2 2021 Q1-Q2 2020 Q1-Q4 2020

           

Periodens resultat -10 815 -1 571 -12 927 -2 825 -5 091

           

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat          

Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter - 211 - 211 -

Summa poster som har eller kan omföras till periodens resultat - 211 - 211 -

           

Summa totalresultat för perioden -10 815 -1 360 -12 927 -2 614 -5 091

Moderbolagets rapport över
totalresultat för perioden
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Moderbolagets balansräkning för
perioden

  2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Immateriella anläggningstillgångar      

IT-system 383 500 471

Summa immateriella tillgångar 383 500 471

       

Finansiella anläggningstillgångar      

Andelar i koncernföretag 97 875 94 055 97 875

Fordringar hos koncernföretag 22 076 7 890 17 434

Summa �nansiella tillgångar 119 951 101 945 115 309

       

Summa anläggningstillgångar 120 334 102 445 115 780

       

Kortfristiga fordringar      

Fordringar hos koncernföretag 279 - 7

Övriga fordringar 65 64 361

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 90 179 73

Summa kortfristiga fordringar 435 243 441

       

Likvida medel      

Likvida Medel 29 551 535 819

Summa likvida medel 29 551 535 819

       

Summa omsättningstillgångar 29 986 779 1 261

       

Summa tillgångar 150 319 103 224 117 041

       

Eget kapital      

Aktiekapital 1 017 863 864

Övrigt fritt eget kapital 156 697 105 769 106 256

Balanserat resultat -10 700 -6 863 -9 632

Periodens resultat -12 927 -1 571 -1 068

Summa eget kapital 134 087 98 197 96 420

       

Långfristiga skulder      

Övriga räntebärande skulder 7 065 - 9 383

Övriga långfristiga skulder 500 - 500

Summa långfristiga skulder 7 565 - 9 883

       

Kortfristiga skulder      

Övriga räntebärande skulder 1 921 3 000 9 295

Leverantörsskulder 3 217 1 014 500

Aktuella skatteskulder 73 - 46

Övriga skulder 840 644 559

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 616 368 337

Summa kortfristiga skulder 8 668 5 026 10 737

       

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 150 319 103 224 117 041
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Not 1 Allmän information
Moderbolaget SaveLend Group AB (publ) org nr 559093-5176, äger och förvaltar aktierna hänförliga till SaveLend-koncernen vars fokus är
på techlösningar inom peer-to-peer och faktureringslösningar. Koncernens verksamhetsmässiga och strategiska ledningsfunktioner är
centraliserade till moderbolaget. Vid periodens slut var 9 (6) personer anställda i moderbolaget. Moderbolaget har ingen extern
affärsverksamhet och riskerna är huvudsakligen hänförliga till dotterbolagens verksamhet. Koncernens verksamhet bedrivs i koncernens
dotter‐bolag. Moderbolaget är ett aktivt holdingbolag med säte i Stockholm. Bolaget är momsregistrerat. Bolagets adress är; SaveLend
Group AB (publ), Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm.

Grund för rapportens upprättande 
Koncernredovisningen för SaveLend har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten
har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Redovisnings- och
beräk ningsmetoderna överensstämmer med dem som tillämpats i årsredovisningen 2020. Under 2021 föreligger det inga förändringar av
IFRS som har haft en väsentlig påverkan för koncernen på resultat och �nansiell ställning. 

De �nansiella rapporterna för koncernen är upprättade baserat på historiska anskaffningsvärden, vilket innebär att tillgångar och skulder
är redovisade till dessa värden och i förekommande fall vissa �nansiella instrument som värderas till verkligt värde. Den funktionella
valutan för moderbolaget, inklusive dess svenska dotterföretag, och koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor (SEK).
Omräkningen av dotterbolag har gjorts i enlighet med IAS 21.  

  Q2 2021 Q2 2020 Q1-Q2 2021 Q1-Q2 2020  Q1-Q4 2020

Räntenetto 109 71 250 157 711

Provisionsintäkter 15 998 8 909 31 169 17 823 42 140

Transaktionsavgifter 3 825 2 248 6 618 4 422 9 760

Inkassoavgifter 1 204 827 2 175 1 814 3 602

Summa 21 136 12 055 40 212 24 215  56 213

 

Under kvartalet har inga väsentliga närståendetransaktioner ägt rum. Karaktären samt omfattningen av närståendetransaktioner har
inte förändrats väsentligt jämfört med den infomation som lämnades i årsredovisningen 2020 not 29 avseende transaktioner med
närstående inom koncernen.

