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Acast är motorn inom poddar och erbjuder allt som kreatörer 
och annonsörer behöver för att upptäcka och nå miljontals 
engagerade lyssnare runt om i världen. 

Vi arbetar hårt för att skapa ett växande, lönsamt och håll-
bart ekosystem för alla världens poddar – allt från etablerade 
mediehus BBC, The Guardian, Financial Times, the Economist 
och Aftonbladet till poddar från kända profiler såsom Table 
Manners med Jessie Ware, Wahlgren & Wistam, My Dad Wrote 
a Porno, JLC och Romesh Ranganathan’s Hip Hop Saved My 
Life, eller helt enkelt vem som helst som vill skapa. 

Vi sammanför poddskapare, lyssnare och annonsörer med de 
mest innovativa produkterna, verktygen och tjänsterna, på 
världens största marknadsplats för poddar. 

Acast grundades 2014 och hostar över 31 000 poddar – som 
når cirka 300 miljoner lyssnare varje månad och arbetar med 
tusentals varumärken. Vi finns för berättelserna. 

För briljanta poddskapare
För smarta annonsörer
För berättelserna

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september, 2021 9 november 2021

Bokslutskommunike för perioden 1 januari - 31 december 2021 11 februari 2022

Årsredovisning för perioden 1 januari - 31 december 2021 5 april 2022

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars, 2022 17 maj 2022

Bolagsstämma 2022 17 maj 2022

Om 
Acast 

Finansiell kalender

Detta är Acasts delårsrapport för perioden 
1 januari 2021 – 30 juni 2021. Rapporten 
beskriver koncernens verksamhet, resultat 
och finansiella ställning för perioden. 
Såvida inget annat anges gäller redovis-
ningen hela koncernen.

Om Acasts 
rapportering

KONTAKTA OSS

Ross Adams, CEO
Email: ross@acast.com

Emily Villatte, CFO
Email: emily.villatte@acast.com

investors.acast.com
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Nyckeltal i Fokus
Q2-21

130%
NETTOOMSÄTTNINGSTILLVÄXT

134% organisk nettoomsätt-
ningstillväxt efter korrigering för 

valutaeffekter.

37%
BRUTTOMARGINAL

En stabil bruttomarginal i 
linje med samma kvartal 

föregående år.

-33%
EBITDA MARGINAL

En materiell förbättring jämfört 
med EBITDA marginalen Q2-20 
på -45%. Den justerade EBITDA 
marginalen efter eliminering av 
jämförelsestörande poster var 

-21% (-45%).
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• En stark nettoomsättningstillväxt på 
130% jämfört med Q2 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 
226 635 TSEK (98 454)

• En stabil bruttomarginal som uppnådde 
37% (37%)

• Materiellt förbättrad justerad EBITDA 
marginal -21% (-45%) efter eliminering 
av främst IPO relaterade kostnader

• Justerat EBITDA resultat -46 638 TSEK 
(-44 301)

• Rörelseresultatet påverkades av IPO 
kostnader och uppgick till -84 951 
TSEK (-51 439)

• Periodens resultat uppgick till 
-179 743 TSEK (-58 858) till 
följd av den bokföringstekniska 
hantering av återbetalning av ett 
kvasikapitalinstrument i samband med 
IPO

• Antalet lyssningar uppgick till 880M 
(701M) och ARPL förbättrades markant 
till 0,26 SEK (0,14)

• Antal shower på Acasts plattform når 
31 000 inklusive nytillskott såsom The 
Young Turks (US), Jocke & Jonna (SE) 
och Irish Times (IE) 

• Fortsatt implementering av betaversi-
onen av Acast+ ger viktiga insikter som 
bekräftar hur produkten skapar värde 
för poddkreatörer och Acast

• Nyemission samt notering av bolagets 
aktier på Nasdaq First North Premier 
Growth Market vilket stärker bolagets 
kassa med med 1.2 Mdr SEK 

• Återbetalning av kvasikapitalinstrument 
till Europeiska Investeringsbanken 
(EIB)

Andra kvartalet 2021  
(Andra kvartalet 2020)

Viktiga händelser under 
andra kvartalet 2021

Koncernens finansiella 
nyckeltal och alternativa 
nyckeltal

TSEK
2021

apr–jun
2020

apr–jun
2021

jan-jun
2020

jan-jun
2020

jan–dec

Nettoomsättning 226 635 98 454 424 069 211 687 591 530 

Nettoomsättningstillväxt (%) 130% 22% 100% 38% 64% 

Organisk nettoomsättningstillväxt  (%) 134% 24% 108% 36% 69% 

Bruttoresultat 82 815 36 560 153 925 76 503 219 427 

Bruttomarginal (%) 37% 37% 36% 36% 37% 

EBITDA -75 246 -44 301 -111 456 -85 978 -123 357 

EBITDA-marginal (%) -33% -45% -26% -41% -21% 

Justerad EBITDA -43 638 -44 301 -80 245 -85 978 -123 357 

Justerad EBITDA-marginal (%) -21% -45% -19% -41% -21% 

Rörelseresultat -84 951 -51 439 -129 388 -98 082 -148 538 

Rörelsemarginal (%) -37% -52% -31% -46% -25% 

Justerat rörelseresultat -56 343 -51 439 -98 177 -98 082 -148 538 

Justerad rörelsemarginal (%) -25% -52% -23% -46% -25% 

Jämförelsestörande poster 28 608 - 31 211 - -

Periodens resultat -179 743 -58 858 -228 974 -103 964 -172 222 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -64 452 -25 653 -63 361 -95 299 -188 800

Resultat per aktie före och efter 
utspädning (SEK)* -1,28 -0,38 -1,78 -0,86 -1,36 

Lyssningar (miljoner) 880 701 1 752 1 304 2 976

Genomsnittlig intäkt per lyssning, ARPL 
(SEK) 0,26 0,14 0,24 0,16 0,20

*50:1 aktiesplit utförd i Q2-21 applicerad på alla perioder.

Definitioner och syfte återfinns under not 7 och avstämning återfinns under not 8.
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Acast marscherar framåt med ytterligare 
ett starkt kvartal. Jämfört med Q2-2020 
såg vi en tresiffrig nettoomsättningstillväxt 
på 130% till 227 MSEK, vilket återspeglar 
vårt starka erbjudande till poddkreatörer 
och annonsörer som driver oss framåt och 
låter oss ta marknadsandelar i en redan 
snabbväxande bransch.

Under kvartalet välkomnade vi tusentals nya 
shower till vårt nätverk, vilket tog det totala 
antalet shower till mer än 31 000 i slutet av 
juni. Detta inkluderar nya poddar från hela 
världen såsom: The Young Turks (US), Irish 
Times (IE), Jocke & Jonna (SE), El Universal 
(MX), Equity Mates (AU), Montreux Comedy 
Festival (FR), Edeltalk - mit Dominik & Kevin 
(DE) och Canada land (CA).

Våra lyssningar nådde 880 miljoner Q2-21 
och vår intjäningsförmåga på lyssningarna tog 
ett betydande steg uppåt då ARPL (nettoom-
sättning per lyssning) uppnådde 0,26 SEK 
under Q2-21 jämfört med 0,14 i Q2-20. Vi 
följer detta mått både för att vi ska utvärdera 
oss själva, men också för våra poddskapare. 
Ju högre intjäningsförmåga vi har på Acast 
desto bättre resultat har vi att dela med 
poddkreatörerna – och jag vet att det är abso-
lut nödvändigt att vi har samma finansiella 
incitament för att kunna nå gemensamma 
mål.

