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SAMMANFATTNING

Fjärde kvartalet 1 okt. - 31 dec. 2022

Belopp inom parentes avser samma period föregående år. 
 

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 44,7 MSEK (30,3 MSEK)
Justerad EBITDA uppgick till 3,0 MSEK (-3,0 MSEK) 
EBITDA uppgick till 5,5 MSEK (-5,0 MSEK)
EBIT uppgick till -0,1 MSEK ( -9,1 MSEK)
Nettoresultatet uppgick till -3,2 MSEK (-9,2 MSEK)
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,06 SEK (-0,19 SEK).

1

Nettoomsättning

44,7 MSEK
(30,3 MSEK)

Kapital på sparplattformen

Perioden 1 jan. - 31 dec. 2022  1 122 MSEK 
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 150,3 MSEK (94,1 MSEK)
Justerad EBITDA uppgick till -5,6 MSEK (-6,0 MSEK) 
EBITDA uppgick till -4,0 MSEK (-17,9 MSEK)
EBIT uppgick till -24,3 MSEK ( -27,9 MSEK)
Nettoresultatet uppgick till -28,1 MSEK (-28,7 MSEK)
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,55 SEK (-0,92 SEK).

1 (629 MSEK)

Antal fakturatransaktioner

1 218 261 st
Händelser under kvartalet

1 okt. - 31 dec. 2022

(970 732 st)

Snittavkastning, 12 månader
Ny partneraffär genom Billecta med CRM-service.
SaveLend Group tillförs 17,9 MSEK genom optionsinlösen. 8,12 %

På investerat kapital  
för privatsparare

Händelser efter kvartalet

1 okt. - 31 dec. 2022

I januari registrerades  aktierna från optionsinlösen, per 230131 uppgår
därmed antalet aktier till  53 553 250 och aktiekapitalet till 1 217 119,34 SEK.

1) För jämförelsestörande poster i respektive period, se not 4.
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https://savelendgroup.se/pressreleaser/visa?slug=savelend-group-i-ny-partneraffar-genom-billecta-med-crm-service
https://savelendgroup.se/pressreleaser/visa?slug=savelend-group-meddelar-utfall-i-optionslosen-tillfors-17-9-msek


NYCKELTAL I SAMMANDRAG
I delårsrapporten anges belopp i KSEK, om inte annat anges.

Koncernen totalt Q4 2022 Q4 2021 Δ Q3 2022 Q1-Q4 2022 Q1-Q4 2021

Nettoomsättning 44 747 30 263 48% 40 723 150 259 94 093
Varav förvärvad nettoomsättning 5 828 1 661 251% 11 099 27 552 1 664
Justerad EBITDA 3 013 -3 001 200% 1 193 -5 584 -5 972
EBITDA 5 485 -5 043 209% 1 193 -3 969 -17 885
Justerad EBIT -2 553 -6 083 58% -4 163 -25 961 -16 003
EBIT -81 -9 084 99% -4 163 -24 346 -27 916
Antal aktier vid periodens utgång* (st) 51 600 827 47 492 846   51 600 827 51 600 827 47 492 846
Resultat per aktie (före utspädning) (SEK) -0,06 -0,19 67% -0,09 -0,55 -0,92
Justerad soliditet (%) 58% 41%   37% 58% 41%
Soliditet (%) 33% 27%   26% 33% 27%
Eget kapital 106 468 79 837 33% 91 611 106 468 79 837
Likvida medel 20 102 23 194 -13% 15 333 20 102 23 194

* Registrering av nya aktier från optionsinlösen skedde i januari, per 230131 uppgår antalet aktier till  53 553 250. 
De�nitioner av nyckeltal förklaras på sida 30.

Underlag till samtliga grafer �nns på savelendgroup.se.
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VD-ORD
YIELD + 8,12 % - stark i en rörlig omvärld

Vilket år! Under 2022 gav varje månad positiv
avkastning till våra sparare på sparplatt- 
formen. Även i oroliga tider lyckas vi leva upp
till vår ticker YIELD och leverera 8,12 %
årsavkastning till våra sparare.
 
Vi behöver gå tillbaka ända till 2016 för att
hitta en månad med genomsnittligt negativ
avkastning, för övrigt den enda negativa
månaden vi haft sedan starten 2014. Vi har
aldrig haft ett förlustår på plattformsnivå,
något som går i linje med vår vision att
leverera positiv avkastning till alla invest- 
erare, under alla marknadsförhåll anden.
Detta är säkerligen anledningen till att vi haft
ett fortsatt nettoinflöde av sparkapital,
medan våra branschkollegor upplevt
motsatsen.
 
Kapital på sparplattformen vid utgången av
året var 1 122 MSEK vilket är en ökning med
78,4 % jämfört med året innan. Vår net
capital retention under det fjärde kvartalet
uppgick till 117 %, vilket jag är nöjd med.
 
SaveLend framåt
Under året har vi fördjupat våra kund- 
dialoger och i dessa tider har det visat sig
�nnas ett stort intresse för sparmöjligheter
med lägre avkastning till lägre risk. Detta är
något vi verkligen tagit fasta på och som
kommer att genomsyra många av våra
utvecklingsprojekt den kommande tiden.
Redan i slutet av året lanserade vi en
möjlighet att investera i konsumentkrediter
där kapitalet återvinns i sin helhet om
krediten förfaller. Samtidigt som vi gjorde
detta ökade vi löptiden på dessa krediter
från 24 månader till 36 månader. Det result- 
erar i att spararnas kapital arbetar längre
vilket bidrar till ett högre kundvärde för oss,
samtidigt som det för låntagaren blir en
lägre månadskostnad att återbetala, vilket
bör förbättra återbetalnings förmågan i
tider likt dessa.
 
Vi siktar under 2023 på att nå �er
målgrupper än tidigare. Ett första steg mot
detta mål är att lansera diversi�erade
kreditportföljer för olika riskaptit. Detta för
att underlätta för sparare, utan någon
erfarenhet av att investera i krediter, att
komma igång med sitt sparande.

Min spaning är att allt �er sparare kommer
investera i  krediter för att på så vis stå
bättre för beredda inför ett eventuellt
börsfall.
 
Vår lansering i Europa har dessvärre blivit
försenad då vi stått och väntat på vissa
underleverantörer som inte är lika snabb- 
fotade som vi. Det har i sin tur resulterat i att
vi inte fått in tillräckligt med EUR-kapital att
låna ut. Efterfrågan på EUR-krediter är stor
och vi fokuserar nu på att öka in�ödet av
EUR till den volym som krävs för att nå
“break-even” i Finland, och därefter öka. Vi
förväntar oss att kunna välkomna tyska
investerare till sparplattformen under
våren.
 
Vi har under hösten slutfört integrations- 
arbetet mellan SaveLend och Fixura vilket
medför ett �ertal synergier framgent.
Vi lyckades avveckla ett kostsamt
leverantörsavtal kopplat till tekniken. Det
ger oss cirka 5 MSEK lägre utgifter under
perioden  2023-2025 i dotterbolaget Fixura
och därtill en positiv resultateffekt i
koncernen om  2,5 MSEK till följd av
upplösning av den avsättning som gjordes
vid förvärvet av Fixura. 
 
Under fjärde kvartalet såg vi ett lägre
in�öde av fastighetsinvesteringar – främst
på grund av att Q3 var starkare än normalt.
Jag kommer inte att anpassa intäkter efter
kvartalsbryt, vi är betydligt mer långsiktiga
än så och därför kan vi, sett till
omsättningen, få slag mellan kvartalen. Det
rådande marknadsläget slår hårt mot
fastighetsbranschen och det blir nu än
viktigare att noggrant utvärdera projekten
som kommer in. Vi har inte stängt
utlåningen, men givet en mer komplex
omvärld tar kreditbedömningarna något
längre tid. 
 
Mer kapital med färre klick 
2022 var ett år där vi investerade mycket i
kapacitet och automation. Tack vare detta
kan vi nu lägga alla våra resurser på
kundresan och produktförbättringar. När vi
blickar in i 2023 ser vi därför framför oss ett
år där användarvänlighet står i fokus.
Användarupplevelsen ska inte enbart 

förbättras ur ett tekniskt perspektiv utan
självklart även ur produkt- och
leveranshänseende.