Not 2 Nettoomsättning

Not 3 Transaktioner med närstående
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Not 4 Finansiella tillgångar och skulder
  Finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

  2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Finansiella tillgångar      

Förvärvade inkassoportföljer 12 023 - 4 853

Andra långfristiga fordringar 16 625 785 10 665

Kundfordringar 17 706 6 005 13 085

Övriga kortfristiga fordringar 633 5 320 3 253

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 221 532 1 223

Likvida medel 43 201 5 366 4 208

Klientmedel 69 548 35 367 26 544

Summa �nansiella tillgångar 160 957 53 376 63 832

       

Finansiella skulder      

Skulder till kreditinstitut - 500 362

Övriga räntebärande skulder 30 903 10 213 25 381

Leasingskuld 1 522 2 591 1 947

Uppskjuten skatteskuld 2 983 3 536 3 262

Övriga skulder 23 453 6 684 13 720

Skuld klientmedel 69 548 35 367 26 544

Leverantörsskulder 7 162 3 808 4 021

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 849 4 703 7 923

Summa �nansiella skulder 145 420 67 401 83 159

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 
Tillgångarna i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Kategorin
omfattar främst kassa och kundfordringar. Redovisat värde bedöms vara lämplig approximation av verkligt värde. 

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 
I denna kategori ingår �nansiella skulder som inte innehas för handel och består främst av klientmedel, skuld till kreditinstitut och
leverantörsskulder. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. Skulder till kredit- 
institut värderas till upplupet anskaffningsvärde. Redovisat värde bedöms vara lämplig approximation av verkligt värde. 

Bruttoförändring av kreditförlustreserv

   

  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31

IB 2 617 3 973 2 638

Upplösning av kreditförlustreserv -116 -2 034 -4 706

Avsättning till kreditförlustreserv 516 678 6 041

UB 3 017 2 617 3 973
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Not 4 Forts.
Kreditriskexponering för �nansiella tillgångar per 2021-06-30

  Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 NPL Totalt

Koncernen          

Kassa och tillgodohavanden

hos banker

         

Låg risk 43 986 - - - 43 986

Förlustreservering - - - - -

Totalt redovisat värde 43 986 - - - 43 986

Konsumentkrediter          

Avgifter på förmedlade lån 1 826 403 6 953 - 9 182

Egenutgivna lån 14 541 1 299 - - 15 840

Förvärvade förfallna

fordringar

- - - 12 023 12 023

Förlustreservering - 132 - 29 - 190 - - 351

Totalt redovisat värde 16 235 1 673 6 763 12 023 36 694

Kundfordringar          

Låg risk 3 872 233 303 - 3 573

Förlustreservering - 13 - 87 - 303 - - 403

Totalt redovisat värde 3 024 143 - - 3 170

Fakturaköp          

Fakturaköp i egen

balansräkning

6 012 62 2 058 - 8 132

Förlustreservering - 173 - 31 - 2 058 - - 2 262

Totalt redovisat värde 5 839 31 - - 5 870

Totalt värde �nansiella

tillgångar

69 402 1 997 9 314 12 023 92 736

Total förlustreservering - 318 - 147 - 2 551 - - 3 016

Totalt redovisat värde 69 084 1 850 6 763 12 023 89 720

 

Värdering och bedömning av ECL-modell 
Nedskrivningskraven i IFRS 9 baseras på en modell för förväntade kreditförluster (ECL) till skillnad från den tidigare modellen för
inträffade kreditförluster i IAS 39. Dessutom är kraven mer omfattande och anger att alla tillgångar som värderas till upplupet
anskaffningsvärde och verkligt värde via övrigt totalresultat, liksom åtaganden utanför balansräkningen, inklusive garantier och
kreditåtaganden, ska omfattas av nedskrivningsprövningen. De tillgångar som ska prövas, delas enligt den generella metoden in i tre kat-
egorier, beroende på utveckling av kreditrisk från utbetalningstidpunkt. Kategori 1 omfattar tillgångar där det inte har skett en väsentlig
ökning av kreditrisken, SaveLend kategoriserar alla �nansiella tillgångar som är 0-30 dagar gamla i kategori 1. Kategori 2 omfattar
tillgångar där det skett en väsentlig ökning av kreditrisken, för SaveLend är detta �nansiella tillgångar som är 31-89 dagar gamla. Kategori
3 omfattar fallerade tillgångar som har värderats individuellt eller gruppvis, �nansiella tillgångar som är äldre än 90 dagar kategoriseras
här för koncernen. För portföljer med förvärvade förfallna fordringar (NPL) används effektivräntemetoden för beräkning av nedskrivn-
ingsbehov där nuvärdet bestäms grundat på diskonterade framtida kassa�öden. Dessa åter�nns separerade i kolumn "NPL".

   

  2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Företagsinteckningar 1 200 1 200 1 200

Eventualförpliktelser 0 - -

Utgående värde 1 200 1 200 1 200

 

 

Not 5 Ställda säkerheter och
eventualförpliktelser
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Not 6 Jämförelsestörande poster
I tabellen nedan redovisas jämförelsestörande poster under kvartalet och perioden.