VD har ordet
Q2: Acast fortsätter att ta marknadsandelar 
med 130% nettoomsättningstillväxt 

Vår nettoomsättningstillväxt var starka 130% 
och det var härligt att se att alla våra mark-
nadssegment bidrog till tillväxten. Europa 
levererade en netto omsättningstillväxt på 
174% under Q2-21 jämfört med Q2-20, 
Amerika 65% och Övriga marknader 79%. I 
Europa kom tillväxten från alla våra länder, 
även från de områden där vi redan har bety-
dande marknadsandelar som Storbritannien 
och Sverige, vilket jag tycker bekräftar att det 
inte finns några s.k. mogna marknader inom 
podcasting. Värt att notera är att omsätt-
ningssiffrorna i Amerika har påverkats kraftigt 
av valutaeffekter, och den underliggande 
organiska tillväxtsiffran var 84% för Q2-2021 
jämfört med Q2-2020. Denna tillväxt är 
främst ett resultat av våra framgångar i USA 
där poddkreatörer och annonsörer fortsätter 
att strömma till vår plattform, som blivit en av 
de största i USA, men även våra verksamhe-
ter i Kanada och Mexiko börjar också ta fart 
på ett fint sätt. Summa summarum så är jag 
mycket nöjd med de framsteg som gjorts i 
alla våra marknader.

Vår bruttomarginal förblev stabil på 37% 
(37%) under andra kvartalet och skalbarhe-
ten i våra driftskostnader resulterade i att 
dessa växte i en långsammare takt än våra 
intäkter – vilket resulterade i en väsentligt 
förbättrad justerad EBITDA-marginal på 

-21% (-45%). Alla tre marknadssegment var 
lönsamma på lokal nivå ’CBIT’, något som 
aldrig skett förut och gav oss ytterligare 
anledning att fira.

Jag är också mycket nöjd med utvecklingen 
av vår Acast+ produkt som är i beta-testfas. 
Acast+ ger poddskapare en rad nya alternativ 
att generera intäkter, inklusive möjlighe-
ten att erbjuda annonsfria avsnitt, utökade 
avsnitt och bonusinnehåll till betalande pre-
numeranter, utan att begränsa deras lyssnare 
till någon specifik lyssnings-app. Hittills ser 
de av våra partners som har introducerat 
Acast+ en genomsnittlig intäktsökning med 
20% utöver sina vanliga intäkter. Dessutom 
har vi sett att prenumerationer inte påverkar 
poddkreatörens reklam- och sponsringsintäk-
ter. I stället kan ökade annonsintäkter delvis 
hänföras till ökad kunskap om deras podcast, 
på grund av PR-aktiviteter kring introduktio-
nen av prenumerationer för lyssnare, vilket 
resulterat i att totala lyssningar på de öppna 
avsnitten också ökar.

I juni konkluderade vi den notering som för-
beretts under våren. Det var intensivt arbete 
utöver våra vanliga aktiviteter och jag är stolt 
över hur alla våra team lyckades leverera 
detta projekt samtidigt som verksamheten 
växte tresiffrigt. För mig är det en kvalitets-
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stämpel på hur långt vi kommit som bolag 
och hur robust vår verksamhet är. Kapitaltill-
skottet som kom med noteringen kommer att 
hjälpa oss i vår strävan att bygga ett dyna-
miskt, lönsamt, rättvist och hållbart öppet 
ekosystem för världens poddkreatörer. Vi 
kommer att göra detta genom både organiska 
och strategiska tillväxtinitiativ. Kapitaltillskot-
tet har också bidragit till att återbetala ett lån 
till Europeiska investeringsbanken. Återbetal-
ningen presenteras som en engångskostnad 
i vår resultaträkning men har inte haft någon 
materiell effekt på eget kapital sedan vi 
utnyttjade lånet.

Under 2021 ser vi fortsatt stöd för de erbju-
danden vi har för poddkreatörer och annon-
sörer, eftersom de förstår att vår strategi 
är den mest lönsamma och hållbara vägen 
framåt för podcastindustrin. Och efter detta 
starka andra kvartal sätter vi nu sikte på 
andra hälften av 2021.

ROSS ADAMS
Verkställande Direktör

AC A S T  DEL Å RSR A PP ORT JA N -  JUN 2021
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Omsättning och resultat 

NETTOOMSÄTTNING
Apr-Jun 2021
Nettoomsättningen ökade med 128 181 TSEK, 
eller 130%, från 98 454 TSEK för Q2-2020 
till 226 635 TSEK för Q2-2021. Den organiska 
nettoomsättningstillväxten uppgick till 134% 
efter justering för valutapåverkan. Denna 
ökning var driven av fortsatt stark tillväxt i 
alla segment. Europas nettoomsättning ökade 
med 174%, Amerika med 65% och Övrigt 
med 79%. Tillväxten i Amerika var signifikant 
påverkad av valutakursförändringar och den 
organiska nettoomsättningstillväxten för detta 
segment var 84% efter justering för valuta. 
Europa och Övrigt hade inte någon materiell 
valutakurspåverkan på tillväxten under det 
andra kvartalet.

Jan-Jun 2021
Nettoomsättningen ökade med 212 382 TSEK, 
eller 100%, från 211 687 TSEK för H1-2020 
till 424 069 TSEK för H1-2021. Den organiska 
nettoomsättningstillväxten uppgick till 108% 
efter justering för valutapåverkan. Denna 
ökning var driven av fortsatt stark tillväxt i 
alla segment. Europas nettoomsättning ökade 
med 124%, Amerika med 60% och Övrigt 
med 64%. Tillväxten i Amerika var signifikant 
påverkad av valutakursförändringar och den 
organiska nettoomsättningstillväxten för detta 
segment var 79% efter justering för valuta. 
Europa och Övrigt hade inte någon materiell 

valutakurspåverkan på tillväxten under det 
första halvåret.

Nettoomsättningen reflekterar sedvanlig 
säsongsvariation för annonsmarknad inom 
poddbranschen då Q4 är årets starkaste 
kvartal för nettoomsättning varefter lägre 
nettoomsättning följer i nästa kvartal Q1 och 
där Q2 samt Q3 inte har samma markanta 
säsongsvariation. I Q2-2020 påverkades för-
säljningen negativt av Covid-19 pandemin. 

BRUTTORESULTAT
Apr-Jun
Bruttoresultatet ökade med 46 255 TSEK, 
eller 127%, från 36 560 TSEK för Q2-2020 till 
82 815 TSEK för Q2-2021. Denna ökning var 
primärt driven av fortsatt stark försäljning. 
Detta resulterade i en bruttomarginal på 37% 
för perioden vilket motsvarar bruttomargina-
len för föregående års andra kvartal (37%).

Jan-Jun
Bruttoresultatet ökade med 77 423 TSEK, 
eller 101%, från 76 502 TSEK för H1-2020 till 
153 925 TSEK för H1-2021. Denna ökning var 
primärt driven av fortsatt stark försäljning. 
Detta resulterade i en bruttomarginal på 36% 
för perioden vilket motsvarar bruttomargina-
len för samma period föregående år (36%).

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
Apr-Jun
Övriga rörelsekostnader (definierat som 
summan av försäljnings- och marknads-
föringskostnader, administrationskostnader 
samt produktutvecklingskostnader) ökade 
med 83 575 TSEK, eller 94%, från 88 500 
TSEK för Q2-2020 till 172 075 TSEK för 
Q2-2021. Denna ökning var primärt driven 
av ett ökat antal medarbetare och konsulter 
samt kostnader som uppstått i samband med 
notering.

Jämförelsestörande poster uppgick till 
28 608 TSEK under perioden. Av dessa har 
32 918 TSEK uppstått till följd av bolagets 
notering och 4 310 TSEK har krediterats efter 
bekräftelse av eftergift av ett s.k. PPP lån i 
USA som tidigare tilldelats Acast Inc.

Jan-Jun
Övriga rörelsekostnader ökade med 113 063 
TSEK, eller 65%, från 175 122 TSEK för 
H1-2020 till 288 185 TSEK för H1-2021. 
Denna ökning var primärt driven av ett ökat 
antal medarbetare och konsulter samt kostna-
der som uppstått i samband med notering.