Att tillgängliggöra vår produkt för en
bredare målgrupp genom bättre paketering
är något som vi prioriterar högt. Dessa
förbättringar gör att vi kan nå nya
kundsegment som hittills upplevt
plattformen som komplicerad, vilket såklart
bäddar för fortsatt tillväxttakt. Med det sagt
kommer vi givetvis behålla nuvarande
möjligheter för våra inbitna investerare att
skräddarsy sina portföljer och kommer
därmed fortsätta att arbeta för att de ska
utöka sitt sparande hos oss.

Exceptionellt – SaveLend först i
Skandinavien att få toppbetyg i 4thWays
PLUS rating
Vi är i slutfasen med �era viktiga pusselbitar
för vår europaexpansion. Bland annat har
4thWay, som är ett värderingsinstitut
specialiserat på sparplattformar inriktade
på krediter, gått igenom våra förmedlade
krediter och validerat siffrorna vi
presenterar. Betyget blev det högsta
tänkbara, vilket vi är först att uppnå i
Skandinavien.

“SaveLend has earned the 3/3
“Exceptional” 4thWay PLUS Rating,
meaning investors can strongly
expect to make positive returns,
even during a simultaneous severe
rec ession and property crash.”

Jag tror att denna kvalitetsstämpel, liksom
att institutionella investerare har anslutit
sig till plattformen, hjälper privatkunder att
ta beslut om att öka engagemanget hos
oss. Vår institutionella investerare nordIX,
som utökat sitt engagemang på
sparplattformen från 50 MSEK till över 100
MSEK, är ett utmärkt exempel på en aktör
som jag tror har en betryggande inverkan
på privatspararna.

Billecta ångar på med ny partneraffär
Vår oslipade diamant Billecta fortsätter sin
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lönsamma tillväxtresa och hjälper kunderna
med att digitalisera och automatisera sina
faktura�öden. Under kvartalet hanterades
1 218 261 fakturor vilket är en ökning med
25 % jämfört med föregående år. 
 
Vi inledde ett partnerskap med CRM-service
Technologies Sweden AB ("CRM") som är del
av koncernen CRM-service OY, den ledande
customer relationship management-
leverantören i Finland. Implementerings- 
arbetet för detta partnerskap har avslutats
och vi är nu redo att produktionssätta
funktionaliteten för den svenska
marknaden. Vi välkomnade även en bred
bas av kunder där ett av de viktigaste
avtalen ingicks med ett större svenskt
försäkringsbolag som efter noggrann due
diligence (företagsbesiktning) valde Billecta
som leverantör. 
 
Billecta fortsätter sitt arbete med säljfokus
genom partners. Jag gillar att vi skalar
affären på detta sätt. Det är en större initial
investering för oss, men den skalar desto
bättre när partnern integrerar oss i sitt
erbjudande. När vi nu är klara med vår
teknikuppdatering och integrationen med
P27, bankernas nya betalplattform, kan vi
med ny kraft och ökad trovärdighet ta oss
an större samarbetsdiskussioner och andra
strategiska initiativ. 
 
Net revenue retention för fakturerings- 
plattformen var under kvartalet 134 %
jämfört med föregående år och visar på
förmågan att fortsätta utveckla vår affär
med be�ntliga kunder. Detta innebär att
med bibehållen net revenue retention skulle
Billectas omsättning dubbleras på tre år,
utan att ingå ett enda nytt kundavtal. För
att säkerställa vår kontinuerliga utveckling,
där bland annat anslutningen till P27 särskilt
kan nämnas, genomförde vi vid årsskiftet
en prishöjning i nivå med nuvarande
in�ationstakt.
 
Stärkta �nanser och positivt justerat
EBITDA
För fjärde kvartalet levererade vi en
nettoomsättning om 44,7 MSEK och ett
justerat EBITDA-resultat om 3 MSEK

(5,5 MSEK ojusterat). Under början av
december stängde teckningsperioden för
aktier genom optionsrätter och detta
resulterade i ett kapitaltillskott om
17,9 MSEK från nya och be�ntliga ägare. Jag
ser det som ett styrkebesked att vi har
ägare som tror på det vi gör, trots all oro i
omvärlden. Jag känner mig trygg med vår
likvida situation, särskilt eftersom den
svenska verksamheten levererar ett positivt
resultat och kassa�öde. Vårt förvärv i
Finland har ännu inte fullt ut kunnat
leverera på våra internt högt ställda
förväntningar och bidrar därför inte positivt
till koncernens kassa�öde. 
 
Som tidigare kommunicerats har vår
kostnadsbas stabiliserat sig och min
bedömning är att den kommer kvarstå på
den nuvarande nivån och att kommande
intäktsökning kommer att slå igenom i
resultaträkningen.
 
När det gäller investeringar i inkasso- 
portföljer (NPL) på plattformen har lånen
lagts om på så vis att spararen är direkt
exponerad mot underliggande tillgång och
erhåller såväl hela uppsidan som nedsidan.
Detta har haft en positiv påverkan på
kassa�ödet från den löpande verksam- 
heten samt resulterat i att vår
balansräkning har minskat med cirka
95 MSEK kopplat till portföljerna. Mer om
detta kan läsas i koncernens �nansiella
utveckling på sidan 13. Vi är trygga med att i
ett inledande skede ha exponeringar på vår
balansräkning, men målsättningen är alltid
att våra sparare ska bära intjäningen liksom
risken. SaveLend ska därmed enbart vara en
plattform som förmedlar möjligheter att
investera i olika krediter, inte en plattform
som själv investerar.
 
Starkt momentum
Vi har byggt en stark organisation och
SaveLend Group har idag 76 engagerade
medarbetare med på tillväxtresan, jämfört
med 62 medarbetare 2021. Min bedömning
är att antalet anställda kommer uppgå till
maximalt 85 personer i slutet av 2023, vilket
innebär att vi kommer rekrytera i mindre
omfattning än vad vi gjort de senaste åren.

Vi har under åren hållit en hög hastighet på
såväl utveckling som tillväxt och det har
fungerat bra med en mindre organisation.
När denna nu blivit allt större riskerar det
att bli ineffektivt om vi springer för fort och
missar saker på vägen. Därför kommer fokus
framöver ligga mer på att bibehålla
nuvarande momentum än att öka hastig- 
heten ytterligare. Momentum bygger
kapacitet och effektivitet vilket är precis vad
vi vill uppnå under kommande år.

Våra värdeord: ägandeskap, intraprenör- 
skap och transparens, lägger grunden för en
organisation där varje avdelning
självständigt utvecklar och driver oss
framåt. Vi har därför som målsättning att vi
ska omsätta mer än 3 MSEK per anställd till
2025. Forsätter vi på inslagen väg kommer vi
överträffa våra �nansiella mål. 

När vi nu lämnat 2022 är vårt fokus för 2023
tydligt - money shouldn’t sleep!

Ludwig Pettersson
Verkställande Direktör
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HÄNDELSER UNDER KVARTALET
I en omvärld med stigande räntor, in�ation och volatil börs fortsätter SaveLend Group att slå rekord efter rekord, och avslutar året med nya
toppnoteringar för de framåtblickande nyckeltalen kapital på sparplattformen och fakturatransaktioner. En något uppåtgående trend av
uttag från sparare i behov av kapital har balanserats med ett utökat engagemang från större investerare och tillkommande sparare som
söker avkastning under lågkonjunkturen. Detta är orsaken till att SaveLend Group fortsatt ser nettoin�öde på sparplattformen. Kvartalets
viktigaste händelser summeras i stark tillväxt, fördjupade kunddialoger, ny partneraffär för Billecta och positivt (justerat och ojusterat)
EBITDA.