  Q2 2021 Q2 2020 Q1-Q2 2021 Q1-Q4 2020

Börsnotering  -8 666 - -8 666 -

Summa  -8 666 - -8666 -

Carl-Richard Häggman kommer, på grund av förändrade förutsättningar i sin arbetssituation, ha begränsat med tid och kommer därför
att lämna SaveLends styrelse.

Not 7 Händelser efter balansdagen
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att delårsrapporten för januari–juni 2021 utgör en rättvisande bild av  
koncernens och moderbolagets verksamhet, dess ekonomiska ställning och resultat och att den beskriver de väsentliga risker och
osäkerheter som moderbolaget och dotterbolagen ställs inför. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av koncernens
revisorer.

Bo Engström 
Styrelseordförande

Ludwig Pettersson 
Styrelseledamot, Verkställande Direktör

Robert Andersson 
Styrelseledamot

Birgit Köster Hoffmann 
Styrelseledamot

Carl-Richard Häggman 
Styrelseledamot

Helena Möller 
Styrelseledamot

Johan Roos 
Styrelseledamot

Jan Sjödin 
Styrelseledamot
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För ytterligare information: 
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18 november Delårsrapport januari – september 
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Definitioner av nyckeltal & ordlista
Flertalet av de �nansiella nyckeltalen i denna delårsrapport är att betrakta som allmänt vedertagna och av sådan karaktär att de  
förväntas presenteras i delårsrapporten för att förmedla en rättvisande bild av koncernens resultat, lönsamhet och �nansiella ställning.
Utöver dessa �nansiella nyckeltal används alternativa nyckeltal som inte de�nieras inom IFRS. Nedan de�nieras samtliga �nansiella  
nyckeltal och alternativa nyckeltal som förekommer i delårsrapporten.

Nedan presenteras en ordlista av begrepp som används löpande i delårsrapporten.

Rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultat (Earnings Before Interest and Tax).

Justerat EBIT 
EBIT justerat för jämförelsestörande poster.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
Rörelseresultat före avskrivningar (Earnings before Interest,
Taxes, Depreciations and Amortization), går att åter�nna i
“Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat för
perioden” genom att utgå från “rörelseresultat” och sedan
subtrahera “avskrivningar”.

Justerat EBITDA 
EBITDA justerat för jämförelsestörande poster. 

Antal aktier vid periodens utgång 
Totalt antal aktier vid periodens utgång.

Intäkt per insatt krona på investeringsplattformen 
Nyckeltalet beräknas genom att summera räntenetto,
provisionsintäkter samt förmedlingsavgifter de senaste 12
månaderna och dividera med utgående balans av insatt kapital på
investeringsplattformen för perioden.

Intäkt per fakturatransaktion 
Nyckeltalet beräknas genom att summera transaktionsavgifter
samt inkassoavgifter för perioden och dividera med antal
faktura transaktioner för perioden.

Procentuell förändring jämfört med föregående år
Periodens utfall delat med utfall samma period föregående år. 

Resultat per aktie före utspädning 
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med
genomsnittligt antal aktier under perioden.

Soliditet 
Nyckeltalet beräknas genom att dividera koncernens totala egna
kapital med balansomslutningen. 

Eget kapital 
Koncernens totala egna kapital. Åter�nns i koncernens  
rapport över �nansiell ställning på rad “summa eget kapital”.

Likvida medel 
Koncernens samlade direkt tillgängliga likvida medel, åter�nns i
koncernens rapport över �nansiell ställning på rad “likvida medel”.

Procentuell förändring med föregående kvartal 
Periodens utfall delat med utfall närmast föregående kvartal. 

Fakturatransaktioner 
Antalet skapade fakturatransaktioner i given period. 

Kapital på investeringsplattformen 
Totalt kapital insatt (investerat och likvida medel) från
privatinvesterare, partnerinvesterare och instutionella
investerare. 

Privatinvesterare
Investerare på investeringsplattformen SaveLend.se, utgörs av
både privatpersoner och juridiska personer.

SaveLend 
Med SaveLend menas koncernen SaveLend Group (publ).

SaveLend.se / SaveLend.eu 
Varumärken som används för investeringsplattformen. 

Partnerinvesterare 
Investerare, både privatpersoner och juridiska personer, som
kommer via ett partnersamarbete.

SEO plattform 
Sökmotoroptimerinsplattform

Originator / Originated 
Kreditgivare som anslutit sig till investeringsplattformen / kredit-
givares utgivna krediter.

Investeringsplattformen 
SaveLend.se

Faktureringsplattformen 
Billecta.se

Billecta 
Varumärket  som används för faktureringsplattformen.

Af�liates 
Annonsnätverk som samarbetspartner.

NPL 
Portfölj av förfallna fordringar förvärvade internt eller externt.

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster är poster som ej är relaterade till
koncernens normala verksamhet. Exempel på sådana kostnader
är kostnader kopplade till förberedeler inför börsnotering.
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