Jämförelsestörande poster uppgick till 31 212 
TSEK under perioden. Av dessa har 35 521 
TSEK uppstått till följd av bolagets notering 
och -4 310 TSEK är relaterat till eftergift av 
PPP lån per Q2-2021.

RÖRELSERESULTAT
Apr-Jun
Rörelseresultatet försämrades med 33 511 
TSEK, eller 65%, från -51 440 TSEK för 
Q2-2020 till -84 951 TSEK för Q2-2021. Detta 
resulterade i en rörelsemarginal på -37% för 
perioden vilket är en materiell förbättring i 
jämförelse med föregående års andra kvartal 
(-52%). Denna förbättring var driven av 
skalbarhet i verksamheten samt att rörelsere-
sultatet Q2-20 var negativt påverkat till följd 
av Covid-19.

Efter justering för jämförelsestörande poster 
försämrades det justerade rörelseresultatet 
med 4 903 TSEK, eller 10%, från -51 440 
TSEK för Q2-2020 till -56 343 TSEK för 
Q2-2021. Den justerade rörelsemarginalen 
var -25% för perioden vilket är en ytterligare 
materiell förbättring i jämförelse med föregå-
ende års andra kvartal (-52%). Denna förbätt-
ring var driven av skalbarhet i verksamheten 
samt att rörelseresultatet Q2-20 var negativt 
påverkat till följd av Covid-19.

Jan-Jun
Rörelseresultatet försämrades med 31 306 
TSEK, eller 32%, från -98 082 TSEK för 
H1-2020 till -129 388 TSEK för H1-2021. 
Detta resulterade i en rörelsemarginal på 
-31% för perioden vilket är en materiell 
förbättring i jämförelse med föregående års 
första halvår (-46%). Denna förbättring var 
driven av skalbarhet i verksamheten samt att 
rörelseresultatet Q2-20 var negativt påverkat 

Finansiell information
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Finansiell information forts.

till följd av Covid-19.

Efter justering för jämförelsestörande poster 
försämrades det justerade rörelseresultatet 
med 95 TSEK och det justerade rörelse-
resultatet var -98 177 TSEK för H1-2021 
vilket var i nivå med H1-2020 (-98 082 TSEK). 
Den justerade rörelsemarginalen var -23% 
för perioden vilket är en ytterligare materiell 
förbättring i jämförelse med föregående års 
första halvår (-46%). Denna förbättring var 
driven av skalbarhet i verksamheten samt att 
rörelseresultatet Q2-20 var negativt påverkat 
till följd av Covid-19.

RÄNTEINTÄKTER, RÄNTEKOSTNADER 
OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Apr-Jun
Ränteintäkter och liknande resultatposter 
ökade med 15 218 TSEK, från 9 TSEK för 
Q2-2020 till 15 227 TSEK för Q2-2021. Denna 
ökning var primärt driven av intäkter relate-
rade till stabiliseringshandel i Acasts aktier 
efter notering. För ytterligare information se 
Not 5 Verkligt värde.

Räntekostnader och liknande resultat poster 
ökade med 107 289 TSEK, från 2 615 TSEK 
för Q2-2020 till 109 940 TSEK för Q2-2021. 
Denna ökning var primärt driven av åter-
betalningen av lånedelen av det kvasikapita-
linstrument Acast har haft med Europeiska 
Investeringsbanken (EIB) som skedde i sam-
band med bolagets notering. Återbetalningen 

resulterade i en 99 729 TSEK finansiell kost-
nad men resterande hantering av det kombi-
nerade kvasikapitalinstrumentet resulterade i 
en ökning av eget kapital med 125 269 TSEK, 
vilket ger en total nettoökning av eget kapital 
med 25 540 TSEK under Q2-2021. För ytter-
ligare information se Koncernens finansiella 
ställning, eget kapital och kassaflöde samt 
Not 5 Verkligt värde.

Jan-Jun
Ränteintäkter och liknande resultatposter 
ökade med 40 284 TSEK, från 45 TSEK för 
H1-2020 till 40 329 TSEK för H1-2021. Denna 
ökning var primärt driven av icke realiserade 
valutakursvinster samt intäkter relaterade 
till stabiliseringshandel i Acasts aktier efter 
notering. För ytterligare information se Not 5 
Verkligt värde.

Räntekostnader och liknande resultatposter 
ökade med 134 628 TSEK, från 3 695 TSEK 
för H1-2020 till 138 323 TSEK för H1-2021. 
Denna ökning var primärt driven av åter-
betalningen av lånedelen av det kvasikapita-
linstrument Acast har haft med Europeiska 
Investeringsbanken (EIB) under Q2. 

PERIODENS RESULTAT
Apr-Jun
Periodens förlust ökade med 120 885 TSEK, 
eller 205%, från -58 858 TSEK för Q2-2020 till 
-179 743 TSEK för Q2-2021. Denna ökning var 
primärt driven av åter betalningen av låne-
delen av det kvasikapitalinstrument Acast 
har haft med Europeiska Investeringsbanken 
(EIB) under Q2. 

Jan-Jun
Periodens förlust ökade med 125 010 TSEK, 
eller 120%, från -103 964 TSEK för H1-2020 
till -228 974 TSEK för H1-2021. Denna ökning 
var primärt driven av åter betalningen av låne-
delen av det kvasikapitalinstrument Acast 
har haft med Europeiska Investeringsbanken 
(EIB) under Q2. 

RESULTAT PER AKTIE
Apr-Jun
Under Q2 2021 utfördes en 50:1 aktieplit. 
Samma split har applicerats på tidigare 
jämförelseperioder vid uträkning av resultat 
per aktie.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) 
uppgick till -1,28 SEK för Q2-2021 jämfört 
med -0,38 SEK för Q2-2020. 

Jan-Jun
Resultat per aktie (före och efter utspädning) 
uppgick till -1,78 SEK för H1-2021 jämfört 
med -0,86 SEK för H1-2020.

ANTAL UTESTÅENDE AKTIER OCH 
OPTIONER
I slutet av perioden hade Acast 176 646 926 
aktier samt 9 551 300 outnyttjade optioner 
(efter applicering av aktiesplit 50:1 split). 
Totalt 186 198 226 utestående aktier och 
outnyttjade optioner.

ANSTÄLLDA
I slutet av juni 2021 hade Acast 297 anställda 
(200) samt ytterligare 28 heltidskonsulter 
(13).

Koncernens finansiella 
ställning, eget kapital och 
kassaflöde

FINANSIELL STÄLLNING OCH EGET 
KAPITAL
Jan-Jun
Per den 30 juni 2021 uppgick eget kapital till 
1 506 876 TSEK, jämfört med 117 752 TSEK 
per den 30 juni 2020. Ökningen på 1 389 124 
TSEK eller, 1180%, berodde - utöver 
effekten av ackumulerade förluster samt 
tidigare nyemission om 250 000 TSEK under 
H2-2020 - huvudsakligen på den nyemission 
som gjordes juni 2021 vid bolagets note-
ring. Detta tillförde  1 374 629 i eget kapital 
eller 1 249 135 TSEK i kassa efter avdrag för 
emissionskostnader.

Under H1-2021 har ett antal optionsprogram 
löpt ut. Dessa har genererat ett tillskott till 
eget kapital på 49 362 TSEK.

Per den 30 juni 2021 uppgick likvida medel till 
1 402 608 TSEK, jämfört med 50 923 TSEK 
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Finansiell information forts.

per den 30 juni 2020. Ökningen på 1 351 685 
TSEK, eller 2654%, berodde på förändring-
arna som beskrivs under ”Kassaflöde”.