Sparplattformen

Tillväxt 
Kapitalet på sparplattformen uppgick vid kvartalets utgång till 1 122
MSEK vilket motsvarar en ökning med 78 % jämfört med samma
period föregående år, samt med 12 % jämfört med föregående
kvartal. Ökningen av kapital kommer främst från institutionella
aktörer och större investerare vilka har utökat sitt engagemang på
plattformen under perioden. Det förmedlade kapitalet, vilket avser
det kapital som omsatts i kreditinvesteringar, uppgick för kvartalet
till 460 MSEK. Det motsvarar en ökning med 73 % jämfört med
föregående år och med 31 % jämfört med föregående kvartal.
Därmed kan konstateras att Bolaget har haft en ovanligt hög

 
aktivitet på förmedlingen under kvartalet, vilket delvis är kopplat till
omstrukturering av förmedling av inkassoportföljer (NPL) till spar- 
plattformen. Den genomsnittliga investerings graden under
kvartalet har trots det legat på 92 % vilket är den lägsta noteringen
för året. Detta beror dels på att många lån återbetalats under
kvartalet dels på åtstramning från Bolagets håll avseende
kreditbedömningen. SaveLend Groups mål är att investerings- 
graden på sparplattformen ska ligga runt 95 % men det rådande
makroekonomiska klimatet har medfört att Bolaget beslutat att bli
mer restriktivt i både sin interna och externa kreditbedömning.

Från och med detta kvartal ingår Fixura under
Privatsparare då ett år har passerat sedan förvärvet

och tillväxten därmed anses vara organisk.
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Vid utgången av december uppgick kreditförlustnivåerna till 2,36 %
för rullande 12 månader. Kreditförluster är en naturlig del av att
investera i krediter och i rådande konjunktur är det väntat att dessa
ökar men hittills har kreditförlusterna hållit en stabil nivå.   Skulle
kredit förlusterna komma att öka, vilket rådande omvärldsfaktorer
indikerar, kommer det förändrade ränteläget med högre ränta vid
utlåning troligen att parera den större delen av ökningen. 
 
Bolaget bevakar kreditportföljen noggrant och validerar
regelbundet kredit bedömnings modeller för att snabbt kunna
anpassa sig till en ny verklighet. Målsättningen för SaveLend är att
alltid leverera positiv avkastning till sina sparare oavsett rådande
marknad, och det har Bolaget lyckats mycket väl med. Senaste
gången sparplattformen hade en månad med genomsnittligt
negativ avkastning var 2016 och sedan verksamheten startade har
Bolaget alltid levererat genomsnittligt positiv avkastning till sina
sparare på årsbasis.
 
Under kvartalet har totalt 1 383 nya sparare skapat konton på
sparplattformen vilket är i linje med föregående kvartal. Den
fortsatta kundtillströmningen ser Bolaget som en styrka i rådande
marknad och samtidigt �nns potential att nå ut bredare med
budskapet Money shouldn’t sleep. Nyckeltalet net capital retention
som visar tillväxten i kapital hos be�ntliga sparare uppgår för
kvartalet till 117 %.
 
2022 var ett år då många sparare �ck känna på effekten av en
ordentlig lågkonjunktur där börsen åkte berg-och-dalbana och
räntorna steg till följd av in�ationen. Krediter som tillgångsslag
bevisade sin stabilitet och för året 2022 var den genomsnittliga
avkastningen till spararna på plattformen 8,12 %, efter avgifter och
kreditförluster. OMX Stockholm GI landade för samma period på
-25,15 %. Mycket tydligare än så blir inte vikten av ett diversi�erat
sparande. Bolagets snittintäkt per insatt krona uppgick för
kvartalet till 11 öre, vilket är i linje med föregående kvartal.
 
Spararna i fokus
SaveLend Group har alltid lagt stor vikt vid att ta in önskemål och
förbättringsförslag från spararna på sparplattformen med
målsättningen att bygga en användarvänlig och tillgänglig

sparprodukt som lever upp till marknadens förväntningar.
Möjligheten att se detaljerade betalplaner för konsumentkrediter är
ett exempel på en funktion som utvecklats i det fjärde kvartalet
utifrån kundönskemål. Under kvartalet fördjupade Bolaget
kunddialogen ytterligare genom att bygga in en formulärfunktion
som möjliggör att få in användarnas tankar och idéer direkt i det
inloggade läget. Något som tydligt framkommit är spararnas
önskemål om en produkt med lägre risk till lägre avkastning.  Det är
många som just nu söker ett stabilt alternativ till börsen men som
samtidigt inte vill lämna sina pengar på ett sparkonto där räntan
fortfarande är mycket låg. Med grund i dessa önskemål har
SaveLend Group påbörjat ett produktutvecklingsprojekt för att ta
fram kreditportföljer för olika riskaptit. 
 
Genom att paketera och förenkla den be�ntliga produkten ser
Bolaget stora möjligheter att nå ut bredare och till helt nya
kundsegment. Ett första steg i detta arbete togs under det fjärde
kvartalet då SaveLend Group beslutade att bryta upp de be�ntliga
konsumentkrediterna i två olika kategorier, "Konsumentkrediter
80 %" där räntan är högre och försäljningsavtalet ligger på 80 % av
kreditens värde samt "Konsumentkrediter 100 %" där räntan är lägre
men där försäljningsavtalet ligger på 100 % av kreditens värde. De
första krediterna av "Konsumentkrediter 80 %" förmedlades vid
årsskiftet och "Konsumentkrediter 100 %" rullade igång i mitten av
februari. Det kommande året kommer SaveLend Group att lägga
stort fokus på kundresan där mer kapital på färre klick är parollen.
 
Fina omdömen för SaveLend
Att SaveLend under 2022 utsågs till den bästa sparplattformen för
krediter i Sverige av Privata Affärers Placeringsguide är något
Bolaget lagt stor stolthet i. Att det följs upp av högsta möjliga betyg
i 4thWay’s PLUS rating under det fjärde kvartalet samma år ger
Bolaget än mer tyngd i sina argument för ett diversi�erat sparande.
4th Way är ett värderingsinstitut som har nischat in sig just på att
utvärdera sparplattformar inriktade på krediter. I sin bedömning av
SaveLend har de gått igenom såväl kvaliteten på de krediter som
förmedlats som Bolagets presenterade siffror. I deras utlåtande
meddelar de att SaveLend har fått betyget 3/3, "Exceptional”, vilket
innebär att investerare kan förvänta sig att få positiv avkastning,
även vid ordentlig lågkonjunktur och fastighetskrasch.
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4th Way slår också fast att risken för osäkra fordringar vid utlåning
genom SaveLend är lägre än riskerna på aktiemarknaden samt
bedömer att risken för osäkra fordringar sannolikt kommer att
förbättras ytterligare, eftersom SaveLends lånebok fortsätter att
växa och mogna. SaveLend är den första sparplattformen i
Skandinavien att uppnå högsta möjliga betyg!
 
Under kvartalet nominerades Bolaget till Nordnets Stora
Spararpriset i två kategorier, årets genombrott och årets
investerarkommunikation. Tyvärr blev det ingen vinst den här
gången men att nomineras i två kategorier för insatserna under
året var en utmärkelse i sig och Bolaget är mycket tacksamma över
alla som varit med och röstat.
 
I slutet av kvartalet listades SaveLend Group också som ett av
Sveriges 90 hetaste snabbväxande techbolag och Bolaget upplever
att denna typ av omdömen, för såväl produkt som bolag stärker
förtroendet för varumärket och bidrar till ökat intresse från
allmänheten.
 
Finland och Europa 
Den planerade europaexpansionen har inte gått som SaveLend
Group förutspått. Orsaken är att underleverantören inte kunnat
leverera i den takt Bolaget önskat. Utmaningen ligger i att veri�era
europeiska medborgare som saknar BankID, en uppgift som är helt
avgörande för expansionen. SaveLend Group har nu gått vidare
med en annan leverantör men följdeffekten av förseningen är
uteblivet EUR-kapital på plattformen, vilket i sin tur orsakat
fördröjning av den interna kreditförmedlingen av EUR för Fixura i
Finland. Det EUR-kapital som har kommit in på plattformen har
omsatts i investeringar väldigt snabbt. Bolagets bedömning är
därför att intresset för investeringar i EUR-krediter är stort och att
det således �nns goda förutsättningar att få fart på såväl in�öde av
EUR som förmedling av EUR-krediter inom kort.
 
