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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 2022
Belopp inom parentes avser samma period föregående år. 
 

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 35,0 MSEK (21,1 MSEK)
Justerad EBITDA uppgick till -6,8 MSEK (-2,1 MSEK) 
EBITDA uppgick till -6,9 MSEK (-10,8 MSEK)
EBIT uppgick till -12,0 MSEK ( -12,9 MSEK)
Nettoresultatet uppgick till -12,2 MSEK (-13,1 MSEK)
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,24 SEK (-0,46 SEK).

1
Nettoomsättning

35,0 MSEK
(21,1 MSEK)

Kapital på sparplattformen

Första halvåret 1 januari - 30 juni 2022  876 MSEK 
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 64,8 MSEK (40,2 MSEK)
Justerad EBITDA uppgick till -9,8 MSEK (-2,8 MSEK) 
EBITDA uppgick till -10,6 MSEK (-11,5 MSEK)
EBIT uppgick till -20,1 MSEK ( -15,5 MSEK)
Nettoresultatet uppgick till -20,4 MSEK (-16,0 MSEK)
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,41 SEK (-0,99 SEK).

1 (373 MSEK)

Antal fakturatransaktioner

1 052 687 st
(810 101 st)

Händelser under kvartalet

1 april - 30 juni 2022 Snittavkastning, 12 månader

8,77 %Erik Penser Bank inleder bevakning av SaveLend Group.
Vid årsstämma den 26 april 2022 valdes Kaj Rönnlund in som ny
styrelseledamot i SaveLend Group och tidigare styrelseledamot Helena
Möller avböjde omval.  Stämman beslutade också att, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, välja PricewaterhouseCoopers i Sverige AB
som revisionsbolag.
SaveLend utses till Sveriges bästa p2p-plattform av Veckans Affärer
(Placeringsguiden, maj 2022).
SaveLend Group fortsätter sin Europaexpansion genom passportering
av tillstånd.
SaveLend Groups optionsprogram har fulltecknats.
Ny institutionell investerare på sparplattformen när SaveLend Group
ingår avtal med räntespecialisten nordIX AG.

På investerat kapital  
för privatsparare

Händelser efter kvartalet

1 april - 30 juni 2022

Ett koncernbolag i SaveLend Group har ansökt hos Finansinspektionen
om registrering som förvaltare av alternativa investeringsfonder.

1) För jämförelsestörande poster i respektive period, se not 4.
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NYCKELTAL I SAMMANDRAG
I delårsrapporten anges belopp i KSEK, om inte annat anges.

Koncernen totalt Q2 2022 Q2 2021 Δ Q1 2022 Δ Q1-Q4 2021

Nettoomsättning 35 004 21 136 66% 29 785 18% 94 093

Varav förvärvad nettoomsättning 7 700 - 100% 2 924 163% 1 664

Justerad EBITDA -6 801 -2 134 -219% -2 990 -127% -5 972

EBITDA -6 900 -10 800 36% -3 747 -84% -17 885

Justerad EBIT -11 923 -4 185 -185% -7 323 -63% -16 003

EBIT -12 022 -12 851 6% -8 080 -49% -27 916

Antal aktier vid periodens utgång (st) 51 600 827 44 726 263 - 51 600 827 - 47 492 846

Resultat per aktie (före utspädning) (SEK) -0,24 -0,46 48% -0,17 -41% -0,92

Justerad soliditet (%) 40% 50%   44%   41%

Soliditet (%) 28% 34%   32%   27%

Eget kapital 95 927 74 961 28% 107 204 -11% 79 837

Likvida medel 17 984 43 201 -58% 24 600 -27% 23 194

De�nitioner av nyckeltal förklaras på sida 27.

Den rosa linjen är en trendlinje som visualiserar utvecklingens riktning.
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VD-ORD

Sveriges bästa p2p-plattform enligt Placeringsguiden

Det är väldigt roligt att få inleda denna
delårsrapport med att berätta om en �n
utmärkelse. Enligt det oberoende testet
som Privata Affärer (Placeringsguiden maj
2022) genomfört är SaveLend den bästa
p2p-plattformen i Sverige. Jag sticker ut
hakan lite och påstår att det hade varit
konstigt annars, särskilt då SaveLend inte
har haft en enda negativ
avkastningsmånad på plattformsnivå
sedan 2016. Jag är alltid glad och tacksam
för utmärkelser, men inte förvånad med
tanke på vad vi uppnått hittills. 
 
Placeringsguiden konstaterar att "ju �er
olika låntagare du får till ditt kapital, desto
lägre risk" och lyfter samtidigt fram att
SaveLend har det bredaste erbjudandet
med mångfald både vad gäller kredittyper
och löptider. Jag tycker det är roligt
att Placeringsguiden uppmärksammar
funktionaliteten i SmartInvest, som vi
utvecklat för att hjälpa spararna med
optimal riskspridning. 
 
Hela testet �nns att ta del av  här:
https://bit.ly/3A7dIIC
 
Turbulenta tider men stadig avkastning på
krediter
Ännu en gång be�nner vi oss i turbulenta
tider med en minst sagt skakig börs. Det var
mina erfarenheter av �nanskrisen 2007-
2008 som motiverade mig att skapa
SaveLend. Målet då, som nu, var att
SaveLend ska vara ett starkt komplement
till börsen, och utgöra en trygg hamn,
särskilt i oroliga tider med breda börsfall.
Det värmer därför lite extra i hjärtat när jag
kan konstatera att SaveLend har stått
väldigt stadigt i år, precis som tidigare. Ser vi
tillbaka på de senaste 12 månaderna, juli
2021 - juni 2022, noterar jag att SaveLend
har levererat +8,77 % i genomsnittlig
avkastning efter kreditförluster och
avgifter, medan OMXSPI gett en negativ
avkastning på 20,40 % under samma
tidsperiod. SaveLends avkastning har inte
heller påverkats negativt av vare sig
pandemin, in�ationstider, invasionskriget
mot Ukraina eller den i övrigt rörliga och
röriga omvärlden. Jag är därför helt.

övertygad om att krediter ska vara en del av
sparandet och vårt resultat, inte minst i
förhållande till börsen under det senaste
året, bevisar detta. 
 
Dessvärre noterar jag att svenskarnas
sovande sparpengar fortsätter att växa. Det
�nns nu i Sverige över 2 000 miljarder
kronor på sparkonton som i princip inte ger
någon avkastning. Det är givetvis positivt
att svenskarna sparar men med den
in�ationstakt vi har nu bör alla sparare leta
efter ett bättre alternativ.
 
Rekord och skalbarhet
Kvartalet levererade nya rekordnivåer för
våra framåtblickande nyckeltal där kapital
på plattformen uppgick till 876 MSEK (373
MSEK samma period föregående år) och
hanterade fakturatransaktioner till 1 053 K
(810 K samma period föregående år).
 
Billecta växer med lönsamhet
Billecta fortsätter på instakad bana och
växer med lönsamhet. Den uppgradering av
plattformens mjukvara som vi arbetat med
det senaste året gör att vi nu kan hantera
volymer som är �era gånger större än
dagens. Vi är därmed redo att välkomna nya
storkunder som kommer att bidra till en
mycket �n nettomarginal.
 
Våra plattformar är skalbara och vi har
bevisat att vi när som helst kan ställa om till
lönsamhet. Jag tänkte i denna rapport
därför ta tillfället i akt att gå in lite djupare
på de delar som utgör vår resultaträkning
och visa på hur kostnaderna över tid
förväntas minska samt hur lönsamhet ska
uppnås och därefter öka.
 
Generellt gäller för alla våra produkter, både
på sparplattformen och på fakturerings-
plattformen, att införsäljning och arbete
med implementering är det som tar mest
resurser. Till exempel kräver en ny
kreditförmedlare på sparplattformen en hel
del projektledning och tekniska resurser
innan förmedlingsverksamheten kan
påbörjas. Samma sak gäller för en ny
storkund på faktureringsplattformen. När
väl kunden är igång kräver denne dock

väldigt lite resurser då den hanteras av våra
automatiserade plattformar utan behov av
vidare inblandning från personal.

Kostnaden för införsäljning och
implementering kan således bli hög initialt,
men sett över tid är den mycket låg. Vi
prioriterar att hålla en hög bruttomarginal
och målsättningen är att den ska vara över
85 % för sparplattformen och över 70 % för
faktureringsplattformen.

Marknadsföring har vi historiskt investerat
betydande belopp i. Allteftersom varu-
märkeskännedom samt volymer ökar blir
marknadsföringen alltmer effektiv, vilket
medför att vi får större värde per spenderad
krona. Under nästa år strävar vi mot att
cirka 30 % av våra intäkter ska investeras i
marknadsföring och kundanskaffning. Med
den data vi har kan vi konstatera att det är
ett effektivt verktyg som även kan justeras
agilt vid förändrade marknadsförut-
sättningar.