KASSAFLÖDE
Apr-Jun
Koncernens kassaflöde från den löpande 
verksamheten var negativt och uppgick till  
-64 452 TSEK under Q2-2021, att jämföra 
med –25 653 TSEK för motsvarande period 
föregående år. Det svagare kassaflödet var 
primärt hänförligt till ett försämrat rörelse-
resultat inklusive kostnader hänförliga till 
bolagets notering.

Koncernens kassaflöde från investerings-
verksamheten uppgick till -7 408 TSEK under 
Q2-2021. Kassaflödet för motsvarande period 
föregående år uppgick till –5 202 TSEK. 
Kassa flödet för perioden var primärt hänför-
ligt till investeringar i immateriella anlägg-
ningstillgångar avseende utvecklingen av 
Acasts egen teknikplattform.

Koncernens kassaflöde från finansierings-
verksamheten uppgick till 1 191 786 TSEK 
under Q2-2021, att jämföra med –3 112 
TSEK för motsvarande period föregående år. 
Kassa flödet för perioden utgjordes primärt 
av 1 249 135 TSEK från nyemission efter 
avdrag av noteringskostnader, -101 889 TSEK 
i återbetalning av EIB lån samt 49 448 TSEK i 
inflöde från optionsprogram.
Likvida medel vid periodens början uppgick 

till 286 701 TSEK. Periodens kassaflöde var 
1 119 926 TSEK och kursdifferensen i likvida 
medel var 4 020 TSEK vilket resulterade i 
likvida medel vid periodens slut om 1 402 608 
TSEK.

Jan-Jun
Koncernens kassaflöde från den löpande 
verksamheten var negativt och uppgick till  
-63 361 TSEK under H1-2021, att jämföra 
med –95 299 TSEK för motsvarande period 
föregående år. Det starkare kassaflödet var 
primärt hänförligt till en förbättrad hantering 
av kundfordringar under Q1-2021.

Koncernens kassaflöde från investerings-
verksamheten uppgick till -15 831 TSEK 
under H1-2021. Kassaflödet för motsvarande 
period föregående år uppgick till –11 486 
TSEK. Kassa flödet för perioden var primärt 
hänförligt till investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar avseende utvecklingen 
av Acasts egen teknikplattform samt transak-
tionen med RadioPublic som utfördes under 
Q1-2021. 

Koncernens kassaflöde från finansierings-
verksamheten uppgick till 1 188 391 TSEK 
under H1-2021, att jämföra med –6 605 
TSEK för motsvarande period föregående år. 
Kassaflödet för perioden utgjordes primärt 
av 1 249 135 TSEK från nyemmission efter 
avdrag av noteringskostnader, -101 889 TSEK 
i återbetalning av EIB lån samt 49 448 TSEK i 

inflöde från optionsprogram.

Likvida medel vid periodens början uppgick 
till 288 599 TSEK. Periodens kassaflöde var 
1 109 200 TSEK och kursdifferensen i likvida 
medel var 4 809 TSEK vilket resulterade i likvida 
medel vid periodens slut om 1 402 608 TSEK.

Moderbolaget
Jan-Jun
Acast AB är moderbolaget i koncernen. 
Moderbolagets nettoomsättning uppgick 
till 154 357 TSEK under H1-2021 (42 041). 
Ökningen är relaterad till ökad försäljning från 
moderbolaget samt påverkan från koncernens 
internprissättningsmodell. 

Rörelsekostnaderna uppgick till 206 560 
TSEK (110 760) inklusive kostnader för pro-
duktionsinnehåll, försäljnings- och marknads-
föringskostnader administrationskostnader, 
produktutvecklingskostnader samt Övriga 
intäkter. Ökningen är främst hänförlig till en 
ökning av antalet anställda och konsulter, 
kostnader relaterade till bolagets notering 
samt en ökning av kostnaden för produktions-
innehåll till följd av ökad försäljning. 
Övriga ränteintäkter och liknande resultat-
poster för perioden uppgick till 40 992 TSEK 
(387). Denna ökning var primärt driven av icke 
realiserade valutakursvinster samt intäkter 

relaterade till stabiliseringshandel i Acasts 
aktier efter notering. För ytterligare informa-
tion se Not 5 Verkligt värde.

Övriga räntekostnader och liknande resul-
tatposter uppgick till 137 706 TSEK (2 739) 
under perioden. Denna ökning var primärt 
driven av återbetalningen av lånedelen av 
det kvasikapitalinstrument Acast har haft 
med Europeiska Investeringsbanken (EIB) 
under Q2. För ytterligare information se not 5 
Verkligt värde. 

Periodens resultat för moderbolaget var 
-149 033 TSEK (-71 071).

Händelser efter balansdagen

Den 16 juli meddelade ABG Sundal Collier AB 
(ABG) i sin roll som Joint Global Coordinator 
och stabiliseringsansvarig, att övertilldel-
ningsoptionen som utfärdats i samband med 
Acasts notering inte kommer att utnyttjats. 
Stabiliseringsperioden hade vid det tillfället  
avslutats och inga ytterligare stabiliserings-
åtgärder skulle utföras. 
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Stockholm, 18 aug 2021
Styrelsen och VD

Andrea Gisle Joosen
Ordförande

Leemon Wu
Styrelseledamot

Jonas von Hedenberg
Styrelseledamot

Björn Jeffery
Styrelseledamot

Ross Adams
VD

Styrelsen och Verkställande Direktören försäkrar att delårsrappor-
ten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i 
koncernen står inför.

Delårsrapporten har inte varit föremål för revision eller översiktlig 
granskning av bolagets revisorer.

Delårsrapporten innehåller information som är insiderinformation 
och som Acast är skyldigt att offentliggöra enligt EUs förordning om 
marknadsmissbruk (MAR). Informationen offentliggjordes den 18 
augusti 2021, 08:00 CET.

Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 (0) 8528 00 
399.

Delårsrapportens
undertecknande
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Koncernens 
finansiella rapporter
Koncernens resultat
räkning i sammandrag

Koncernens rapport  
över totalresultat i sammandrag

Koncernens finansiella rapporter

TSEK Not
2021 

apr–jun
2020

apr–jun
2021 

jan-jun
2020 

jan-jun
2020

jan–dec

Nettoomsättning 4 226 635 98 454 424 069 211 687 591 530

Kostnad för produktionsinnehåll  -143 820 -61 894 -270 144 -135 184 -372 103

Bruttoresultat  82 815 36 560 153 925 76 502 219 427

  

Försäljnings- och 
marknadsföringskostnader  -71 213 -39 410 -121 891 -81 279 -176 883

Administrationskostnader -68 288 -28 257 -112 847 -56 695 -112 216

Produktutvecklingskostnader  -32 574 -20 833 -53 447 -37 148 -79 743

Övriga intäkter  4 310 502 4 873 538 877

Rörelseresultat  -84 951 -51 439 -129 388 -98 082 -148 538

    

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter  15 227 9 40 329 45 45

Räntekostnader och liknande 
resultatposter  -109 940 -2 615 -138 323 -3 695 -18 503

Resultat före skatt  -179 665 -57 592 -227 383 -101 732 -166 996

    

Skatt på periodens resultat  -78 -1 266 -1  591 -2  231 -5 225

Periodens resultat  -179 743 -58 858 -228 974 -103 964 -172 222

Resultat per aktie, beräknat på 
periodens resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare:

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -1,28 -0,38 -1,78 -0,86 -1,36

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -1,28 -0,38 -1,78 -0,86 -1,36

TSEK Not
2021 

apr–jun
2020

apr–jun
2021 

jan-jun
2020 

jan-jun
2020

jan–dec

Periodens resultat -179 743 -58 859 -228 974 -103 964 -172 222

Övrigt totalresultat - - - - - 

Poster som har omförts eller kan 
omföras till periodens resultat - - - - - 

Omräkningsdifferenser 1 410 722 -3 666 252 191

Summa totalresultat för perioden -178 333 -58 137 -262 640 -103 712 -172 031

    
Årets totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
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Koncernens rapport över finansiell 
ställning i sammandrag