I det fjärde kvartalet har också varumärket SaveLend lanserats i
Finland. Vid förvärvet av Fixura beslutade SaveLend Group att
behålla varumärket Fixura för kreditförmedlarverksamheten och
etablera varumärket SaveLend för investeringsverksamheten. I
slutet av november medverkade SaveLend på SijoittajaMessut i
Helsingfors, en stor investerarmässa där Bolagets säljare �ck chans
att komma ut och presentera SaveLend för en genuint engagerad
målgrupp. Det var startskottet för lanseringen och detta kommer
nu att följas upp av en rad marknadsinsatser för att bearbeta de
�nska spararna.
 
Fastighetsbranschen och gräsrots�nansiering
Svensk Kreditförmedling har sedan förvärvet i Q1 2022 bidragit �nt
till koncernens omsättning och resultat. 2022 års fjärde kvartal höll 

verksamheten ett något lägre tempo vilket främst är en effekt av
ett riktigt starkt tredje kvartal. Det �nns fortfarande stor
efterfrågan på lån till hyres- och fastighetsprojekt men givet
omvärldsläget har det blivit än viktigare med noggranna
kreditbedömningar och goda säkerheter.
 
Bolagets tillståndsansökan gällande gräsrots�nansiering inväntar
fortfarande besked från Finansinspektionen och SaveLend Group
har därför väntat med att migrera över de investerare som
ursprungligen kommer från Svensk Kreditförmedling till SaveLends
sparplattform. Målsättningen är att migreringen ska kunna ske
under det första kvartalet av 2023.
 
Uppföljning av kreditförmedlaren Treyd
I det fjärde kvartalet 2021 introducerades kreditförmedlaren Treyd
på sparplattformen. Treyd förmedlar importkrediter och ger
spararna på sparplattformen möjlighet att �nansiera rörelsekapital
för snabbväxande importbolag, en kredittyp som varit mycket
uppskattad av spararna. Målsättningen för samarbetet under 2022
var att Treyd skulle generera investeringsmöjligheter uppgående till
100 MSEK, detta överträffades med råge och det totala förmedlade
beloppet för 2022 landade på drygt 160 MSEK. 
 
Stort engagemang vid reklam�lmsinspelning
I slutet av oktober spelade SaveLend Group in en reklam�lm för att
lyfta att Bolaget passerat en miljard kronor på sparplattformen och
tacka alla som varit med på resan så här långt. Upplägget för
reklam�lmen var att göra en spoof på en välkänd kultklassad
�lmscen och för att verkligen belysa att Bolagets tillväxtresa enbart
varit möjlig tack vare de anställda, spararna, aktieägarna och andra
intressenter som bidragit längs vägen, bjöds dessa in att medverka i
�lmen. Inspelningen skedde en söndagmorgon i slutet av oktober
och som tur var sken solen på alla de drygt 100 personer som dök
upp för att vara med! Slutresultatet blev riktigt härligt och du kan se
�lmen i sin helhet på Bolagets hemsida: savelend.se.
 
Effekter av in�ation och stigande räntor
I december månad landade in�ationen i Sverige på 10,2 % mätt med
KPIF. Det ekonomiska läget blir allt mer ansträngt för många och det
är svårt att sia om när det kommer att vända. Högst troligt kommer
hushållens ekonomiska situation att vara ansträngd åtminstone
under hela 2023. 
 
Som Bolaget tidigare har nämnt har krediter som tillgångsslag
klarat sig bra genom tider av lågkonjunktur och fortsatt att avkasta
positivt. SaveLend Group följer alltid marknadsutvecklingen och
övervakar noggrant utestående krediter. Under kvartalet har ett
antal justeringar gjorts, både avseende ränta och kreditprocess, för
att säkerställa fortsatt bra avkastning till spararna. 
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Faktureringsplattformen

Tillväxt
Faktureringsplattformen, Billecta, har under kvartalet genererat
 1 218 261 fakturatransaktioner vilket motsvarar en ökning med 25 %
jämfört med föregående år och hela 14 % jämfört med föregående
kvartal. Detta innebär rekord i såväl fakturatransaktioner som
nettoomsättning. Den kraftiga tillväxten i fakturatransaktioner
kommer främst från nytillkomna kunder som under kvartalet fått
igång sina faktura�öden på plattformen. Snittintäkten per
fakturatransaktion har under kvartalet uppgått till 7,5 SEK, detta är i
linje med såväl föregående år som föregående kvartal.
 
Net revenue retention och 0 % churn
Billecta har under året vuxit med såväl nya som be�ntliga kunder
och 2022 års sista kvartal var inget undantag. Nyckeltalet net
revenue retention som indikerar tillväxt i omsättning hos be�ntliga
kunder uppgick för kvartalet till 134 %. vilket, förutsatt att det
bibehålls, motsvarar en dubblering av omsättningen på knappa tre
år – helt utan nykundstillströmning.

SaveLend Group ser detta som ett tydligt bevis för att strategin att
växa med kunderna fungerar väl. Det faktum att
faktureringsplattformen för ännu ett kvartal kan redovisa en churn
på 0 % stärker tesen ytterligare. Churn för Billecta de�nieras utifrån
en aktiv kund som inte har fakturerats på sex månader.
 
Partneraffär med CRM-Service
Under kvartalet har Billecta ingått ett partneravtal med CRM-
service Technologies Sweden AB ("CRM"). CRM är ett dotterbolag till
den �nska koncernen CRM-service OY, den ledande molnbaserade
customer relationship management-leverantören i Finland. CRM-
service grundades 2007 och är ett privatägt och lönsamt
tillväxtföretag med AA-rating. Med kontor i Sverige och Finland
tillhandahåller de tjänster till över 50 000 användare i världen. Den
tjänst de särskilt efterfrågar för sina kunders räkning från Billecta är
automatiserad fakturaservice med kringliggande tjänster. Genom
integrationen med Billecta kommer CRM-Service kunder ha
möjlighet att stänga affärer, fakturera och ta betalt direkt via CRM-
verktyget. Samarbetet kommer inledningsvis att fokuseras till den
svenska marknaden.
 
För Billecta har partneraffärer visat sig vara ett strategiskt viktigt
fokusområde. I en partneraffär implementeras Billectas erbjudande
i partnerns egen infrastruktur, faktureringsplattformen blir således
en förlängning av partnerns egna erbjudande. För Billecta innebär
detta en direktkoppling till partnerns samtliga kunder där partnern
åtar sig att hantera såväl försäljning som implementation. Att växa
med partneraffärer är en grundpelare i Billectas affärsmodell.
  
Uppföljning av samarbetet med Maiden General Försäkrings AB
I september 2021 utökade Billecta sitt samarbete med Maiden
General Försäkrings AB ("Maiden") till att även inkludera den �nska 
marknaden. I samband med detta kommunicerades att samarbetet
förväntades generera mer än 1,5 MSEK i omsättning under 2022.

Den rosa delen av stapeln i Q2 2021 indikerar
engångsfakturor under perioden.
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På grund av ändrade kundförhållanden hos Maiden har samarbetet
inte accelererat i förväntad takt och därmed blev omsättningen
betydligt lägre än förväntat. 
 
Nya kunder i prioriterade segment 
I rapporten för det tredje kvartalet kommunicerades att
strategiarbetet för Billecta lett Bolaget fram till två nischer vilka
utmärkt sig som extra intressanta att bearbeta – fastighetssektorn 
samt verksamheter som genererar hushållsnära fakturor. Den
strategiska inriktningen har nu börjat ge resultat och
under kvartalet välkomnades såväl bostadsrättsföreningar som ett
svenskt försäkringsbolag till faktureringsplattformen. 
 
Försäkringsbolaget är ett av de ledande nischförsäkringsbolagen i
Norden och säljer sakförsäkringar med inriktning mot produkt,
trygghet och assistans. Deras kunder utgörs av privatpersoner och
försäkringarna säljs primärt via partners i samband med att
kunderna inhandlar en produkt eller tjänst. Efter slutförd due
diligence-process valdes Billecta i syfte att förbättra
autogiroprocessen för fakturahanteringen samt för att erbjuda
ytterligare betal- och leveransalternativ för sina kunder.
Implementeringsarbetet har startat och kunden förväntas påbörja
sin fakturering på plattformen under det första kvartalet av 2023.  
 