Övriga externa kostnader innefattar
kostnader för exempelvis hyra, it-tjänster,
intern och extern revision samt avgifter för
tillstånd. Vi har nu nått en kostnadsplatå där
dessa kostnader inte längre ökar nämnvärt.

Personalkostnader har vi, som jag tidigare
nämnt, investerat en hel del i för att bygga
upp en mycket kompetent och stabil
organisation. Detta är ett måste för en
�nansiell plattform under tillsyn av
Finansinspektionen och även för att kunna
fortsätta växa fort. I tillägg till våra
�nansiella mål är det min uppfattning att
det ska vara fullt möjligt att 2025 omsätta 3
miljoner kronor per anställd med en
personalstyrka på omkring 100 personer.

Klarhet i rapport efter rapport 
Efter denna rapport kommer vi att se viktiga
poster i vår kostnadsbas stabilisera sig. Till
denna rapport är det externa kostnader,
efter nästa personalkostnader och därefter
marknadsföringen som under kommande
år börjar närma sig 30 % av intäkterna.
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VD-ORD FORTSÄTTNING
Rekordhög omsättning
För årets andra kvartal uppgick omsättningen till 35
MSEK och justerad ebitda till -6,8 MSEK.  Bedömningen
att vi blir kassa�ödespositiva i slutet av året ligger
kvar. Precis som jag skrev om i mitt första VD-ord efter
noteringen kommer våra investeringsbeslut, så väl i
produkt som i förvärv, inte att vara drivna av
marknadens kortsiktiga förväntningar utan av vår
långsiktiga vision. Under föregående kvartal blev det
ställningstagandet tydligt, då vi medvetet tog beslut
som negativt påverkade tillväxten det kvartalet, men
som ger en positiv påverkan på både kort och lång
sikt. Vissa av dessa positiva effekter kan vi skönja
redan under Q2, då vi kom tillbaka med ordentlig
tillväxt. Man kan givetvis inte förvänta sig att våra
långsiktiga initiativ alltid ska ge resultat så här snabbt,
men vi kommer alltid att tänka på vad som är
långsiktigt bäst för våra aktieägare, även om det
ibland resulterar i en kortsiktig negativ påverkan.
 
Sparplattformen
För sparplattformen drivs ökningen av kapital från
samtliga kundsegment men privatsparare, vars
kapital mer än fördubblats under kvartalet jämfört
med föregående år, står för den största tillväxten. Vi
ser ett ökande intresse från institutionellt kapital och
under kvartalet signerade vi den största affären till
dags datum med den tyska räntespecialisten nordIX
AG. Vid publicering av denna rapport har hälften av
det avtalade beloppet investerats och resterande
kommer att aktiveras inom kort.
 
Jag vill vara tydlig med att vi fortsätter ha vårt
huvudfokus på de privata investerarna och på att
utveckla Sveriges bästa sparplattform för krediter.
Med ett brett utbud av olika kredittyper och löptider
samt SmartInvest för optimal riskspridning erbjuder vi
ett starkt alternativ till det traditionella sparandet
som ger låg eller ingen ränta. Det är också intressant
att notera att vi får in �er och �er investerare som
önskar en lägre avkastning, till lägre risk, och vi
kommer därför att lansera �era erbjudanden mot
dessa. Money shouldn’t sleep!
 
Fler investeringsmöjligheter genom AIF
Strax efter kvartalets utgång lämnade vi in en
ansökan om att få etablera och förvalta en alternativ
investeringsfond (“AIF”). Fonden kommer bredda vår
möjlighet att nå nya sparare och samtidigt avlasta vår
balansräkning vad gäller inkassoportföljer då AIF:en
kommer att investera i främst konsumentkrediter,
både nya och gamla. Jag förväntar mig att de första

affärerna i fonden genomförs under det sista kvartalet
och att SaveLend Groups balansräkning därefter kommer
att börja minska.

Faktureringsplattformen
Ytterligare ett stabilt kvartal för faktureringsplattformen
med tillväxt från både be�ntliga och nya kunder. Vår
partneraffär fortsätter att växa �nt, exempel på detta är
Pigello, Trippus och inte minst Mobility46 som under
kvartalet har välkomnat bland andra Corem som kund.

Genom vårt samarbete med Generic Mobile medverkade
vi under den tv-sända UNICEF-galan där över 3 000 nya
månadsgivare samlades in på mindre än två timmar med
hjälp av Billectas API. Ett riktigt hedersuppdrag och ett
utmärkt stresstest för systemet, som hanterades utan
problem.

Att växa med våra be�ntliga kunder är en del av vår
tillväxtstrategi och något vi tacksamt kunnat förlita oss
på under uppgraderingen av Billecta, vilken krävt mycket
resurser och lämnat begränsat utrymme för att välkomna
nya storkunder. Nu när den uppgraderade plattformen är
i bruk har vi också ett �ertal spännande dialoger som vi
ser fram emot ska leda till nya samarbeten inom den
närmaste tiden.

Avslutningsvis
Vi har under de senaste tolv månaderna arbetat hårt och
intensivt med många interna processer. Allt från
rekrytering till plattformsmigrering och integration av två
förvärv. Detta till trots har vi ökat omsättningen,
organiskt och genom förvärv, med 65,6 % under det
senaste året. När jag nu ser slutet på dessa stora projekt
och vi till fullo kan fokusera på våra kunder känns det
mycket spännande att blicka fram emot en period med
höga ambitioner gällande tillväxt och effektivitet.

Väl mött i nästa kvartalsrapport!

Ludwig Pettersson
Verkställande Direktör
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HÄNDELSER UNDER KVARTALET
Det andra kvartalet 2022 har karaktäriserats av tillväxt för SaveLend Group. Bolaget har nått i mål med �era stora projekt vilka pågått under en
lång period och nu börjar resultaten att visa sig. Kvartalets viktigaste händelser innefattar nya rekord i såväl kapital på plattformen som antal
fakturatransaktioner, migrering av investerare från Fixura till SaveLend, ingånget samarbetsavtal med räntespecialisten nordIX AG och lönsam
tillväxt för faktureringsplattformen.

Sparplattformen

Tillväxt
Kapitalet på plattformen ökar och nådde en ny rekordnivå vid
utgången av det andra kvartalet på 876 MSEK. Detta motsvarar en
ökning med 135 % mot samma kvartal föregående år och med 26 %
jämfört med föregående kvartal. Ökningen drivs av tillväxt i
samtliga kundsegment där privatsparare är absolut starkast och
står för 39% av den totala ökningen från föregående år.
 
Kvartalets förmedlade volym, vilket motsvarar den mängd kapital
som omsatts i kreditplaceringar, uppgick till 356 MSEK. Det är en
ökning med hela 193 % jämfört med föregående år och med 84 %
jämfört med föregående kvartal. Detta är främst ett resultat av tre
riktade insatser:
 

Skiftet mot större krediter med längre löptider och därigenom
en längre intjäningsperiod. 
 
Kreditförmedlaren Treyd växer och erbjuder våra sparare allt �er
investeringsmöjligheter. 
 
En ny funktion för konsumentkrediter som gör det möjligt för
låntagare som skött sina åtaganden att höja lånesumman.
Detta är intressant dels för att de kunder som beviljas detta
generellt har högre kreditvärdighet och dels för att Bolaget inte
har någon anskaffningskostnad för dessa lån.

 
Under kvartalet har investeringsgraden för spararnas kapital legat
på i genomsnitt 97 %, vilket är ett resultat av den stora ökningen av
förmedlat kapital. Som alltid �nns här en balansgång att ta hänsyn
till vad gäller kapital på plattformen och investeringsmöjligheter att
placera pengarna i.
 

Bolaget har inte sett några tecken på att makroekonomiska faktorer
påverkat kreditförlusterna under perioden, men det osäkra
omvärldsläget har fortsatt inverkat på antalet nya kunder som ansluter
sig till sparplattformen. Att en osäker marknad har en lamslående
effekt är inget ovanligt, men givet nu varande in�ationstakt är det
Bolagets bedömning att allt �er privatsparare kommer att se sig om
efter komplement till den skakiga börsen samt alternativ till
sparkonton med ingen eller väldigt låg sparränta. Totalt har 1 245 nya
sparare skapat konton under kvartalet. Denna summa inkluderar inte
de sparare som migrerats från Fixura under kvartalet, dessa kommer
att inkluderas först från nästa kvartal då migrering av samtliga konton
har genomförts. Något att framhäva är den tillväxt som �nns bland
be�ntliga sparare som utökar sitt sparande, vilket också är tydligt i
utvecklingen av kapitalet på plattformen under perioden. Att växa med
be�ntliga kunder är både kostnadseffektivt och ett gott betyg för
såväl sparplattformen som dess erbjudande.
 