Koncernens finansiella rapporter

TSEK Not
30 juni

 2021
30 juni

2020
31 dec  

2020

TILLGÅNGAR

 

Anläggningstillgångar

Goodwill 25 496 28 058 24 485

Immateriella anläggningstillgångar 34 354 25 510 27 303

Materiella anläggningstillgångar 2 102 3 228 2 396

Nyttjanderättstillgångar 49 569 56 159 47 975

Finansiella anläggningstillgångar 2 619 2 235 2 047

Uppskjutna skattefordringar 202 1 414 433

Summa anläggningstillgångar 114 343 116 604 104 639

 

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 261 199 118 143 279 108

Övriga fordringar 20 444 2 345 3 120

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 376 14 270 12 172

Likvida medel 1 402 608 50 923 288 599

Summa omsättningstillgångar 1 704 628 185 682 582 999

 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 818 971 302 285 687 638

TSEK Not
30 juni

 2021
30 juni

2020
31 dec  

2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Aktiekapital 1 139 856 856

Övrigt tillskjutet kapital 2 267 800 591 372 840 221

Omräkningsreserv -3 557 -238 483

Balanserat resultat inklusive periodens resultat -758 506 -474 238 -535 655

Summa eget kapital hänförligt till 
moderbolagets ägare       1 506 876 117 753 305 905

SKULDER

Långfristiga skulder

Leasingskulder 28 391 39 408 32 769

Långfristiga lån från kreditinstitut - - 100 361

Uppskjutna skatteskulder 7 847 6 350 6 613

Summa långfristiga skulder 36 237 45 759 139 743

 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 63 624 19 149 50 012

Övriga skulder 44 247 37 085 45 579

Aktuella skatteskulder - 1 217 874

Leasingskulder 20 937 15 206 13 994

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 147 049 66 116 131 532

Summa kortfristiga skulder 275 857 138 773 241 991

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 818 971 302 285 687 638



AC A S T  DEL Å RSR A PP ORT JA N – JUN 2021 13

Koncernens finansiella rapporter

Koncernens rapport över förändringar 
i eget kapital i sammandrag

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Not Aktiekapital
Övrigt 

till skjutet kapial
Omräknings-

reserv

Balanserat  
resultat inklusive 

periodens resultat
Summa  

eget kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2020 775 590 690 292 -373 502 218 255

Periodens resultat - - - -103 964 -103 964

Periodens övrigt totalresultat - - 252 - 252

Periodens totalresultat - - 544 -103 964 -103 712

Transaktioner med koncernens ägare

Utfärdade teckningsoptioner - 797 - - 797

Återköpta teckningsoptioner - -115 - - -115

Nyemmission 81 - - - 81

Aktierelaterade ersättningsplaner - - - 2 446 2 446

Summa transaktioner med koncernens ägare 81 682 - 2 446 3 209

Utgående eget kapital 30 juni 2020 856 591 372 544 -475 020 117 752

Ingående eget kapital 1 juli 2020 856 591 372 544 -475 020 117 752

Periodens resultat - - - -68 258 -68 258

Periodens övrigt totalresultat - - -61 - -61

Periodens totalresultat - - -61 -68 258 -68 319

Transaktioner med koncernens ägare

Återköpta teckningsoptioner - -25 - - -25

Nyemmission - 248 875 - - 248 875

Aktierelaterade ersättningsplaner - - - 7 622 7 622

Summa transaktioner med koncernens ägare - 248 850 - 7 622 256 472

Utgående eget kapital 31 december 2020 856 840 221 483 -535 656 305 905
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Koncernens finansiella rapporter

Koncernens rapport över förändringar 
i eget kapital i sammandrag forts.

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Not Aktiekapital
Övrigt 

till skjutet kapial
Omräknings-

reserv

Balanserat  
resultat inklusive 

periodens resultat
Summa  

eget kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2021 856 840 221 483 -535 656 305 905

Periodens resultat - - - -228 973 -228 973

Periodens övrigt totalresultat - - -3 666 - -3 666

Periodens totalresultat - - -3 666 -228 973 -232 639

Transaktioner med koncernens ägare

Utfärdade teckningsoptioner - 26 - - 26

Utnyttjade teckningsoptioner 28 49 334 - - 49 362

Återköpta teckningsoptioner - -72 - - -72

Nyemission 254 1 425 018 - - 1 435 272

Kostnader relaterade till nyemission - -50 643 - - -50 643

Aktierelaterade ersättningsplaner - - - 9 666 9 666

Summa transaktioner med koncernens ägare 282 1 423 663 - 9 666 1 433 611

Utgående eget kapital 30 juni 2021 1 138 2 263 884 -3 183 -754 963 1 506 876
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Koncernens rapport över 
kassaflöden i sammandrag

Koncernens finansiella rapporter

TSEK Not
2021 

apr–jun
2020

apr–jun
2021

jan-jun
2020 

jan-jun
2020

jan–dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -84 952 -57 321 -129 389 -103 964 -148 538

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 27 836 17 037 42 027 22 099 23 222

Erhållen ränta -1 6 - 45 45

Betald ränta -2 249 -1 115 -3 373 -1 121 -164

Betald inkomstskatt 263 -810 - -913 -3 515

-59 103 -42 205 -90 735 -83 854 -128 950

Förändring av rörelsekapital

Kundfordringar  
(ökning -/ minskning+) -32 224 -16 704 28 721 -8 441 -169 983

Övriga kortfristiga fordringar  
(ökning -/ minskning+) -23 700 42 413 -25 544 -5 327 -4 105

Leverantörsskulder  
(ökning +/ minskning-) 18 365 -10 757 13 554 -9 788 21 264

Övriga kortfristiga skulder  
(ökning +/ minskning-) 32 209 1 600 10 643 12 112 92 974

Total förändring av rörelsekapital -5 351 16 552 27 374 -11 445 -59 850

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -64 452 -25 653 -63 361 -95 299 -188 800

TSEK Not
2021 

apr–jun
2020

apr–jun
2021

jan-jun
2020

jan-jun
2020

jan–dec

Investeringsverksamheten

Investering i materiella 
anläggningstillgångar -37 -419 -103 -1 355 -1 122

Investering i immateriella 
anläggningstillgångar -7 155 -4 974 -15 258 -10 074 -17 089

Långfristiga tillgångar  
(ökning - / minskning +) -216 190 -469 -57 19

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -7 408 -5 202 -15 831 -11 486 -18 192

 

Finansieringsverksamheten    

Upptagna lån - - - - 100 361

Amortering av lån -101 889 - -101 889 -

Leasingbetalningar -4 909 -3 875 -8 237 -7 368 -16 729

Långsiktiga incitamentsprogram 49 448 682 49 382 682 657

Nyemission 1 249 135 81 1 249 135 81 248 956

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 1 191 786 -3 112 1 188 391 -6 605 333 245

 

Periodens kassaflöde 1 119 926 -33 967 1 109 200 -113 390 126 253

Likvida medel vid periodens början 286 701 87 810 288 599 165 927 165 927

Kursdifferens i likvida medel -4 020 -2 919 4 809 -1 614 -3 591

Likvida medel vid periodens slut 1 402 608 50 923 1 402 608 50 923 288 599
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Moderbolagets resultaträkning 
i sammandrag

TSEK Not
2021 

apr–jun
2020

apr–jun
2021

jan-jun
2020

jan-jun
2020

jan–dec

Nettoomsättning 59 407 11 844 154 357 42 041 210 498

Kostnad för produktionsinnehåll -19 802 -10 600 -29 924 -18 156 -51 328

Bruttoresultat 39 605 1 244 124 433 23 885 159 170

  

Försäljnings- och 
marknadsföringskostnader -21 085 -14 105 -31 717 -25 911 -49 395