Den oroliga omvärlden till trots har SaveLend Group inte märkt av
något vikande intresse för faktureringsplattformen. Det �nns
snarare ett ökat intresse från marknaden när det kommer till att
effektivisera och automatisera sin fakturahantering. I
lågkonjunktur blir det än viktigare att se över sina kostnader och
förbättra sina marginaler. Bolaget har �era bra nykundsdialoger
igång, både direkt och via partners, vilka förväntas stängas under
det första kvartalet av 2023.
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KONCERNENS FINANSIELLA UTVECKLING
Fjärde  kvartalet 1 oktober – 31 december 2022
Resultat 
Kvartalets nettoomsättning uppgick till 44,7 MSEK (30,3 MSEK), vilket  innebär
en ökning med 47,9 % jämfört med samma period föregående år.
28,6 procentenheter av omsättningsökningen utgjordes av organisk tillväxt
och 19,3 procentenheter av förvärvad tillväxt. Kvartalets intäkter från
sparplattformen uppgick till 36,2 MSEK, vilket är en ökning med 58,6 % jämfört
med samma period föregående år. Intäkterna från fakturerings plattformen
inklusive interna provisionsintäkter uppgick till 9,1 MSEK, vilket är en ökning
med 23,2 % jämfört med samma period föregående år.

Provisionskostnader, koncernens direkta kostnader, för kvartalet uppgick till
7,1 MSEK (3,4 MSEK). För sparplattformen består dessa av kredit upplysningar,
transaktionsdata och andra prov isioner och uppgick för kvartalet till 5,3 MSEK
(1,1 MSEK). Kostnadsutvecklingen är en följd av ökningen i omsättning,
investerat kapital på sparplattformen samt de tillkommande   förvärvens
provisionskostnader. Provisions kost naderna för fakturerings plattformen
består främst av print- och distributionstjänster samt
kravhanteringskostnader. För kvartalet uppgick dessa till 2,4 MSEK (2,3 MSEK).

Marknadsföringskostnaderna för koncernen uppgick under kvartalet till
10,5 MSEK (12,6 MSEK). Sparplattformen stod för majoriteten av dessa
kostnader, 10,4 MSEK (12,5 MSEK). För faktureringsplattformen uppgick
marknadsföringskostnaderna till 0,2 MSEK (0,2 MSEK). Övriga externa
kostnader för koncernen upp gick till 5,5 MSEK (9,0 MSEK). Minskningen är
hänförlig till upplösning av den avsättning som gjordes vid förvärvet av Fixura.
Övriga externa kostnader för sparplattformen uppgick till 3,3 MSEK
(6,4 MSEK) och minskar av samma anledning som nämns ovan kring
upplösning av avsättning. Övriga externa kostnader för
faktureringsplattformen uppgick till 2,2 MSEK (2,6 MSEK).

Vid utgången av kvartalet hade koncernen 76 heltidstjänster (62) inklusive
heltidssysselsatta konsulter. Personalkostnaderna för koncernen uppgick till
20,9 MSEK (12,7 MSEK). Sparplattformen stod för 15,6 MSEK (10,9 MSEK). För
faktureringsplattformen uppgick personalkostnaderna till 5,3 MSEK
1,8 MSEK). 

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under kvartalet till 3,3 MSEK 
(2,4 MSEK). Ökningen är främst hänförlig till fortsatt nyutveckling av
plattformarna. 

Koncernens justerade EBITDA för kvartalet uppgick till 3,0 MSEK (-3,0 MSEK)
och justeras med upplösningen av den avsättning som gjordes vid förvärvet
av Fixura på 2,5 MSEK. EBITDA för kvartalet uppgår till 5,5 MSEK (-5,0 MSEK). 

Kassa�öde
Koncernens kassa�öde uppgick under kvartalet till 4,8 MSEK (-5,8 MSEK) och
likvida medel uppgick till 20,1 MSEK (23,2 MSEK) vid utgången av kvartalet.
Kassa�ödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till  
12,0 MSEK (-4,6 MSEK). Kassa�ödet från den löpande verksamheten påverkas
positivt med ca. 18 MSEK genom avyttningen av inkassoportföljer (NPL). Det
påverkas även negativt av slutreglering av ett leverantörskontrakt kopplat till
avsättningen med ca. 6 MSEK. Justerat för dessa två poster uppgår
kassa�ödet från den löpande verksamheten till 0 MSEK. Likviditeten bedöms
vara tillräcklig för att nå positivt kassa�öde. 

Kassa�ödet från investeringsverksamheten uppgick till 48,0 MSEK
(-21,8 MSEK) och består främst av eliminering av inkassoportföljer (NPL) från
egen balansräkning. 

Kassa�ödet från �nansieringsverksamheten uppgick under kvartalet till
-55,2 MSEK (20,6 MSEK). Även kassa�ödet i �nansierings verksamheten
påverkas av eliminering av inkassoportföljer (NPL). Utöver det har
inlösenperioden i SaveLend Groups incitamentsprogram W2019-2022D
avslutats och inbringat 17,9 MSEK i likvida medel. Aktiekapitalet per
31 december uppgår till 1 172 746,09 SEK, fördelat på 51 600 827 aktier.

Perioden 1 januari - 31 december 2022
Resultat
Periodens nettoomsättning uppgick till 150,3 MSEK (94,1 MSEK). Det är en
ökning med 59,7 % 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 22,4 MSEK (10,2 MSEK). Ökningen är delvis hänförlig till ökad
omsättning samt de förvärvade verksamheternas provisionskostnader.
 
Marknadsföringskostnaderna under perioden uppgick till 45,8 MSEK
(37,8 MSEK). Ökningen 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 30,3 MSEK (29,7 MSEK).
Personalkostnaderna under perioden uppgick till 72,4 MSEK (42,6 MSEK) och
har ökat i takt med att �er personer anställts i samtliga delar av
verksamheten.
 
Koncernens justerade EBITDA för perioden januari-december uppgick till 
-5,6 MSEK (-6,0 MSEK) och justeras med upplösning av avsättningen som
nämnts tidigare på 2,5 MSEK samt kostnader kopplade till förvärvet av Svensk
Kreditförmedling AB som uppgår till -0,9 MSEK.   EBITDA utan justeringar,
uppgår till -4,0 MSEK (-17,9 MSEK).
 
Styrelsen rekommenderar att koncernens samlade totalresultat balanseras
och inga medel delas ut.

Koncernens �nansiella ställning
Bolaget kan konstatera att kostnadsbasen inte växer i samma takt som
intäkterna och att det operationella kassa�ödet därmed förbättras.
 
Genom en re�nansiering under perioden gällande inkassoportföljer (NPL) har
tillgång och skuld, liksom kreditrisken, tillhörande inkassoportföljer
eliminerats i egen balansräkning och bärs nu istället av investerare på
sparplattformen. Detta i enlighet med övergripande strategi att krediter i
huvudsak ej ska innehas på egen balansräkning.
 
I koncernens svenska bolag �nns det skattemässiga underskott om totalt
42,4 MSEK, detta beror på tidigare förluster och kommer att kunna användas
mot framtida vinster. Av dessa är 4,6 MSEK spärrade på grund av en tidigare
fusion samt med anledning av ägarförändring,  4,5 MSEK kommer att frigöras
2026 och 0,1 MSEK frigörs 2027. Det �nns även underskott om 7,4 MEUR i Fixura
Ab Oy och SaveLend Group har ansökt hos det �nska skatteverket om att få
tillgodoräkna sig även dessa. Av försiktighetsskäl redovisar koncernen inte
uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag. Får koncernen tillgodoräkna
sig samtliga underskottsavdrag uppgår uppskjuten skattefordran till ca
25,2 MSEK. När bedömningen förändras kommer uppskjuten skatt att
redovisas över resultaträkningen och påverka resultatet positivt.
 
Eget kapital var vid utgången av året 106,5 MSEK (79,8 MSEK). Den justerade
soliditeten uppgick till  58 % (41 %). Nettoskulden uppgick till 1,9 MSEK.
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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 6,7 MSEK. Intäkterna i moder bolaget består i
huvudsak av koncern interna tjänster. Moderbolagets tillgångar
uppgår till 193,2 MSEK (161,9 MSEK) och består främst av andelar
samt fordringar hos koncern företag. Tillgångarna har �n ans ierats
genom eget kapital på 172,1 MSEK (147,6 MSEK) och långfristiga
skulder på 11,1 MSEK (7,0 MSEK).
 