För att närmare följa utvecklingen hos be�ntliga sparare rapporterar
SaveLend Group nyckeltalet net capital retention, vilket visar tillväxt i
kapital från existerande kunder. SaveLend Group de�nierar net capital
retention utifrån kapitalet hos sparare med aktiva investeringar, för Q2
2021 var detta 139,1 MSEK och för Q2 2022 uppgick det för samma grupp
sparare till 198,6 MSEK. Därmed konstateras en net capital retention
rate på 143 %.
 
Snittintäkten per insatt krona uppgick för kvartalet till 10 öre, detta är
en minskning jämfört med både föregående år (15 öre) och föregående
kvartals 12 öre. Minskningen beror på den kraftiga ökningen i kapital på
plattformen. Snittintäkten räknas ut genom att dividera intäkterna de
senaste 12 månaderna med aktuellt kapital på plattformen, och då
stora delar av det nytillkomna kapitalet ännu inte hunnit generera
intäkter till Bolaget minskar snittintäkten under kvartalet.

Den rosa linjen är en trendlinje som visualiserar
utvecklingens riktning och hastighet.
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HÄNDELSER UNDER KVARTALET FORT.
SaveLend Groups enskilt viktigaste uppdrag är att leverera
avkastning till sina sparare. Det är navet i verksamheten och
grunden för Bolagets existens. Under de senaste 12 månaderna,
fram till kvartalets utgång, uppgick den genomsnittliga
avkastningen på sparplattformen till 8,77 % efter kreditförluster och
avgifter.

har vi även sökt tillstånd för gräsrots�nansiering vilket, likt
tillståndet att tillhandahålla betaltjänster, även det är
passporterbart och en viktig faktor för vår expansion vidare ut i
Europa.
 
Fixura 
Under det andra kvartalet har SaveLend Group tagit stora steg i
projektet med att integrera Fixura i bolagsgruppen, och vid
kvartalets utgång återstår endast mindre delar av arbetet. Mest
resurser har under kvartalet lagts på migrering av investerare  från
Fixura till SaveLends sparplattform, vilket utöver den fysiska �ytten
av konton samt kommunikation till investerarna också krävt
utveckling och uppsättning av EUR-depåer. Under juni månad
genomfördes en pilotmigrering med lyckat resultat och därefter har
investerarna �yttats över i mindre grupper. Den sista gruppen
�yttas över efter kvartalets utgång och därmed har
sparplattformen både kreditförmedlare och investerare i EUR på
plats. Bolaget bedömer därmed integrationsarbetet kring Fixura
som avslutat och kan nu ta nästa steg, vilket innebär att SaveLend
Group under det tredje kvartalet kommer att välkomna utländska
investerare från andra marknader till sparplattformen.
 
Uppdatering för samarbetet med Bruk Financial Services OY 
Under hösten 2021 kommunicerades samarbetet med �nska Bruk
Financial Services OY ("Bruk"). Genom samarbetsavtalet gavs Bruk
möjlighet att utöver tillgängliga integrationer och automatisering
av alla bokföringshändelser även hantera fakturaköp, som
�nansieras genom SaveLend Groups sparplattform. Samarbetet
förväntades generera 10 MSEK i omsättning till SaveLend Group
under 2022 vilket inte kommer att uppnås. Bolaget arbetar aktivt för
att samarbetet ska fortsätta utvecklas till att nå sin fulla potential.
 
För ytterligare transparens och användarvänlighet 
Att kontinuerligt förbättra gränssnittet och ta fram verktyg och
funktioner som bidrar till ökad transparens och tydlighet är högt
prioriterat för Bolaget och mycket inspiration till detta hämtas från
forum där be�ntliga användare kommunicerar sina önskemål.
Några exempel på förbättringar som införts under det andra
kvartalet är:  

Möjlighet att ladda ner transaktionslistor i csv-format. 

Utgivningsdatum för krediter som nu visas under Kreditdetaljer.
 

En sparkalkylator på hemsidan som ger spararen möjlighet att
förutse den möjliga utvecklingen av kapitalet över tid utifrån
valbara parametrar.

Till följd av integrationen av investerare från Fixura �nns nu
sparplattformen och hemsidan också på �nska och det språkval
som görs i inloggat läge sparas till nästa session.

SaveLend bäst i test av svenska p2p-plattformar
Placeringsguiden är en specialtidning från Privata Affärer och
Sveriges största börstidning för köpstarka och aktiva placerare. I ett
test som sträckt sig över tre års tid har Placeringsguiden testat de
svenska p2p-plattformarna SaveLend, Lunar (tidigare Lendify) och
Brocc. Bäst i test blev SaveLend, vilket Placeringsguiden motiverar
med att SaveLend erbjuder den bredaste basen för avkastningen
och korta löptider för lånen. Detta rimmar väl med Bolagets
målsättning att med grund i diversi�ering leverera stabil avkastning
till sina sparare. 
 
Den tyska räntespecialisten nordIX AG investerar via SaveLend
Under kvartalet anslöt sig den Hamburgbaserade räntespecialisten
nordIX AG till sparplattformen. Avtalet avsåg en initial investering
om 50 MSEK under samarbetets första tre månader, vilket är den
största affären hittills för SaveLend Group.
 
Svensk Kreditförmedling levererar över  förväntan
Svensk Kreditförmedling ("SKF") levererar bra och förmedlade 117
MSEK under första halvåret, vilket är bättre än förväntat. Framåt
ligger fokus på att bedriva gemensam produktutveckling för att
kunna tillgodose längre kundresor med låntagare och erbjuda
bredare alternativ till investerare med olika riskklass. Integrationen
av SKFs investerare kommer att ske efter sommaren och inför detta
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HÄNDELSER UNDER KVARTALET FORT.

Faktureringsplattformen

Tillväxt
Faktureringsplattformen fortsätter sin lönsamma tillväxtresa
tillsammans med be�ntliga kunder och partners under årets andra
kvartal. Nyckeltalet fakturatransaktioner har nått nya rekordnivåer
och uppgick under kvartalet till 1 052 687 st, en ökning med 30 %
jämfört med samma period föregående år (med hänsyn tagen till
det stora antalet engångsfakturor som förekom i Q2 2021) och med
3,7 % jämfört med föregående kvartal. Snittintäkten per
fakturatransaktion uppgick för kvartalet till 7,4 SEK, vilket är 19 %
högre än samma period föregående år (6,2 SEK) och i linje med
föregående kvartals 7,2 SEK. Ökningen förklaras av ökade
inkassovolymer samt ökad försäljning av distributionstjänster.
 
Kvartalets tillväxt drivs främst av partneraffären där Billecta växer
tillsammans med be�ntliga partners. Ett utmärkt exempel på detta
är Mobility46 som fortsätter att utöka fakturavolymen då de i sin
tur växer tillsammans med sina kunder, däribland Securitas, Corem
och Fabege. Under det andra kvartalet 2021 kommunicerade
SaveLend Group att den ökande fakturavolymen från Mobility46
skulle resultera i att intäkterna från partnerskapet skulle öka från
cirka 1 MSEK per år till cirka 2 MSEK per år inom 12 månader. Vid
utgången av det andra kvartalet 2022 kan konstateras att detta,
med nuvarande takt, kommer att uppnås under aktuellt kalenderår.
 
SaveLend Group redovisar net revenue retention för
faktureringsplattformen. Detta nyckeltal mäter Bolaget genom att
jämföra omsättningen hos det antal kunder som hanterat minst en
fakturatransaktion under det andra kvartalet 2021, 5,0 MSEK, med
omsättningen för samma grupp kunder som hanterat minst en
fakturatransaktion under det andra kvartalet 2022, 7,1 MSEK. Detta
ger en net revenue retention rate på 142 % för kvartalet. 

Ett år med Akavia och Fastum 
Under det andra kvartalet 2021 kommunicerade SaveLend Group att
Bolaget inlett samarbeten med Akavia och Fastum. För
fackförbundet Akavia har SaveLend Group från och med april 2021
hanterat den månatliga medlemsfaktureringen.  I samband med att
avtalet kommunicerades till marknaden informerade SaveLend
Group om att affären var värd 3 MSEK per år och det har stämt väl
överens med verkligheten under samarbetets första år. För Fastum,
som är en helhetsleverantör av förvaltningstjänster till
bostadsrättföreningar, har SaveLend Group automatiserat
faktureringsprocessen och ansvarar idag för att skicka ut mellan
45 000 och 50 000 fakturor i månaden via faktureringsplattformen
Billecta. En affär som förväntades öka SaveLend Groups
återkommande intäkter med cirka 2 MSEK per år, detta har redan
överträffats. 
 
Billectas API underlättade insamling under UNICEF-galan
Generic Mobile tillhandahåller marknadens ledande produkter för
integrerade och säkra meddelanden och har lett utvecklingen inom
trådlös kommunikation sedan tidigt 1990-tal. De är en partner till
Billecta som arbetar mycket med olika välgörenhetsorganisationer
och använder Billectas API för att möjliggöra enkel insamling med
hjälp av bland annat kontonummerhämtningar. När den tv-sända
UNICEF-galan gick av stapeln i april 2022 medverkade Generic
Mobile i insamlingsarbetet och med hjälp av Billectas API kunde över
3 000 nya månadsgivare anslutas på mindre än två timmar. 
 