Administrationskostnader -51 206 -12 819 -102 658 -29 947 -74 247

Produktutvecklingskostnader -26 438 -20 475 -42 824 -36 882 -75 644

Övriga intäkter - 134 563 136 5 825

Rörelseresultat -59  124 -46 020 -52 203 -68 718 -34 291

  

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 15 371 175 40 992 387 694

Räntekostnader och liknande 
resultatposter -109 537 -5 587 -137 706 -2 739 -16 145

Resultat före skatt -153 290 -51 432 -148 917 -71 071 -49 741

Skatt på periodens resultat - - -116 - -1 169

Periodens resultat -153 290 -51 432 -149 033 -71 071 -50 910

Moderbolagets finansiella rapporter

Moderbolagets  
finansiella rapporter
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Moderbolagets balansräkning 
i sammandrag 

TSEK Not
30 juni

 2021
30 juni

 2020
31 dec  

2020

TILLGÅNGAR

 

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 6 176 479 876

Materiella anläggningstillgångar 961 1 724 1 219

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 30 362 15 832 24 279

Fordringar hos koncernföretag 26 851 28 279 24 519

Uppskjutna skattefordringar - 1 285 116

Summa anläggningstillgångar 64 349 48 200 51 008

    

Omsättningstillgångar    

Kundfordringar 36 650 47 705 44 280

Fordringar hos koncernföretag 636 140 92 527 428 718

Övriga fordringar 28 215 601 3 829

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 15 764 14 584 14 518

Likvida medel 1 299 471 31 570 241 826

Summa omsättningstillgångar 2 016 240 186 988 733 171

SUMMA TILLGÅNGAR 2 080 590 235 188 784 179

TSEK Not
30 juni

 2021
30 juni

 2020
31 dec  

2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 139 856 856

Fritt eget kapital    

Överkursfond 2 301 460 606 799 840 221

Balanserat resultat -453 537 -402 626 -377 131

Periodens resultat -149 032 -71 071 -50 910

Summa eget kapital 1 700 030 133 959 413 036

SKULDER

Långfristiga skulder

Långfristiga lån från kreditinstitut - - 100 361

Summa långfristiga skulder - - 100 361

 

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 62 205 18 240 48 651

Skulder till koncernföretag 179 222 7 659 106 783

Övriga skulder 15 911 18 556 10 506

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 123 222 56 775 104 841

Summa kortfristiga skulder 380 559 101 229 270 782

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 080 590 235 188 784 179

Moderbolagets finansiella rapporter
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Noter NOT 3. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Acast är utsatt för ett antal risker, och möjligheter, som uppstår både 
genom den egna verksamheten samt omvärldsförändringar. De vikti-
gaste operativa riskerna för koncernen och moderbolaget har bedömts 
vara: 
• Förändringar bland konkurrenter. 
• En makroekonomisk nedgång som påverkar företagets tillväxt och 

resultat.
• Rekrytering, utveckling och successionsplanering av 

nyckelpersoner. 
• Innovation och produktutveckling under marknadens förväntningar. 
• Risk relaterad till att förebygga och hantera en betydande 

cyberattack.

Koncernens och moderbolagets primära finansiella risker är: 
• Kredit- / motpartsrisk, dvs. risken att en motpart inte kan fullgöra 

sina avtalsenliga förpliktelser inklusive både motpartsriks och 
finansiell kreditrisk. 

• Valutarisk till följd av förändringar i valutakurser för transaktioner i 
utländsk valuta samt omräkning av eget kapital och rörelseresultat 
för utländska dotterbolag. 

• Finansieringsrisk till följd av brist på finansieringsmöjligheter eller 
ogynnsamma marknadsförutsättningar. 

Till följd av Bolagets notering i juni och det kapitaltillskott som 
nyemissionen av aktier tillförde, har risken Finansieringsrisk flyttats 
från första till sista plats i listan på bolagets primära finansiella risker. 
Detta för att återspegla den riskreduktion som skett till följd av IPO. 
Risken som var inkluderad i Q1-21 som ’Marknadsrisker hänförliga 
till förändringar i aktievärde som påverkar de teckningsoptioner 
som Acast emitterat till Europeiska Investeringsbanken (EIB).’ har 
tagits bort. Detta till följd av att EIB löst in sina warranter till tredje 
part under Bolagets IPO och risken hänförlig till värdeförändring har 
således upphört. Ytterligare information återfinns under not 5 Verkligt 
värde.

Covid-19 bedöms inte ha haft någon materiell finansiell effekt 
på koncernen under det andra kvartalet 2021. Acast fortsätter att 
övervaka och analysera de effekter som följer av Covid-19 pandemin 
på poddbranschen och den egna verksamheten.

Några ytterligare väsentliga risker bedöms inte ha tillkommit under 
perioden.

Noter

NOT 4. RÖRELSESEGMENT & INTÄKTERNAS FÖRDELNING 

Verkställande direktören utgör Koncernens högste verkställande 
beslutsfattare. VD utvärderar Koncernens finansiella ställning och 
resultat samt fattar strategiska beslut. Verkställande direktören fattar 
beslut om fördelningen av resurser och granskar Koncernens resultat 
ur ett geografiskt perspektiv. Koncernen har därför identifierat tre 
rörelsesegment: Europa, Amerika och Övrigt som utgör ”resten av 
världen”.

SEGMENTINFORMATION, TSEK

2021 apr–jun Europa Amerika Övrigt Summa

Nettoomsättning från 
externa kunder 157 363 49 001 20 271 226 635

Summa nettoomsättning 
per segment 157 363 49 001 20 271 226 635

CBIT* 20 051 5 382 895 26 328

Globala kostnader* -111 279

Rörelseresultat -84 951

Ränteintäkter och lik-
nande resultatposter    15 227

Räntekostnader och 
liknande resultatposter    -109 940

Resultat före skatt    -179 665

2020 apr–jun Europa Amerika Övrigt Summa

Nettoomsättning från 
externa kunder 57 470 29 674 11 310 98 454

Summa nettoomsättning 
per segment 57 470 29 674 11 310 98 454

CBIT* 5 558 -3 269 -950 1 339

Globala kostnader* -52 778

Rörelseresultat -51 440

Ränteintäkter och lik-
nande resultatposter    209

Räntekostnader och 
liknande resultatposter    -6 363

Resultat före skatt    -57 592

NOT 1. ALLMÄN INFORMATION

Acast AB (publ) (”Acast”), organisationsnummer 556946-8498, är 
ett aktiebolag registrerat i Sverige med huvudkontor i Stockholm på 
Kungsgatan 28, 111 35 Stockholm.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor 
(TSEK). Uppgift inom parantes avser jämförelseperioden.

Denna delårsrapport godkändes för publicering av styrelsen 17 
augusti 2021.

NOT 2. SAMMANFATTNING AV VIKTIGA
REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering.

De redovisningsprinciper som har tillämpats överensstämmer med 
dem som beskrivs i årsredovisningen för Acast AB (publ) 2020.

Delårsrapporten för moderbolaget upprättas i enlighet med 
årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport och bestämmelserna 
i RFR 2, Redovisning för juridisk person. Samma redovisningsprinci-
per och beräkningsgrunder tillämpas som i moderbolagets senaste 
årsredovisning.