Transaktioner med närstående 
Inga väsentliga förändringar har skett i jämförelse med vad som
beskrivs i delårsrapporten för första kvartalet 2022 samt
årsredovisningen 2021 not 26 avseende transaktioner med
närstående inom koncernen. 
 
Aktiekapitalets utveckling 
Vid utgången av kvartalet uppgick antalet aktier till 51 600 827
(47 492 846) samt aktiekapitalet till 1 172 746 SEK (1 079 383 SEK).
Registrering av nya aktier från optionsinlösen skedde i januari 2023,
per 230131 uppgår antalet aktier till 53 553 250 och aktiekapitalet till
1 217 119,34 SEK.
 
Teckningsoptioner 
Under kvartalet avslutades inlösenperioden i SaveLend Groups
incitamentsprogram W2019-2022D för styrelse, nyckelpersoner och
medarbetare. Totalt resulterade 177 493 optioner utgivna 2019 efter
omräkning i tilldelning av 1 952 423 aktier. Optionerna hade en
teckningskurs på 9,16 kronor per aktie och inbringade 17,9 MSEK till
Bolaget. Inga nya teckningsoptioner har getts ut under kvartalet.
Tidigare kommunicerade optionsprogram löper på. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
De huvudsakliga riskerna och osäkerheterna för koncernen är
�nansiella risker med fokus på kreditrisk. Med kreditrisk avser
koncernen främst 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 viktigt för SaveLend Group att
kundurvalet är selektivt och håller en hög kvalitet avseende
återbetalningsförmåga, samt att god diversi�ering i exempelvis
geogra�ska områden, bransch och sektor upprätthålls. 
 
Vid all kreditgivning uppstår en kreditrisk som består i risken att
kredittagaren kan vara oförmögen, eller ovillig, att uppfylla sina

�nansiella åtaganden allteftersom de förfaller, vilket får till följd att
de som investerat i krediterna via sparplattformen åsamkas
kreditförluster. Detta medför en ryktesrisk för SaveLend Group.
Negativ publicitet kopplad till kreditförluster för sparare på
plattformen, eller annan skadlig information som sprids om
SaveLend Group och dess tjänster, kan medföra att allmänhetens
eller marknadens förtroende för koncernen och dess tjänster
minskar. I kreditrisken för koncernen ingår även koncentrationsrisk.
Exempel på koncentrationsrisk är ifall SaveLend Group skulle ha för
stor exponering mot en speci�k bransch, bolag eller produktgrupp.
Kreditrisken fördelas på �nansiell kreditrisk som avser risken i
räntebärande tillgångar och kundkreditrisk som avser risken i
kundfordringar. Den �nansiella kreditrisken uppstår genom likvida
medel och tillgodohavanden hos banker och �nansinstitut.
Kundkreditrisken avser risken i kreditexponeringar gentemot
kunder, inklusive utestående fordringar och avtalade transaktioner. 
 
SaveLend Group har, förutom i Sverige, verksamhet på den polska
och �nska marknaden, och planerar fortsatt expansion utanför
Sverige. Detta kan leda till att koncernen ur ett
redovisningsperspektiv exponeras för större risker hänförliga till
omräkning till SEK av utländska valutor. Ökningar respektive
minskningar i den svenska kronans värde i förhållande till andra
valutor kan således komma att påverka koncernredovisningen även
om värdet inte förändrats i den lokala valutan. 
 
Utöver ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer har Rysslands
invasion av Ukraina orsakat stort mänskligt lidande och oro i
världen. SaveLend Groups verksamhet har ingen direkt exponering
mot kriget. Däremot är SaveLend Group exponerat mot de
sekundära effekterna som de förändrade makroekonomiska
förutsättningarna där hög in�ation och räntehöjningar ökat
osäkerheten på den svenska marknaden. Ledningen följer
utvecklingen noggrant och vidtar åtgärder om riskexponeringen
anses bli för påfallande. 
 
För mer djupgående genomgång av SaveLend Groups risker och
riskhantering se sidan 18-22 i årsredovisningen för 2021. 
 
Rättsliga tvister 
Under kvartalet har inga väsentliga rättsliga processer eller
skiljeförfaranden inletts. 
 
Tillstånds- och myndighetsärenden 
Bolaget har för närvarande en pågående tillståndsansökan hos
Finansinspektionen gällande att agera leverantör av
gräsrots�nansieringstjänster.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH
ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN

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

Nettoomsättning 2 44 747 30 263 150 259 94 093

Övriga intäkter   1 420 42 2 541 192

Summa intäkter   46 167 30 305 152 800 94 285

           

Provisionskostnader   -7 085 -3 429 -22 357 -10 152

Summa provisionskostnader   -7 085 -3 429 -22 357 -10 152

           

Marknadsföringskostnader   -10 533 -12 634 -45 790 -37 823

Övriga externa kostnader   -5 510 -9 009 -30 310 -29 655

Personalkostnader   -20 869 -12 678 -72 441 -42 568

Aktiverat arbete för egen räkning   3 331 2 410 14 836 8 129

Övriga rörelsekostnader   -16 -8 -707 -101

Summa rörelsens övriga kostnader exklusive avskrivningar   -33 597 -31 919 -134 412 -102 018

           

EBITDA   5 485 -5 043 -3 969 -17 885

           

Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar   -5 566 -4 042 -20 377 -10 031

Summa rörelsens avskrivningar och nedskrivningar   -5 566 -4 042 -20 337 -10 031

Rörelseresultat (EBIT)   -81 -9 084 -24 346 -27 916

           

Räntekostnader och liknande resultatposter   -475 -197 -1 770 -1 276

Summa �nansiella poster   -475 -197 -1 770 -1 276

Resultat efter �nansiella poster   -556 -9 282 -26 116 -29 192

           

Skatt på periodens resultat   -2 665 121 -1 945 537

Summa skatt   -2 655 121 -1 945 537

           

Periodens resultat   -3 221 -9 161 -28 061 -28 655

Periodens resultat är hänförligt till SaveLend Group ABs (publ) aktieägare.          

           

Poster som kan komma att omklassi�ceras till resultaträkningen          

Omräkningsdifferenser på utländsk verksamhet   74 -237 479 -438

Periodens övriga totalresultat   74 -237 479 -438

Periodens totalresultat   -3 147 -9 398 -27 582 -29 093

Periodens totalresultat är hänförligt till SaveLend Group ABs (publ) aktieägare.          

Resultat per aktie före utspädning (SEK)   -0,06 -0,19 -0,55 -0,92

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)   -0,06 -0,19 -0,55 -0,92

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

Genomsnittligt antal aktier under perioden före utspädning (st)   51 600 827 47 492 846 50 916 164 31 103 132

Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning (st)*   52 251 635 47 492 846 51 078 865 31 103 132

* Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden  med tillägg för ett vägt antal aktier som tillkommer om samtliga potentiella
aktier, som ger upphov till utspädning, konverteras till aktier. Endast de optionsprogram vars emissionskurs understiger periodens
genomsnittliga börskurs kan leda till en utspädningseffekt. Utspädningen från SaveLends incitamentsprogram W2019-2022D ingår i
beräkningen av genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädning.  
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL
STÄLLNING
  Not 2022-12-31 2021-12-31