Uppgraderingen av Billecta 
Under det gångna kvartalet har den uppgraderade versionen av
faktureringsplattformen tagits i bruk och idag drivs verksamheten i
princip uteslutande från den nya plattformen. Viss funktionalitet
hanteras fortsatt i den tidigare versionen men �yttas över
successivt i takt med att föregående funktion färdigställs. Projektet
upptar därmed inte längre en stor del av utvecklarresurserna och
betraktas därför som avslutat.
 
Nästa steg i övergången till P27 
P27-kopplingen för inbetalningar är nu på plats och
faktureringsplattformen har idag ett fungerande �öde för
inbetalningar med automatisk avprickning. Nästa steg är att också
möjliggöra utbetalningar och leverantörsbetalningar i �ödet. När
projektet är klart kommer i princip allt man kan göra rörande
betalningar i banken, så som utlandsbetalningar, överföringar
mellan konton och kontroll av kontosaldo, att kunna göras direkt
från Billecta. Detta är en funktionalitet som Bolaget inte känner till
att någon annan faktureringstjänst erbjuder idag. Målsättningen är
att ha en tidig pilotversion färdig till hösten där vissa kunder
kommer ges möjlighet att testa �ödet. Därefter kommer �er banker
och kunder att läggas till.

Den rosa delen av stapeln i Q2 2021 indikerar engångsfakturor under
perioden. Den rosa linjen är en trendlinje som visualiserar

utvecklingens riktning och hastighet.
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KONCERNENS FINANSIELLA UTVECKLING
Andra  kvartalet 1 april – 30 juni 2022
Resultat 
Kvartalets nettoomsättning uppgick till 35,0 MSEK (21,1 MSEK), en
ökning med 65,6 % jämfört med samma period föregående år. Den
organiska tillväxten utgjorde 29,4 % och den förvärvade tillväxten
36,5 %. Kvartalets intäkter från sparplattformen uppgick till 27,5 MSEK,
vilket är en ökning med 70,5 % jämfört med samma period föregående
år. Intäkterna från fakturerings plattformen uppgick till 7,5 MSEK, en
organisk tillväxt med 49,9 % jämfört med samma period föregående år.

Provisionskostnader, koncernens direkta kostnader för kvartalet,
uppgick till 5,6 MSEK (2,4 MSEK). För sparplattformen består dessa
kostnader av kredit upplysningar, transaktionsdata och andra prov- 
isioner. För kvartalet uppgick dessa till 3,9 MSEK (0,9 MSEK), varav 0,2
MSEK är interna provisionskostnader. Kostnadsutvecklingen är en följd
av ökningen i omsättning och investerat kapital på   sparplattformen.
Provisions kost naderna för fakturerings plattformen består   främst   av
print- och distributionstjänster samt kravhanteringskostnader. För
kvartalet uppgick dessa till 1,7 MSEK (1,5 MSEK), en ökning som förklaras
av ökade faktura- och inkassovolymer, samt ökad försäljning av
distributionstjänster.

Marknadsföringskostnaderna för koncernen uppgick under kvartalet
till 13,8 MSEK (7,8 MSEK). Sparplattformen stod för majoriteten av dessa
kostnader, 13,5 MSEK (7,6 MSEK), vilket är hänförligt till en ökad
förmedlad volym, samt anskaffning av nya investerare. För
faktureringsplattformen uppgick marknadsföringskostnaderna till 0,2
MSEK (0,2 MSEK).

Övriga externa kostnader för koncernen upp gick till 7,8 MSEK (12,6
MSEK). Övriga externa kostnader för sparplattformen uppgick till 6,6
MSEK (10,9 MSEK). Minskningen jämfört med föregående år förklaras
främst av de engångskostnader som uppstod i samband med
börsnoteringen i fjol. Övriga externa kostnader för
faktureringsplattformen uppgick till 1,2 MSEK (1,7 MSEK).

Vid utgången av kvartalet hade koncernen 76 heltidstjänster (49)
inklusive heltidssysselsatta konsulter. Personalkostnaderna för
koncernen uppgick till 19,9 MSEK (10,6 MSEK). Sparplattformen stod för
14,8 MSEK (8,5 MSEK) av dessa, vilket för första gången inkluderar
kostnader för Svensk Kreditförmedling under hela kvartalet. För
faktureringsplattformen uppgick personalkostnaderna till 5,1 MSEK (2,0
MSEK).

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under kvartalet till 5,0 MSEK
(1,6 MSEK). Ökningen är delvis hänförlig till ökat antal anställda
utvecklare samt engångsinvesteringar kopplat till Fixura-plattformen.

Koncernens justerade EBITDA för kvartalet uppgick till -6,8 MSEK (-2,1
MSEK). Jämförelse störande poster under kvartalet hänförs till
kostnader kopplade till förvärvet av Svensk Kreditförmedling.

Kassa�öde - andra kvartalet
Koncernens kassa�öde uppgick under kvartalet till -6,6 MSEK (36,4
MSEK) och likvida medel uppgick till 18,0 MSEK (43,2 MSEK) vid utgången
av kvartalet. Kassa�ödet från den löpande verksamheten under
kvartalet uppgick till -5,9 MSEK (-9,1 MSEK). Utvecklingen följer plan och
bedömningen att bli kassa�ödespositiva i slutet av året kvarstår.

Investeringar under perioden uppgick till -9,9 MSEK (-5,9 MSEK) och
består främst av nyutveckling av koncernens plattformar samt
förvärv av NPL-portföljer (non performing loans).
 
Kassa�ödet från �nansieringsverksamheten uppgick under
kvartalet till 9,2 MSEK (51,3 MSEK). Främst består denna post av
koncernens �nansiering av NPL-portföljköp. Den stora skillnaden
mot föregående år är hänförlig till SaveLend Groups börsnotering i
juni 2021.

Perioden 1 januari - 30 juni 2022
Periodens nettoomsättning uppgick till 64,8 MSEK (40,2 MSEK), en
ökning med 61,1 % jämfört med samma period föregående år.
Ökningen förklaras i ökade volymer på både spar- och
faktureringsplattformen samt förvärvad tillväxt. 
 
Provisionskostnaderna, koncernens direkta kostnader, uppgick
under perioden till 9,6 MSEK (3,6 MSEK). Ökningen är delvis hänförlig
till ökad omsättning samt de förvärvade verksamheternas
provisions-kostnader.
 
Marknadsföringskostnaderna under perioden uppgick till 22,3 MSEK
(15,6 MSEK). Majoriteten av ökningen jämfört med samma period
föregående år är hänförlig till de ökade volymerna av nya kunder
som inkommit via af�liates samt anskaffning av nya investerare. 
Övriga externa kostnader under perioden uppgick till 15,7 MSEK (16,3
MSEK). 
 
Personalkostnaderna under perioden uppgick till 35,0 MSEK (19,8
MSEK) och har ökat i takt med att �er personer anställts i samtliga
delar av verksamheten. 
 
Koncernens justerade EBITDA för perioden januari-juni uppgick till
-9,8 MSEK (-2,8 MSEK). 

Koncernens �nansiella ställning
SaveLend Group fortsatte under perioden att förvärva förfallna
fordringar (NPL) genom portföljköp från sparplattformen. Vid
utgången av perioden uppgick förvärvade portföljer sammanlagt
till 37,3 MSEK (12,0 MSEK). Det �nns en korresponderande post på
skuldsidan kopplat till dessa portföljer eftersom plattformen
�nansierar förvärven genom lån till Billecta. Portföljerna och dess
fordringar är ställda som säkerhet för lånet vilket framgår i not 8.
SaveLend Groups strategi framledes är att kunna förmedla även det
här kreditslaget direkt till sparare. En sådan struktur kommer att
vara på plats under andra halvåret 2022 och därefter har Bolaget
möjlighet att avlasta balansräkningen. Det första steget är redan
taget genom registrering av alternativ investeringsfond. Övriga
långfristiga fordringar fortsätter att minska under perioden på
grund av minskad kreditexponering i egen balansräkning. Det �nns
även här en direkt korresponderande post på skuldsidan under
övriga långfristiga skulder. Tillgången och skulden är direkt
kopplade till varandra.
 
Eget kapital var vid utgången av kvartalet 95,9 MSEK (75,0 MSEK),
förändringen är kopplad till förvärven. Den justerade soliditeten
uppgick till  40 % (50 %). 
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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), Kam- 
makargatan 7, 111 40 Stockholm. Koncernens operativa verksamhet
bedrivs i koncernens dotter bolag. Moderbolagets res ultat uppgick
för kvartalet till -8,0 MSEK. Intäkterna i moder bolaget består i
huvudsak av koncern interna tjänster. Moderbolagets tillgångar
består främst av andelar samt fordringar hos koncern företag, vilka
uppgår till 176,2 MSEK (120,0 MSEK). Tillgångarna har �n ans ierats
genom eget kapital på 154,3 MSEK (134,1 MSEK) och långfristiga
skulder på 12,7 MSEK (7,6 MSEK).
 