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finan-
siella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av 
delårsrapporten.
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Noter

2021  jan–jun Europa Amerika Övrigt Summa

Nettoomsättning från 
externa kunder 297 188 89 430 37 451 424 069

Summa nettoomsättning 
per segment 297 188 89 430 37 451 424 069

CBIT* 47 801 2 677 421 50 899

Globala kostnader* -180 287

Rörelseresultat -129 388

Ränteintäkter och 
liknande resultatposter 40 329

Räntekostnader och 
liknande resultatposter -138 323

Resultat före skatt -227 383

2020 jan–jun Europa Amerika Övrigt Summa

Nettoomsättning från 
externa kunder 132 814 56 003 22 870 211 687

Summa nettoomsättning 
per segment 132 814 56 003 22 870 211 687

CBIT* 10 709 -13 345 428 -2 208

Globala kostnader* -95 874

Rörelseresultat -98 081

Ränteintäkter och 
liknande resultatposter 3 792

Räntekostnader och 
liknande resultatposter -7 443

Resultat före skatt -101 732

2020 jan–dec Europa Amerika Övrigt Summa

Nettoomsättning från 
externa kunder 387 890 146 325 57 315 591 530

Summa nettoomsättning 
per segment 387 890 146 325 57 315 591 530

CBIT* 55 909 -8 013 1 831 49 727

Globala kostnader* -198 265

Rörelseresultat -148 538

Ränteintäkter och 
liknande resultatposter 45

Räntekostnader och 
liknande resultatposter -18 503

Resultat före skatt -166 996

* Se not 7 för definitioner.

Acasts nettoomsättning är primärt genererad från annonsintäkter som 
redovisas över tid. Mindre än 10% av Acasts nettoomsättning genere-
ras av andra intäktsströmmar, såsom SaaS- och abonnemangsintäkter, 
för rapportperioderna.

Sedvanlig säsongsvariation för nettoomsättning inom annonsmark-
nad för poddbranschen resulterar vanligtvis i att Q4 är årets starkaste 
kvartal varefter lägre nettoomsättning följer i Q1. Q2 och Q3 har inte 
samma säsongspåverkan.

NOT 5. VERKLIGT VÄRDE

Det finansiella instrument som vid utgången av aktuell period redo-
visas till verkligt värde i balansräkningen utgörs av en derivattillgång 
kopplad till avkastning från stabiliseringshandel i Acastaktien, som 
genomförs av en investeringsbank från 17 juni, efter börsintroduk-
tionen. Avkastningen som genereras i bankens handel tillfaller Acast 
och vid utgången av aktuellt kvartal återstod handel fram till 16 juli. 
Baserat på antalet återstående aktier i stabiliseringshandeln, intro-
duktionskursen och aktiens värde per 30 juni beräknades derivatets 
värde, i nivå 2 i verkligtvärdehierarkin, till 6 748 TSEK. Därutöver har 
Acast 30 juni en fordran på realiserad avkastning under delårsperio-
den på 8 479 TSEK.

Den totala balansen för lån från kreditinstitut per 31 mars 2021 var 
130 448 TSEK och hänfördes till 125 268 TSEK i skuld relaterat till 
värdet på utfärdade teckningsoptioner som innehades av EIB samt 5 
180 TSEK i låneskuld. 

Det verkliga värdet på teckningsoptionerna, i nivå 2 i verkli-
gtvärdehierarkin, baserades på ett aktievärde om 1 300 SEK (före 
efterföljande split 50:1) och en lösenkurs som uppgick till aktiens kvo-
tvärde (0,32 SEK). Lånet och optionerna har återbetalats respektive 
nyttjats under andra kvartalet.

Acast bedömer att det redovisade värdet på dess kortfristiga finan-
siella tillgångar är en rimlig approximation av deras verkliga värde. 
Detta gäller även för leverantörsskulder, övriga skulder och upplupna 
kostnader vilka också är kortfristiga.

NOT 6. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner med närstående inom Koncernen utgörs av internhan-
del med tjänster och görs enligt marknadsmässiga villkor. I tillägg 
har Acast identifierat två närstående parter inom koncernledningen 
där transaktionerna skett till marknadsmässiga villkor under 2020. 
Båda transaktionerna utgjordes av inköpstjänster och transaktionerna 
genomfördes enligt marknadsmässiga villkor.

TSEK
2021

apr–jun
2020

apr–jun
2021

jan–jun
2020

jan–jun
2020

jan–dec

Köp av tjänster      

IT-relaterade 
tjänster - - - 833 833

Summa inköp 
av tjänster - - - 833 833
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Noter

NOT 7. DEFINITION AV ALTERNATIVA NYCKELTAL OCH OPERATIONELLA NYCKELTAL

Viss information i denna rapport som ledningen och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling definieras inte av IFRS. Ledningen anser att denna information gör det enklare för investerare att analysera 
koncernens resultatutveckling och finansiella ställning. Investerare ska se denna information som ett tillägg till, snarare än ersättning för, den finansiella information som är enligt IFRS.

Alternativa 
nyckel tal som inte 
är definierade 
enligt IFRS Definition Motivering

Rörelseresultat Periodens resultat exklusive 
inkomstskatt, räntekostnader 
och liknande resultatposter 
samt ränteintäkter och liknande 
resultatposter.

Rörelseresultat är ett nyckeltal för koncernens 
lönsamhet. 

Rörelsemarginal 
(%)

Rörelseresultat i förhållande till 
nettoomsättning.

Rörelseresultat i relation till koncernens 
nettoomsättning är en indikator på koncernens 
lönsamhet.

Justerat 
rörelseresultat

Rörelseresultat justerat för jäm-
förelsestörande poster.

Justerat rörelseresultat är ett mått på rörelsere-
sultat före avdrag för finansiella nettoposter och 
skatt. Måttet är ett tillägg till rörelseresultat och 
syftet är att visa rörelseresultatet utan poster 
som påverkar jämförelsen med andra perioder.  

Justerad rörelse-
marginal (%)

Justerat rörelseresultat i 
förhållande till koncernens 
nettoomsättning.

Justerat rörelseresultat i förhållande till 
koncernens nettoomsättning är en indikator på 
koncernens lönsamhet. 

Jämförelse-
störande poster

Jämförelsestörande poster 
innebär poster som rapporteras 
separat på grund av deras karak-
tär och belopp. 

Jämförelsestörande poster används av led-
ningen för att förklara variationer i historisk lön-
samhet. Separat rapportering och specifikation 
av jämförelsestörande poster gör det möjligt 
för användarna av den finansiella informatio-
nen att förstå och utvärdera justeringarna som 
ledningen gjort när justerat rörelseresultat och 
justerad EBITDA presenteras.

Kassaflöde från 
den löpande 
verksamheten

Periodens kassaflöde exklusive 
kassaflöde från finansierings-
verksamheten och kassaflöde 
från investeringsverksamheten.

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
anger beloppet som genereras från (eller 
spenderas på) dess pågående verksamhet.

CBIT Rörelseresultat för ett rörelse-
segment före avdrag för Globala 
kostnader.

CBIT används i utvärderingen av koncernens 
rörelsesegment. Det visar rörelsesegmentets 
bidrag till koncernens Rörelseresultat före 
avdrag för Globala kostnader.

CBIT marginal (%) CBIT i förhållande till 
nettoomsättning.

CBIT i relation till nettoomsättning för ett rörel-
sesegment är en indikator på rörelsesegmentets 
lönsamhet.

Globala kostnader Globala kostnader utgörs av 
centrala kostnader såsom 
administrativa kostnader, 
kostnader för finansfunktionen, 
HR, strategi och affärsutveckling 
samt det legala teamet.

Meningen med att mäta globala kostnader är att 
kunna visa skillnaden mellan globala och lokala 
kostnader och används i uträkningen av CBIT.

Alternativa 
nyckel tal som inte 
är definierade 
enligt IFRS Definition Motivering

Nettoomsätt-
ningstillväxt (%)

Förändring i nettoomsättning 
jämfört med samma period 
föregående år. 

Nyckeltalet visar tillväxt i nettoomsättning 
jämfört med samma period föregående år. Det 
är ett relevant mått för bolag inom branscher 
med hög tillväxt. 

Organisk netto-
omsättnings- 
tillväxt (%)

Förändring av nettoomsättning 
jämfört med samma period 
föregående år, justerat för valuta-
omräkningseffekter, förvärv och 
avyttringar. 