Immateriella anläggningstillgångar      

Balanserade utgifter för forskning och utvecklingsarbeten   34 775 27 425

Kundrelationer   24 438 11 511

IT-system   1 300 3 000

Varumärke   22 744 16 585

Goodwill   57 389 39 994

Summa immateriella tillgångar   140 645 98 513

Materiella anläggningstillgångar      

Nyttjanderätter (leasing)   3 391 3 630

Summa materiella anläggningstillgångar   3 391 3 630

Finansiella anläggningstillgångar 6    

Förvärvade inkassoportföljer   - 22 237

Övriga långfristiga fordringar   5 007 23 663

Summa �nansiella anläggningstillgångar   5 007 45 900

Övriga anläggningstillgångar      

Uppskjuten skattefordran   - 2 061

Summa övriga anläggningstillgångar   - 2 061

Summa anläggningtillgångar   149 043 150 106

Kortfristiga fordringar 6    

Kundfordringar   5 455 16 641

Aktuell skattefordran   - 408

Övriga fordringar   7 506 2 916

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1 528 2 111

Summa kortfristiga fordringar   14 489 22 077

Likvida medel 6    

Klientmedel   139 795 98 479

Likvida medel   20 102 23 194

Summa likvida medel   159 897 121 673

Summa omsättningstillgångar   174 386 143 750

Summa tillgångar   323 429 293 856

Aktiekapital   1 173 1 079

Inbetalt ej registrerat aktiekapital   44 -

Reserver   463 -16

Övrigt tillskjutet kapital   202 444 148 369

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat   -97 656 -69 595

Summa eget kapital hänförligt till moderbolgets aktieägare   106 468 79 837

Långfristiga skulder 6    

Skulder till kreditinstitut   11 984 2 381

Övriga räntebärande skulder   862 23 857

Leasingskuld   606 1 554

Uppskjuten skatteskuld   10 326 6 837

Övriga långfristiga skulder   3 665 22 970

Övriga avsättningar   - 10 305

Summa långfristiga skulder   27 443 67 904

Kortfristiga skulder 6    

Klientmedel   139 795 98 479

Skulder till kreditinstitut   5 512 2 080

Övriga räntebärande skulder   6 751 17 220

Leasingskuld   2 097 2 102

Leverantörsskulder   9 160 8 699

Övriga kortfristiga skulder   7 540 6 299

Skatteskuld    2 399 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   16 264 11 235

Summa kortfristiga skulder   189 518 146 115

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   323 429 293 856
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KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

  Aktiekapital
Inbetalt ej
registrerat
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 -

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

             

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

Totalresultat för året:            

Periodens resultat - - - - -28 061 -28 061

Övrigt totalresultat - - 479 - - 479

Årets totalresultat - - 479 - -28 061 -27 582

             

Registrerat aktiekapital (kvittningsemission) 93 - - 35 447 - 35 540

Inbetalt ej registrerat aktiekapital - 44 - - - 44

Nyemission - - - 17 839 - 17 839

Teckningsoptioner - - - 789 - 789

Utgående eget kapital per 31 december 2022 1 173 44 463 202 444 -97 656 106 468
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
  Not Q4 2022 Q4 2021 Q1-Q4 2022 Q1-Q4 2021

Den löpande verksamheten          

Rörelseresultat (EBIT)   -81 -9 084 -24 346 -27 916

Erlagd ränta   -475 -197 -1 770 -1 276

Erhållen ränta   - - - -

           

Justeringar för poster som inte ingår i kassalödet, mm          

Avskrivningar   5 566 4 042 20 377 10 031

Justering för övriga poster som inte ingår i kassa�ödet m.m   -8 929 213 -8 929 -625

           

Betald skatt   1 189 - 1 189 -5

Kassa�öde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital   -2 730 -5 026 -13 479 -19 791

           

Kassa�öde från förändringar i rörelsekapital          

Förändring av kortfristiga fordringar   16 138 138 7 867 -4 206

Förändring av kortfristiga skulder   -1 430 258 1 848 2 276

Summa förändringar i rörelsekapital   14 708 396  9 715 -1 930

           

Kassa�öde från den löpande verksamheten   11 978 -4 631 -3 764 -21 721

           

Investeringsverksamheten          

Företagsförvärv 7 - -17 271 -10 092 568

Förvärv av immaterella anläggningstillgångar   -4 172 -2 660 -20 351 -8 330

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   - -2 876 -2 764 -3 076

Förändring av �nansiella tillgångar   2 593 5 264 27 649 -12 932

Förvärv av inkassoportfölj   -26 305 -4 200 -62 623 -17 384

Avyttring av inkassoportfölj   75 867 -  75 867 - 

Kassa�öde från investeringsverksamheten   47 983 -21 743 7 686 -41 154

           

Finansieringsverksamheten          

Nyemission   17 884 17 839 32 884 50 250

Utgivna optioner   -  -  789 344

Upptagna lån   26 301 7 551 86 607 44 049

Amortering av skuld   -99 377 -4 834 -127 294 -12 782

Kassa�öde från �nansieringsverksamheten   -55 192 20 556 -7 014 81 861

           

Periodens kassa�öde   4 769 -5 817 -3 092 18 986

Likvida medel vid periodens början   15 333 29 010 23 194 4 208

Likvida medel vid periodens slut   20 102 23 193 20 102 23 194

Kursdifferens likvida medel   84 11 299 35

Klientmedel utöver ovan likvida medel   139 795 98 479 139 795 98 479
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING FÖR
PERIODEN
  Q4 2022 Q4 2021 Q1-Q4 2022 Q1-Q4 2021

Nettoomsättning 634 345 1 904 1 219

Övriga rörelseintäkter 396 - 1 434 36

Summa intäkter 1 030 345 3 338 1 255

         

Övriga externa kostnader -3 592 -2 348 -11 988 -13 052

Övriga rörelsekostnader - - -15 243 -8

Personalkostnader -5 522 -3 275 -19 206 -10 846

Summa rörelsens kostnader exklusive avskrivningar -9 115 -5 623 -46 437 -23 906

         

Avskrivningar -25 -25 -100 -137

Rörelseresultat (EBIT) -8 109 -5 302 -43 199 -22 789

         

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - - 337

Räntekostnader och liknande resultatposter -513 863 -1 365 -539

Summa �nansiella poster -513 863 -1 365 -203

         

Resultat efter �nansiella poster -8 623 -4 439 -44 656 -22 992

         

Erhållna koncernbidrag 15 323 6 748 15 323 6 748

Resultat före skatt 6 700 2 309 -29 242 -16 244

         

Periodens resultat 6 700 2 309 -29 242 -16 244

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN
  Q4 2022 Q4 2021 Q1-Q4 2022 Q1-Q4 2021

Periodens resultat 6 700 2 309 -29 242 -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 6 700 2 309 -29 242 -16 244
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
  2022-12-31 2021-12-31

Tillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

IT-system 233 333

Summa immateriella tillgångar 233 333

     

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 161 130 119 744

Fordringar hos koncernföretag 30 501 40 910

Summa �nansiella tillgångar 191 631 160 654

Summa anläggningstillgångar 191 864 160 987

     

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Fordringar hos koncernföretag 31 -

Övriga fordringar 77 123

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 594 333

Summa kortfristiga fordringar 702 456

     

Kassa och bank    

Kassa och bank 595 466

Summa kassa och bank 595 466

     

Summa omsättningstillgångar 1 298 922

Summa tillgångar 193 162 161 909

     

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Aktiekapital 1 173 1 079

Inbetalt ej registrerat aktiekapital 44 -

Fritt eget kapital 228 009 174 473

Balanserat resultat -27 929 -11 685

Periodens resultat -29 242 -16 244

Summa eget kapital 172 054 147 623

     

Långfristiga skulder    

Övriga räntebärande skulder 10 636 6 475

Övriga långfristiga skulder 500 500

Summa långfristiga skulder 11 136 6 975

     

Kortfristiga skulder    

Övriga räntebärande skulder 3 273 1 943

Leverantörsskulder 1 608 836

Aktuella skatteskulder 229 122

Övriga skulder 997 610

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 865 3 800

Summa kortfristiga skulder 9 972 7 311

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 193 162 161 909
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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
verksamhet delas up i två segment, sparplattformen och faktureringsplattformen. 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 14 (11) 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, tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen ÅRL samt
rådet för �nansiell rapporterings rekommendation RFR1. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport samt rådet för �nansiell rapporterings rekommendation RFR2. 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. 
 
Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av koncernens revisorer.
 
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

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

Nettoomsättning sparplattform 36 247 22 851 119 191 71 771

Nettoomsättning faktureringsplattform 9 131 7 412 32 507 22 322

Varav interna provisionsintäkter -631 - -1 439 -

Summa 44 747 30 263 150 259 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 .