Transaktioner med närstående 
Inga väsentliga föränd ring ar har skett i jämförelse med vad som
beskrivs i delårsrapporten för första kvartalet samt
årsredovisningen 2021 not 26 avseende tran   s  aktioner med
närstående inom koncernen.
 
Aktiekapitalets utveckling 
Ingen förändring i aktiekapitalets utveckling har ägt rum under det
andra kvartalet. Vid utgången av kvartalet uppgick antalet aktier till
51 600 827 (44 726 263) samt aktiekapitalet till 1 172 746 SEK (1 016 506
SEK).
 
Konvertibler och teckningsoptioner 
Under kvartalet �ck styrelse och nyckelpersoner möjlighet att
teckna optioner till marknadspris, i en riktad transaktion. Syftet
med optionerna är att motivera styrelse, ledning och övriga
nyckelpersoner 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 1 595 902 st med en löptid om tre år, där
samtliga är förvärvade till marknadsvärde om 0,4941 SEK beräknat
enligt värderingsmodell Black & Scholes. Varje option ger rätten att
teckna en aktie till en teckningskurs om 11,3732 SEK, vilket
motsvarar 150 % av kursen vid teckningstillfället.
 
Per den 30 juni 2022 har bolaget totalt tre serier av
teckningsoptioner utställda till anställda, nyckelpersoner, ledande
befattningshavare samt styrelse. Tidigare kommunicerade
optionsprogram löper på och samtliga incitamentsprogram har, vid
tidpunkten för tilldelning, värderats enligt Black & Scholes
värderingsmodell.
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
De huvudsakliga riskerna och osäkerheterna för koncernen är
�nansiella risker med fokus på kreditrisk. 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 exponering mot enskilda
krediter och kunder. Det är av stor vikt för SaveLend Group att
kundurvalet är selektivt och håller en hög kvalitet avseende åter- 
bet al nings förmåga, samt att god diversi�ering i exem pelvis
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 för faller, vilket får till följd
att de som investerat i krediterna via sparplattformen åsamkas
kreditförluster. Detta medför en ryktesrisk för SaveLend Group.
Negativ publicitet kopplad till kreditförluster för sparare på platt- 
formen, annan neg ativ publicitet eller skadlig information som
sprids om SaveLend Group och dess tjänster, kan med föra att
allmänhetens eller mark nadens förtroende för koncernen och dess
tjänster minskar. 
 
I kreditrisken för koncernen ingår även koncentrationsrisk. Exempel
på koncen trationsrisk är ifall SaveLend Group skulle ha för stor expo- 
nering mot en specifik bransch, bolag eller produkt grupp.
Kreditrisken för delas på fin ansiell kre ditrisk som avser risken i ränte- 
bärande till gångar och kundkreditrisk som avser risken i
kundfordringar. Den finansiella kre ditrisken upp står genom likvida
medel och till  godo havanden hos banker och finan s institut. Ku nd- 
kreditrisken avser risken i kre d it expo neringar gentemot kunder,
inklusive utest ående fordringar och avtalade transaktioner.  
 
SaveLend Group har, förutom i Sverige, verk samhet på den polska
och �nska marknaden, och planerar fortsatt expansion utanför
Sverige. Detta kan leda till att kon cernen ur ett redovisnings- 
perspektiv expo neras för större risker hänförliga till omräk ning till
SEK av utländska valutor. Ökningar respektive minskningar i den
svenska kron ans värde i förhållande till andra valutor kan således
komma att påverka koncern redo visningen även om värdet inte
förändrats i den lokala valutan. 
 
För mer djupgående genomgång av SaveLend Groups risker och
riskhantering se sidan 18-22 i årsredovisningen för 2021.
 
Ukraina
Invasionen av Ukraina skapar oro i världen. Bolaget har hittills inte
drabbats av några märkbara effekter av kriget och gör för
närvarande bedömningen att det inte kommer att påverka
koncernens verksamhet, varken kvalitativt eller kvantitativt.
 
Rättsliga tvister 
Under kvartalet har inga väsentliga rättsliga processer eller skilje- 
förfaranden inletts.  
 
Tillstånds- och myndighetsärenden 
Bolaget har för närvarande två tillståndsansökningar hos
Finansinspektionen, leverantör av gräsrots�nansieringstjänster
respektive konsumentkreditinstitut. Det kan noteras att ett av
bolagen i koncernen redan har tillstånd som
konsumentkreditinstitut. Under förutsättning att ansökan beviljas
kommer det alltså �nnas två konsumentkreditinstitut inom
gruppen. Avsikten är dock att dessa ska bedriva delvis olika
verksamheter och på så vis komplettera varandra. Därtill har ett
koncernbolag ansökt hos Finansinspektionen om registrering som
förvaltare av alternativa investeringsfonder.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH
ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN

  Not Q2 2022 Q2 2021 Q1-Q2 2022 Q1-Q2 2021 Q1-Q4 2021

Nettoomsättning 2 35 004 21 136 64 789 40 212 94 093

Övriga intäkter   720 172 787 151 192

Summa intäkter   35 724 21 308 65 576 40 363 94 285

             

Provisionskostnader   -5 643 -2 378 -9 604 -3 599 -10 152

Summa provisionskostnader   -5 643 -2 378 -9 604 -3 599 -10 152

             

Marknadsföringskostnader   -13 781 -7 769 -22 324 -15 570 -37 823

Övriga externa kostnader   -7 837 -12 609 -15 722 -16 317 -29 051

Personalkostnader   -19 947 -10 600 -35 012 -19 786 -42 568

Aktiverat arbete för egen räkning   5 032 1 616 7 692 3 507 8 129

Övriga rörelsekostnader   - - -691 - -101

Summa rörelsens övriga kostnader exklusive avskrivningar   -36 533 -29 362 -66 057 -48 166 -101 414

             

Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

  -5 122 -2 051 -9 455 -3 973 -10 031

Summa rörelsens avskrivningar och nedskrivningar   -5 122 -2 051 -9 455 -3 973 -10 031

Kreditförluster 6 -448 -368 -561 -79 -604

Rörelseresultat (EBIT)   -12 022 -12 851 -20 101 -15 454 -27 916

             

Räntekostnader och liknande resultatposter   -493 -382 -787 -821 -1 276

Summa �nansiella poster   -493 -382 -787  -821 -1 276

Resultat efter �nansiella poster   -12 515 -13 233 -20 888  -16 274 -29 192

             

Skatt på periodens resultat   267 121 455 271 537

Periodens resultat   -12 248 -13 112 -20 434 -16 003 -28 655

             

Periodens resultat är hänförligt till SaveLend Group AB (publ):s aktieägare.            

Poster som kan komma att omklassi�ceras till resultaträkningen            

Omräkningsdifferenser på utländsk verksamhet   195 277 209 -128 -438

Periodens övriga totalresultat   195 277 209 -128 -438

Periodens totalresultat   -12 053 -12 835 -20 225 -16 131 -29 093

Periodens totalresultat är hänförligt till SaveLend Group AB (publ):s aktieägare.            

Resultat per aktie före utspädning (SEK)   -0,24 -0,46 -0,41 -0,99 -0,92

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)   -0,24 -0,46 -0,41 -0,99 -0,92

Antal aktier vid periodens slut (st)   51 600 827 44 726 263 51 600 827 44 726 263 47 492 846

Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning (st)   51 600 827 28 736 486 50 231 500 16 096 710 31 103 132

Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning (st)   51 600 827 28 818 709 50 231 500 16 137 821 31 103 132
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL
STÄLLNING

  Not 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Immateriella anläggningstillgångar        

Balanserade utgifter för forskning och utvecklingsarbeten   32 686 12 400 27 425

Kundrelationer   25 850 8 628 11 511

IT-system   2 150 3 467 3 000

Varumärke   23 263 - 16 585

Goodwill   57 090 33 217 39 994

Summa immateriella tillgångar   141 039 57 711 98 513

Materiella anläggningstillgångar        

Nyttjanderätter (leasing)   4 972 1 709 3 630

Summa materiella anläggningstillgångar   4 972 1 709 3 630

Finansiella anläggningstillgångar        

Förvärvade inkassoportföljer 6 37 335 12 023 22 237

Övriga långfristiga fordringar   11 468 16 625 23 663

Summa �nansiella anläggningstillgångar   48 803 28 648 45 900

Övriga anläggningstillgångar        

Uppskjuten skattefordran   1 848 - 2 061

Summa övriga anläggningstillgångar    1 848 - 2 061

Summa anläggningtillgångar   196 662 88 069 150 106

Kortfristiga fordringar 6      

Kundfordringar   17 319 17 706 16 641

Aktuell skattefordran   - 262 408

Övriga fordringar   7 424 371 2 916

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   2 764 1 221 2 111

Summa kortfristiga fordringar   27 507 19 560 22 077

Likvida medel 6      

Klientmedel   102 186 69 548 98 479

Likvida medel   17 984 43 201 23 194

Summa likvida medel   120 170 112 749 121 673

Summa omsättningstillgångar   147 677 132 310 143 750

Summa tillgångar   344 339 220 379 293 856

Aktiekapital   1 173 1 017 1 079

Reserver   179 294 -16

Övrigt tillskjutet kapital   184 604 129 089 148 369

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat   -90 029 -55 439 -69 595