Organisk nettoomsättningstillväxt underlättar 
en jämförelse av nettoomsättning över tid, 
exklusive påverkan från valutaomräknings-
effekter, förvärv och avyttringar. 

Bruttoresultat Periodens nettoomsättning 
minskat med kostnaden för 
produktionsinnehåll. 

Bruttoresultat används för att mäta det kvar-
varande resultatet som återstår efter avdrag 
för kostnad för produktionsinnehåll och ger en 
indikation om koncernens förmåga att täcka sina 
Övriga rörelsekostnader.

Bruttomarginal 
(%)

Bruttoresultat i relation till 
nettoomsättning.

Bruttomarginal används för att mäta det kvar-
varande resultatet som återstår efter avdrag 
för kostnad för produktionsinnehåll och ger en 
indikation om koncernens förmåga att täcka sina 
Övriga rörelsekostnader.

Övriga 
rörelsekostnader

Summan av försäljnings- och 
marknadsföringskostnader,
administrationskostnader samt
produktutvecklingskostnader.

Övriga rörelsekostnader används för att 
utvärdera rörelsens kostnader med undantag 
för kostnaden för produktionsinnehåll.

EBITDA Periodens resultat exklusive 
skatt på periodens resultat 
och ränteintäkter och liknande 
resultatposter, räntekostnader 
och liknande resultatposter samt 
avskrivningar. 

EBITDA är ett nyckeltalför rörelseresultat före 
avskrivningar och används för att utvärdera den 
operativa verksamheten.

EBITDA-marginal 
(%)

EBITDA i relation till 
nettoomsättning.

EBITDA i relation till nettoomsättning används 
för att mäta verksamhetens lönsamhet och visar 
kostnadseffektivitet.

Justerad EBITDA EBITDA justerat för jämförelse-
störande poster.

Justerad EBITDA är ett nyckeltal för rörelse-
resultat före avskrivningar och används för att 
utvärdera den operativa verksamheten. Syftet 
är att visa justerad EBITDA exklusive poster som 
påverkar jämförbarheten med andra perioder. 

Justerad EBITDA- 
marginal (%)

Justerad EBITDA i relation till 
nettoomsättning.

Justerad EBITDA i relation till nettoomsättning 
används för att mäta verksamhetens lönsamhet 
och visar koncernens kostnadseffektivitet.
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Operationella 
nyckeltal Definition Syfte

Lyssningar* Antalet lyssningar per år baserat 
på Acasts IAB 2.0-certifierade 
mätning**

Används för att identifiera antalet lyssningar 
under en angiven period.

Genomsnittlig 
nettoomsättning 
per lyssning 
(ARPL)

Nettoomsättning dividerat med 
antalet lyssningar för samma 
period. 

Används för att mäta genomsnittlig netto-
omsättning per lyssning så som definierats ovan.

*Antalet lyssningar per år baserat på Acasts IAB 2.0-certifierade mätning. En lyssning definieras som en nedladdning på 
minst 60 sekunder av ett podcast-avsnitt och Acast räknar bara en lyssning per lyssnare per avsnitt inom 24 timmar.
**IAB 2.0-mätningen trädde i kraft under Q4 2019 för Acast. Historiska lyssningar före detta datum har omräknats av Acast 
för att retroaktivt försöka anpassas till IAB 2.0-mätningen. Lyssningsuppgifter har inte granskats av någon tredje part.

TSEK  (om inte annat anges)
2021 

apr–jun
2020  

apr–jun
2021 

jan–jun
2020  

jan–jun
2020 

jan-dec

Nettoomsättning 226 635 98 454 424 069 211 687 591 530

Kostnad för produktionsinnehåll -143 820 -61 895 -270 144 -135 185 -372 103

Bruttoresultat 82 815 36 559 153 925 76 502 219 427 

Nettoomsättning 226 635 98 454 424 069 211 687 591 530

Bruttomarginal (%) 37% 37% 36% 36% 37% 

Periodens resultat -179 743 -58 858 -228 974 -103 964 -172 222

Skatt på periodens resultat -78 -1 266 -1 591 -2 231 -5 225

Räntekostnader och liknande resultatposter -109 940 -2 615 -138 323 -3 695 -18 503

Ränteintäkter och liknande resultatposter 15 227 9 40 329 45 45

Rörelseresultat -84 951 -51 439 -129 388 -98 082 -148 538

Nettoomsättning 226 635 98 454 424 069 211 687 591 530

Rörelsemarginal (%) -37% -52% -31% -46% -25%

Rörelseresultat -84 951 -51 439 -129 388 -98 802 -148 538 

Jämförelsestörande poster** 28 608 - 31 211 - -

Justerat rörelseresultat -56 343 -51 439 -98 177 -98 082 -148 538 

Nettoomsättning 226 635 98 454 424 069 211 687 591 530

Justerad rörelsemarginal (%) -25% -52% -23% -46% -25% 

Noter

NOT 8. AVSTÄMNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL SOM INTE DEFINIERAS I ENLIGHET MED IFRS SAMT ANDRA OPERATIONELLA NYCKELTAL 

TSEK  (om inte annat anges)
2021 

apr–jun
2020  

apr–jun
2021 

jan–jun
2020  

jan–jun
2020 

jan-dec

Alternativa nyckeltal som inte definieras i 
enlighet med IFRS

Nettoomsättning 226 635 98 454 424 069 211 687 591 530 

Nettoomsättningstillväxt (%)* 130% 22% 100% 38% 64%

Nettoomsättning 226 635 98 454 424 069 211 687 591 530 

Valutaeffekt på nettoomsättning (ett positivt 
belopp indikerar en negativ påverkan på 
nettoomsättningen för innevarande period, 
ett negativt belopp indikerar det motsatta) 3 813 1 742 17 078 -1 650 19 805

Påverkan från förvärv - - - -1 628 -1 670

Organisk nettoomsättning 230 448 100 196 441 147 208 409 609 665

Nettoomsättningstillväxt (%) 130% 22% 100% 38% 64%

Valutaeffekt på Nettoomsättningstillväxt (%) 
(en positiv procentsats indikerar en negativ 
effekt på tillväxten i innevarande period, en 
negativ procentsats indikerar det motsatta) 4% -2% 8% 1% 5,5%

Påverkan från förvärv på Nettoomsättnings-
tillväxt (%) - - - 1% -0,5%

Organisk nettoomsättningstillväxt (%) 134% 24% 108% 36% 69%
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TSEK  (om inte annat anges)
2021 

apr–jun
2020  

apr–jun
2021 

jan–jun
2020  

jan–jun
2020 

jan-dec

Rörelseresultat -84 951 -51 439 -129 388 -98 082 -148 538 

Avskrivningar 9 705 7 138 17 932 12 104 25 181

EBITDA -75 246 -44 301 -111 456 -85 978 -123 357 

Nettoomsättning 226 635 98 454 424 069 211 687 591 530

EBITDA-marginal (%) -33% -45% -26% -41% -21%

EBITDA -75 246 -44 301 -111 456 -85 978 -123 357 

Jämförelsestörande poster 28 608 - 31 211 - -

Justerad EBITDA -46 638 -44 301 -80 245 -85 978 -123 357 

Nettoomsättning 226 635 98 454 424 069 211 687 591 530

Justerad EBITDA-marginal (%) -21% -45% -19% -41% -21%

Operativa nyckeltal

Lyssningar (miljoner) 888 701 1 752 1 304 2 976

Nettoomsättning 226 635 98 454 424 069 211 687 591 530

Genomsnittlig nettoomsättning per 
lyssning (ARPL) (SEK) 0,26 0,14 0,24 0,16 0,20

* Nettoomsättningstillväxt jämfört med samma kvartal föregående år. 
** Jämförelsestörande poster hänförs till kostnader i samband med förberedelser inför notering av bolagets aktier 39 MSEK 
samt eftergift av PPP skuld -4MSEK.

Noter
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For The Stories.