Summa eget kapital hänförligt till moderbolgets aktieägare   95 927 74 961 79 837

Långfristiga skulder 6      

Skulder till kreditinstitut   14 112 - 2 381

Övriga räntebärande skulder   46 368 21 392 23 857

Leasingskuld   1 146 113 1 554

Uppskjuten skatteskuld   10 894 2 983 6 837

Övriga långfristiga skulder   10 317 16 538 22 970

Övriga avsättningar   9 241 - 10 305

Summa långfristiga skulder   92 078 41 027 67 904

Kortfristiga skulder 6      

Klientmedel   102 186 69 548 98 479

Skulder till kreditinstitut   4 931 - 2 080

Övriga räntebärande skulder   12 960 9 511 17 770

Leasingskuld   3 120 1 409 2 102

Leverantörsskulder   7 364 7 162 8 699

Övriga kortfristiga skulder   6 351 6 913 6 299

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   19 423 9 849 11 235

Summa kortfristiga skulder   156 334 104 392 146 115

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   344 339 220 379 293 856
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KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

  Aktiekapital Reserver
Övrigt tillskjutet

kapital

Balanserade
vinstmedel inklusive

periodens resultat
Summa eget kapital

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

Totalresultat för året:          

Årets resultat - - - -28 655 -28 655

Övrigt totalresultat - -438 - - -438

Årets totalresultat - -438 - -28 655 -29 093

           

Registrerat aktiekapital (nyemission) 207 - 65 924 - 66 130

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

Teckningsoptioner - - 344 - 344

Omföring eget kapital hänförligt till tidigare
perioder

- - 1 504 -1 504 0

Utgående eget kapital per 31 december 2021 1 079 -16 148 369 -69 595 79 837

           

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

Omföring eget kapital hänförligt till tidigare
perioder

- - - - -

Utgående eget kapital per 30 juni 2021 1 017 294 129 089 -55 439 74 961

           

Ingående eget kapital per 1 januari 2022 1 079 -16 148 369 -69 595 79 837

Totalresultat för perioden:          

Periodens resultat - - - -20 434 -20 434

Övrigt totalresultat - 195 - - 195

Periodens totalresultat - 195 - -20 434 -20 239

           

Registrerat aktiekapital (kvittningsemission) 94 - 35 447 - 35 540

Teckningsoptioner - - 789 - 789

Utgående eget kapital per 30 juni 2022 1 173 179 184 604 -90 029 95 927
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
  Not Q2 2022 Q2 2021 Q1-Q2 2022 Q1-Q2 2021 Q1-Q4 2021

Den löpande verksamheten            

Rörelseresultat (EBIT)   -12 022 -12 581 -20 102 -15 454 -27 916

Erlagd ränta   -1 401 -997 -2 749 -1 853 -4 249

Erhållen ränta   1 963 1 137 3 039 1 987 3 598

             

Justeringar för poster som inte ingår i kassalödet, mm            

Avskrivningar   5 121 2 051 10 089 3 972 10 031

Justering för övriga poster som inte ingår i kassa�ödet m.m   -1 250 -282 -2 141 -954 -625

             

Betald skatt   - - - -7 -5

Kassa�öde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital   -7 589 -10 942 -11 864 -12 309 -19 166

             

Kassa�öde från förändringar i rörelsekapital            

Förändring av kortfristiga fordringar   -2 273 -1 420 -5 151 -2 127 -4 206

Förändring av kotfristiga skulder   3 982 3 290 3 022 6 451 1 651

Summa förändringar i rörelsekapital   1 709 1 870 -2 129 4 324 -2 555

             

Kassa�öde från den löpande verksamheten   -5 880 -9 072 -13 993 -7 985 -21 721

             

Investeringsverksamheten            

Företagsförv 7 - - -10 092 - 568

Förvärv av immaterella anläggningstillgångar   -6 416 -1 616 -12 037 -3 366 -8 330

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   - - -2 764 -199 -3 076

Förvärv av inkassoportfölj   -13 972 -3 655 -20 315 -7 170 -17 384

Förändring av �nansiella tillgångar   10 492 -612 17 412 -5 960 -12 932

Kassa�öde från investeringsverksamheten   -9 896 -5 883 -27 796 -16 695 -41 154

             

Finansieringsverksamheten            

Nyemission   - 50 250 15 000 50 250 50 250

Utgivna optioner   789 344 789 344 344

Upptagna lån   18 511 9 113 44 273 21 870 44 049

Amortering av skuld   -10 140 -8 362 -23 483 -8 790 -12 782

Kassa�öde från �nansieringsverksamheten   9 160 51 345 36 579 63 674 81 861

             

Periodens kassa�öde   -6 616 36 390 -5 210 38 994 18 986

Likvida medel vid periodens början   24 600 6 811 23 194 4 208 4 208

Likvida medel vid periodens slut   17 984 43 201 17 984 43 201 23 194

Kursdifferens likvida medel   64 - 62  - 35

Klientmedel utöver ovan likvida medel   102 186 69 548 102 186 69 548 98 479
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING FÖR
PERIODEN

  Q2 2022 Q2 2021 Q1-Q2 2022 Q1-Q2 2021 Q1-Q4 2021

Nettoomsättning 377 397 717 566 1 219

Övriga rörelseintäkter 614 - 614 3 36

Summa intäkter 991 397 1 331 569 1 255

           

Övriga externa kostnader -3 474 -8 001 -5 760 -8 675 -13 052

Övriga rörelsekostnader - - -46 -1 -8

Personalkostnader -5 163 -3 062 -8 930 -4 518 -10 846

Summa rörelsens kostnader exklusive avskrivningar -8 637 -11 063 -14 736 -13 194 -23 906

           

Avskrivningar -25 -71 -50 -88 -137

Rörelseresultat (EBIT) -7 671 -10 737 -13 455 -12 713 -22 789

           

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - 19 103 337

Räntekostnader och liknande resultatposter -347 -77 -454 -317 -539

Övriga �nansiella poster - - -15 243 - -

Summa �nansiella poster -347 -77 -15 678 -214 -203

           

Resultat efter �nansiella poster -8 018 -10 814 -29 133 -12 927 -22 992

           

Erhållna koncernbidrag - - - - 6 748

Resultat före skatt -8 018 -10 814 -29 133 -12 927 -16 244

           

Periodens resultat -8 018 -10 814 -29 133 -12 927 -16 244

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN

  Q2 2022 Q2 2021 Q1-Q2 2022 Q1-Q2 2021 Q1-Q4 2021

Periodens resultat -8 018 -10 814 -29 133 -12 927  -16 244

           

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat          

Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter - - - - -

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

           

Summa totalresultat för perioden -8 018 -10 814 -29 133 -12 927 -16 244
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
    2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Tillgångar      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar      

IT-system   283 383 333

Summa immateriella tillgångar 283 383 333

         

Finansiella anläggningstillgångar      

Andelar i koncernföretag 155 642 97 875 119 744

Fordringar hos koncernföretag 20 512 22 076 40 910

Summa �nansiella tillgångar 176 154 119 951 160 654

Summa anläggningstillgångar 176 437 120 334 160 987

         

Omsättningstillgångar      

Kortfristiga fordringar      

Fordringar hos koncernföretag 137 279 -

Övriga fordringar 77 65 123

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 575 90 333

Summa kortfristiga fordringar 789 435 456

         

Kassa och bank      

Kassa och bank 159 29 551 466

Summa kassa och bank 159 29 551 466

         

Summa omsättningstillgångar 948 29 986 922

Summa tillgångar 177 385 150 319 161 909

         

Eget kapital, avsättningar och skulder      

Eget kapital      

Aktiekapital 1 173 1 017 1 079

Fritt eget kapital 210 168 156 697 174 473

Balanserat resultat -27 929 -10 700 -11 685

Periodens resultat -29 133 -12 927 -16 244

Summa eget kapital 154 279 134 087 147 623

         

Långfristiga skulder      

Övriga räntebärande skulder 12 222 7 065 6 475

Övriga långfristiga skulder 500 500 500

Summa långfristiga skulder 12 722 7 565 6 975

         

Kortfristiga skulder      

Övriga räntebärande skulder 2 778 1 921 1 943

Leverantörsskulder 796 3 217 836

Aktuella skatteskulder 148 73 122

Övriga skulder 2 967 840 610

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 695 2 616 3 800

Summa kortfristiga skulder 10 384 8 667 7 311

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 177 385 150 319 161 909
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NOTER

Not 1 Allmän information

Moderbolaget SaveLend Group AB (publ) org.nr 559093-5176, äger och förvaltar aktierna hänförliga till SaveLend Group-koncernen vars
fokus är att utveckla techlösningar som möjliggör för sparare att spara i krediter med god diversi�ering. Koncernens verksamhetsmässiga
och strategiska ledningsfunktioner är centraliserade till moderbolaget. SaveLend Group ABs (publ) aktier är noterade på Nasdaq First North
med ticker YIELD.  Vid periodens slut var 13 (9) personer anställda i moderbolaget. Moderbolaget har ingen extern affärsverksamhet och
riskerna är huvudsakligen hänförliga till dotterbolagens verksamhet. Koncernens verksamhet bedrivs i koncernens dotterbolag.
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 Group har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom
antagits av EU. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i
Årsredovisningslagen.
 
Redovisnings- och beräkningsmetoderna överensstämmer med dem som tillämpats i årsredovisningen 2021. Under 2022 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.

Not 2 Nettoomsättning

  Q2 2022 Q2 2021 Q1-Q2 2022 Q1-Q2 2021  Q1-Q4 2021

Räntenetto 1 055 109 2 011 250 625

Provisionsintäkter 26 410 15 998 48 199 31 169 71 146

Transaktionsavgifter 5 157 3 825 10 201 6 618 17 092

Inkassoavgifter 2 382 1 204 4 378 2 175 5 230

Summa 35 004 21 136 64 789 40 212  94 093
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Not 3 Rörelsesegment

Rörelsesegment - Affärsområden 
Koncernen har två rörelsesegment. Sparplattformen omfattar all verksamhet kopplat till sparare samt förmedlade krediter.
Faktureringsplattformen är rörelsesegmentet som omfattar all fakturatjänstverksamhet i systemet Billecta.

  Sparplattformen Faktureringsplattformen Koncernen

  Q2 2022 Q2 2021 Q2 2022 Q2 2021 Q2 2022 Q2 2021

Nettoomsättning 27 465 16 107 7 752 5 029 35 217 21 136

Varav interna provisionsintäkter - - -213 - -213 -

Summa nettoomsättning 27 465 16 107 7 539 5 029 35 004 21 136

             

Övriga intäkter 683 138 37 34 720 172

Summa övriga intäkter 683 138 37 34 720 172

             

Summa intäkter 28 148 16 245 7 576 5 063 35 724 21 308

             

Provisionskostnader -4 151 -906 -1 705 -1 472 -5 856 -2 378

Varav interna provisionskostnader 213 - - - 213 -

Totala provisionskostnader -3 938 -906 -1 705 -1 472 -5 643 -2 378

             

Marknadsföringskostnader -13 544 -7 584 -237 -184 -13 781 -7 769

Övriga externa kostnader -6 631 -10 884 -1 206 -1 725 -7 837 -12 609

Personalkostnader -14 805 -8 536 -5 142 -2 064 -19 947 -10 600

Aktiverat arbete för egen räkning 3 292 1 013 1 740 603 5 032 1 616

Summa rörelsens övriga kostnader exkl avskrivningar -31 688 -25 992 -4 845 -3 370 -36 533 -29 362

             

Avskrivningar på balanserade utgifter för utveckling (5 år) -2 545 -1 529 -776 -522 -3 321 -2 051

Avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar (10 år) - - - - -1 801 -

Summa rörelsens avskrivningar -2 545 -1 529 -776 -522 -5 122 -2 051

             

Kreditförluster -409 -368 -39 - -448 -368

Rörelseresultat -10 430 -12 549 211 -301 -12 022 -12 851

             

Räntekostnader och liknande resultatposter -493 -378 - -4 -493 -382

Summa �nansiella poster -493 -378 - -4 -493 -382

             

Resultat före skatt  -10 923 -12 928 211 -305 -12 515 -13 233
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  Sparplattformen Faktureringsplattformen Koncernen

  Q1-Q2 2022 Q1-Q2 2021 Q1-Q2 2022 Q1-Q2 2021 Q1-Q2 2022 Q1-Q2 2021

Nettoomsättning 50 210 31 419 15 025 8 793 65 235 40 212

Varav interna provisionsintäkter - - -446 - -446 -

Summa nettoomsättning 50 210 31 419 14 579 8 793 64 789 40 212

             

Övriga intäkter 710 84 77 67 787 151

Summa övriga intäkter 710 84 77 67 787 151

             

Summa intäkter 50 920 31 503 14 655 8 860 65 576 40 363

             

Provisionskostnader -6 446 -1 366 -3 605 -2 233 -10 051 -3 599

Varav interna provisionskostnader 446 - - - 446 -

Totala provisionskostnader -5 999 -1 366 -3 605 -2 233 -9 604 -3 599

             

Marknadsföringskostnader -21 775 -15 121 -548 -448 -22 324 -15 570

Övriga externa kostnader -12 726 -12 605 -2 239 -3 712 -15 722 -16 317

Personalkostnader -25 574 -15 151 -9 439 -4 635 -35 012 -19 786

Aktiverat arbete för egen räkning 4 291 1 628 3 400 1 879 7 692 3 507

Övriga rörelsekostnader -689 - -1 - -691 -

Summa rörelsens övriga kostnader exkl avskrivningar -56 473 -41 250 -8 828 -6 916 -66 057 -48 166

             

Avskrivningar på balanserade utgifter för utveckling (5 år) -4 769 -2 263 -1 473 -1 009 -6 242 -3 272

Avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar (10 år) - - - - -3 212 -701

Summa rörelsens avskrivningar -4 769 -2 263 -1 473 -1 009 -9 455 -3 973

             

Kreditförluster -563 -93 2 14 -561 -79

Rörelseresultat -16 885 -13 468 751 -1 284 -20 101 -15 454

             

Räntekostnader och liknande resultatposter -786 -812 -1 -9 -787 -821

Summa �nansiella poster -786 -812 -1 -9 -787 -821

             

Resultat före skatt  -17 671 -14 281 750 -1 293 -20 888 -16 274
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Not 4 Jämförelsestörande poster

I tabellen nedan redovisas jämförelsestörande poster under kvartalet och perioden.

  Q2 2022 Q2 2021 Q1-Q2 2022 Q1-Q2 2021 Q1-Q4 2021

Kostnader avseende notering  - -8 666 - -8 666 -9 463

Förvärvsrelaterade kostnader -99 - -856 - -2 450

Summa  -99 -8 666 -856 -8 666 -11 913

Not 5 Transaktioner med närstående

SaveLend Group har under året betalat ut 2,3 MSEK till Giwdul Invest AB i köpeskilling kopplat till förvärvet av Svensk Kreditförmedling AB.
Giwdul Invest AB ägde innan förvärvet 15 procent av Svensk Kreditförmedling AB. 
 
Inga väsentliga närståendetransaktioner ägt rum under perioden. Karaktären samt omfattningen av närståendetransaktioner har inte
förändrats väsentligt jämfört med den information som lämnades i årsredovisningen 2021 avseende transaktioner med närstående inom
koncernen.

Not 6 Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder värderade till upplupet anskattningsvärde      

  2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31

Finansiella tillgångar      

Förvärvade inkassoportföljer 37 335 28 599 22 237

Andra långfristiga fordringar 11 468 16 724 23 663

Kundfordringar 17 319 16 417 16 641

Likvida medel 17 984 24 600 23 194

Summa �nansiella tillgångar 84 106 86 340 85 735

       

Finansiella skulder      

Skulder till kreditinstitut 19 043 18 820 4 461

Övriga räntebärande skulder 59 328 44 605 41 077

Övriga avsättningar 9 241 9 436 10 305

Leasingskuld 4 265 5 024 3 656

Övriga skulder 16 668 25 802 29 269

Leverantörsskulder 7 364 5 596 8 699

Summa �nansiella skulder 115 909 109 283 97 466

Bruttoförändring av kreditförlustreserv

  2022-06-30 2022-03-31

Ingående balans 3 557 3 744

Upplösning av kreditförlustreserv -85 -202

Avsättning till kreditförlustreserv 80 16

Utgående balans 3 551 3 557
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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 steg, beroende på utveckling av
kreditrisk från utbetalningstidpunkt. Steg 1 omfattar tillgångar där det inte har skett en väsentlig ökning av kreditrisken, SaveLend Group
kategoriserar alla �nansiella tillgångar som är 0-30 dagar gamla i steg 1. Steg 2 omfattar tillgångar där det skett en väsentlig ökning av
kreditrisken, för SaveLend Group är detta �nansiella tillgångar som är 31-90 dagar gamla. Steg 3 omfattar förfallna 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 nedskrivningsbehov där nuvärdet bestäms grundat
på diskonterade framtida kassa�öden. Dessa åter�nns separerade i kolumn "NPL".

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 
Tillgångarna i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde minskat med eventuell reservering för värdeminskning vilket
bedöms vara verkligt värde.
 
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 
Skulderna i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde vilket bedöms vara verkligt värde. Leverantörsskulder har kort
förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. För samtliga skulder i tabellen summeras långfristiga och kortfristiga
skulder av samma karaktär.

Kreditexponering för �nansiella tillgångar per 2022-06-30

2022-06-30 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 NPL Totalt

Koncernen          

Kassa och tillgodohavanden hos banker          

Låg risk 19 919 - - - 19 919

Förlustreservering - - - - -

Totalt redovisat värde 19 919 - - - 19 919

           

Konsumentkrediter          

Avgifter på förmedlade lån 525 116 13 475 - 14 116

Egenutgivna lån 7 393 2 127 - - 9 520

Förvärvade förfallna fordringar* - - - 37 335 37 335

Förlustreservering -10 -16 -190 - -216

Totalt redovisat värde 7 908 2 227 13 285 37 335 60 755

           

Kundfordringar          

Låg risk 3 117 61 38 - 3 216

Förlustreservering -1 -43 -38 - -82

Totalt redovisat värde 3 116 18 - - 3 134

           

Fakturaköp          

Fakturaköp i egen balansräkning 307 - 3 244 - 3 551

Förlustreservering -9 - - 3 244 - -3 253

Totalt redovisat värde 298 - - - 298

           

Totalt värde �nansiella tillgångar 31 261 2 304 16 757 37 335 87 657

Total förlustreservering -20 -59 -3 472 - -3 551

Totalt redovisat värde 31 241 2 245 13 285 37 335 84 106
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Kreditexponering för �nansiella tillgångar per 2022-03-31

2022-03-31 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 NPL Totalt

Koncernen          

Kassa och tillgodohavanden hos banker          

Låg risk 26 100 - - - 26 100

Förlustreservering - - - - -

Totalt redovisat värde 26 100 - - - 26 100

           

Konsumentkrediter          

Avgifter på förmedlade lån 691 242 11 824 - 12 757

Egenutgivna lån 13 318 1 905 - - 15 223

Förvärvade förfallna fordringar* - - - 28 599 28 599

Förlustreservering -28 -18 -190 - -236

Totalt redovisat värde 13 981 2 129 11 634 28 599 56 343

           

Kundfordringar          

Låg risk 3 799 42 29 - 3 870

Förlustreservering -2 -12 -29 - -43

Totalt redovisat värde 3 797 30 - - 3 827

           

Fakturaköp          

Fakturaköp i egen balansräkning 73 - 3 275 - 3 348

Förlustreservering -2 - -3 275 - -3 277

Totalt redovisat värde 71 - - - 71

           

Totalt värde �nansiella tillgångar 43 981 2 189 15 128 28 599 89 897

Total förlustreservering -32 -30 -3 494 - -3 556

Totalt redovisat värde 43 949 2 159 11 634 28 599 86 341
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Not 7 Förvärv

Konsoliderade förvärv januari - juni 2022

Den 1 mars genomfördes förvärvet av samtliga aktier i Svensk Kreditförmedling AB, som sedan dess har ägts av SaveLend Group AB. Den
sammanlagda köpeskillingen uppgick till cirka 35 MSEK och betalning skedde genom en riktad emission om 2 347 418 aktier i SaveLend
Group till säljarna av Svensk Kreditförmedling AB, motsvarande 57 % av köpeskillingen, samt en kontant del på resterande 43 %. Dessa 43 %
är direkt hänförliga till en riktad emission till Thoren Tillväxt AB om 1 760 563 aktier i SaveLend Group. Teckningskursen i de båda riktade
emissionerna uppgick till 8,52 kronor per aktie.
 
Svensk Kreditförmedling AB har konsoliderats från 1 mars 2022 och bidragit till koncernens omsättning med 6,8 MSEK och påverkat
periodens resultat med 2,2 MSEK. Om förvärvet hade genomförts den 1 januari hade det bidragit till koncernens omsättning med 8,8 MSEK
och påverkat periodens resultat med 2,4 MSEK.
 
De tillgångar och skulder som redovisas till följd av förvärvet är följande:

Förvärvade tillgångar och skulder vid förvärvstidpunkten utifrån förvärvsanalys Verkligt värde

Kundrelationer 15 462

Varumärke  6 935

Övriga fordringar 279

Likvida medel 4 908

Övriga kortfristiga skulder -4 187

Uppskjuten skatteskuld -4 614

Förvärvade identi�erbara nettotillgångar 18 784

Goodwill 16 756

Förvärvade nettotillgångar 35 540

Total köpeskilling 35 540

Förvärvade likvida medel 4 908

Not 8 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

  2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Företagsinteckningar 1 200 1 200 1 200

NPL-portföljer 56 050 20 114 33 088

Utgående värde 57 250 21 314 34 288

  2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Eventualförpliktelser 193 0 67

Utgående värde 193 0 67

Not 9 Händelser efter balansdagen

Ett koncernbolag i SaveLend Group har ansökt hos Finansinspektionen om registrering som förvaltare av alternativa
investeringsfonder.
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STYRELSENS OCH VD:S FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna �nansiella rapport för perioden 1 januari 2022 till 30 juni 2022

ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, �nansiella ställning och resultat samt
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och koncernen står inför.

Stockholm den 22 augusti, 2022

Ludwig Pettersson
Styrelseledamot, Verkställande Direktör

SaveLend Group AB (publ) 559093-5176, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm  
tfn: 08 - 12 44 60 67 | investor@savelend.se | savelendgroup.se

För ytterligare information:
Ludwig Pettersson
tfn: +4673 - 073 12 81
investor@savelend.se

Finansiell kalender 2022
16 november Delårsrapport juli-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.

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultat (Earnings Before Interest and Tax).
 
Justerad EBIT
EBIT justerad 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”.
 
Justerad EBITDA
EBITDA justerad för jämförelsestörande poster.
 
Antal aktier vid periodens utgång
Totalt antal aktier vid periodens utgång.
 
Resultat per aktie före utspädning
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med
genomsnittligt antal aktier under perioden.
 
Snittavkastning
Faktisk avkastning i relation till totalt investerat kapital med
volymviktad fördröjning (som tar hänsyn till det antal dagar det tar
innan en kredit börjar avkasta).
 
Intäkt per insatt krona på sparplattformen
Nyckeltalet beräknas genom att summera räntenetto,
provisionsintäkter samt förmedlingsavgifter de senaste 12
månaderna och dividera med utgående balans av insatt kapital på
sparplattformen för perioden.

Intäkt per fakturatransaktion
Nyckeltalet beräknas genom att summera transaktionsavgifter samt
inkassoavgifter för perioden och dividera med antal
fakturatransaktioner för perioden
 
Soliditet
Nyckeltalet beräknas genom att dividera koncernens totala egna
kapital med balansomslutningen. 
 
Justerad soliditet
Nyckeltalet beräknas genom att dividera koncernens totala egna
kapital med balansomslutningen efter exkluderat klientmedelssaldo.
 
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”.
 
Net capital retention rate
Nyckeltal för tillväxt i kapital hos be�ntliga kunder. Räknas fram genom
att jämföra kapitalet hos samtliga privatsparare med minst en aktiv
investering under Q2 2021 med kapitalet hos samma grupp sparare
med minst en aktiv investering under Q2 2022.
 
Net revenue retention rate
Nyckeltal för tillväxt i omsättning hos be�ntliga kunder. Räknas fram
genom att jämföra omsättningen hos samtliga kunder som hanterat 
minst en fakturatransaktion under Q2 2021 med omsättningen hos
samma grupp kunder med minst en fakturatransaktion under Q2 2022.

Nedan presenteras en ordlista av begrepp som förekommer i delårsrapporten.

SaveLend Group
Med SaveLend Group menas koncernen SaveLend Group AB (publ).
 
SaveLend
Varumärke som används för sparplattformen.
 
Billecta
Varumärke som används för faktureringsplattformen.
 
Kapital på sparplattformen
Totalt kapital insatt (investerat och likvida medel) från
privatsparare, partnerinvesterare och instutionella investerare.
 
Partnerkapital
Kapital, från både privatpersoner och juridiska personer, som
kommer via ett partnersamarbete.

Fakturatransaktioner
Antalet skapade fakturatransaktioner i given period.
 
P27
En ny infrastruktur för betalningar som öppnar upp för nya
betaltjänster.
 
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är poster som ej är relaterade till
koncernens normala verksamhet. Exempel på sådana kostnader är
kostnader kopplade till förvärv.
 
NPL
Portfölj av förfallna fordringar förvärvade internt eller externt.
 
Af�liates
Annonsnätverk som samarbetspartner.
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