 

  Sparplattformen Faktureringsplattformen Koncernen

  Q4 2022 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2021

Nettoomsättning 36 247 22 851 9 131 7 412 45 378 30 263

Övriga intäker 1 387 - 33 42 1 420 42

Summa totala intäkter 37 634 22 851 9 164 7 454 46 798 30 305

Varav interna provisionsintäkter - - -631 -  -631 -

             

Provisionskostnader -5 295 -1 092 -2 421 -2 337 -7 716 -3 429

Totala provisionskostnader -5 295 -1 092 -2 421 -2 337 -7 716 -3 429

Varav interna provisionskostnader 631 - -  -  631 - 

             

Marknadsföringskostnader -10 371 -12 470 -163 -164 -10 533 -12 634

Övriga externa kostnader -3 339 -6 434 -2 171 -2 574 -5 510 -9 009

Personalkostnader -15 556 -10 895 -5 313 -1 783 -20 869 -12 678

Aktiverat arbete för egen räkning 1 504 967 1 827 1 443 3 331 2 410

Övriga rörelsekostnader -16 -8 - - -16 -8

Summa rörelsens övriga kostnader exkl avskrivningar -27 777 -28 841 -5 820 -3 079 -33 597 -31 919

             

EBITDA 4 562 -7 081 923 2 039 5 485 -5 043

             

Avskrivningar på balanserade utgifter för utveckling (5 år) -2 801 -3 421 -941 -620 -3 742 -4 042

Avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar (10 år) - - - - -1 824 -

Summa rörelsens avskrivningar -2 801 -3 421 -941 -620 -5 566 -4 042

             

Rörelseresultat 1 761 -10 503 -18 1 418 -81 -9 084

             

Räntekostnader och liknande resultatposter -475 -191 0 -6 -475 -197

Summa �nansiella poster -475 -191 0 -6 -475 -197

             

Resultat före skatt 1 286 -10 693 -18 1 412 -556 -9 282
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Forts. not 3

  Sparplattformen Faktureringsplattformen Koncernen

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

Nettoomsättning 119 191 71 771 32 507 22 322 151 698 94 093

Övriga intäkter 2 487 50 54 142 2 541 192

Summa totala intäkter 121 678 71 821 32 561 22 464 154 239 94 285

Varav interna provisionsintäkter - -  -1 439 -  -1 439 -

             

Provisionskostnader -16 114 -4 027 -7 682 -6 125 -23 796 -10 152

Totala provisionskostnader -16 114 -4 027 -7 682 -6 125 -23 796 -10 152

Varav interna provisionskostnader 1 439  -  -  - 1 439 -

             

Marknadsföringskostnader -44 735 -37 040 -1 056 -783 -45 790 -37 823

Övriga externa kostnader -24 728 -23 307 -5 582 -6 348 -30 310 -29 655

Personalkostnader -54 906 -34 370 -17 535 -8 198 -72 441 -42 568

Aktiverat arbete för egen räkning 7 845 3 669 6 991 4 460 14 836 8 129

Övriga rörelsekostnader -706 -101 -1 0 -707 -101

Summa rörelsens övriga kostnader exkl avskrivningar -117 229 -91 149 -17 183 -10 869 -134 412 -102 018

             

EBITDA -11 665 -23 355 7 696 5 470 -3 969 -17 855

             

Avskrivningar på balanserade utgifter för utveckling (5 år) -10 260 -7 842 -3 268 -2 189 -13 528 -10 031

Avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar (10 år) - - - - -6 849 -

Summa rörelsens avskrivningar -10 260 -7 842 -3 268 -2 189 -20 377 -10 031

             

Rörelseresultat -21 925 -31 197 4 428 3 281 -24 346 -27 916

             

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 770 -1 255 0 -21 -1 770 -1 276

Summa �nansiella poster -1 770 -1 255 0 -21 -1 770 -1 276

             

Resultat före skatt -23 695 -32 452 4 428 3 260 -26 116 -29 192

 

Bokslutskommuniké - 2022 24



Not 4 Jämförelsestörande poster

I tabellen nedan redovisas jämförelsestörande poster under kvartalet och perioden. Samtliga jämförelsestörande poster åter�nns i
koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat för perioden under rubriken "övriga externa kostnader" .

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

Kostnader avseende notering  - - - -9 463

Förvärvsrelaterade kostnader - -2 042 -857 -2 450

Upplösning av avsättning 2 472  - 2 472  -

Summa  2 472 -2 042 -1 615 -11 913

Not 5 Transaktioner med närstående

Inga väsentliga förändringar har skett i jämförelse med vad som beskrivs i delårsrapporten för första kvartalet. 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 anskaffningsvärde    

  2022-12-31 2021-12-31

Finansiella tillgångar    

Förvärvade inkassoportföljer - 22 237

Andra långfristiga fordringar 5 007 23 663

Kundfordringar 5 455 16 641

Likvida medel 20 102 23 194

Summa �nansiella tillgångar 30 564 85 735

     

Finansiella skulder    

Skulder till kreditinstitut 17 496 4 461

Övriga räntebärande skulder 7 613 41 077

Övriga avsättningar - 10 305

Leasingskuld 2 703 3 656

Övriga skulder 11 204 29 269

Leverantörsskulder 9 160 8 699

Summa �nansiella skulder 48 176 97 467

Bruttoförändring av kreditförlustreserv

  2022-12-31 2021-12-31

Ingående balans 3 745 3 973

Upplösning av kreditförlustreserv -632 -2 764

Avsättning till kreditförlustreserv 242 2 536

Utgående balans 3 356 3 745
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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 kategorier, beroende på utveckling av
kreditrisk från utbetalningstidpunkt. Kategori 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 kategori 1. Kategori 2 omfattar tillgångar där det skett en väsentlig
ökning av kreditrisken, för SaveLend Group är detta �nansiella tillgångar som är 31-90 dagar gamla. Kategori 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". NPL-portföljerna är i sin helhet �nansierade av
sparplattformen genom prestationsbaserade företagslån som innebär att det är kassa�ödet från NPL-portföljerna som styr avkastningen
och amorteringstakten till sparplattformen. Därigenom elimineras tillgången och skulden i koncernens balansräkning från och med 2022-
12-31, liksom intäkter och kostnader i resultaträkningen. Av samma anledning exkluderas NPL från ECL-modellen.

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 2022-12-31

2022-12-31 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 NPL Totalt

Kassa och tillgodohavanden hos banker          

Låg risk 22 037 - - - 22 037

Förlustreservering - - - - -

Totalt redovisat värde 22 037 - - - 22 037

           

Konsumentkrediter          

Avgifter på förmedlade lån 928 397 - - 1 326

Egenutgivna lån 2 236 836 - - 3 072

Förvärvade förfallna fordringar - - - - -

Förlustreservering - - - - -

Totalt redovisat värde 3 164 1 234 - - 4 398

           

Kundfordringar faktureringsplattformen          

Låg risk 3 813 313 20 - 4 146

Förlustreservering - -66 -20 - -86

Totalt redovisat värde 3 813 247 - - 4 060

           

Fakturaköp          

Fakturaköp i egen balansräkning 71 - 3 268 - 3 338

Förlustreservering -2  - -3 268 - -3 270

Totalt redovisat värde 69 - - - 69

           

Totalt värde �nansiella tillgångar 29 085 1 547 3 287 - 33 920

Total förlustreservering -2 -66 -3 287 - 3 356

Totalt redovisat värde 29 083 1 481 - - 30 564
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Kreditexponering för �nansiella tillgångar per 2021-12-31

2021-12-31 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 NPL Totalt

Kassa och tillgodohavanden hos banker          

Låg risk 24 715 - - - 24 715

Förlustreservering - - - - -

Totalt redovisat värde 24 715 - - - 24 715

           

Konsumentkrediter          

Avgifter på förmedlade lån 1 380 696 9 725 - 11 801

Egenutgivna lån 15 861 6 281 - - 22 142

Förvärvade förfallna fordringar - - - 22 237 22 237

Förlustreservering -16 -66 -190 - -272

Totalt redovisat värde 17 225 6 911 9 535 22 237 55 908

           

Kundfordringar faktureringsplattformen          

Låg risk 3 654 95 30 - 3 779

Förlustreservering -13 -41 -30 - -84

Totalt redovisat värde 3 641 54 - - 3 695

           

Fakturaköp          

Fakturaköp i egen balansräkning 1 459 - 3 346 - 4 805

Förlustreservering -42 - -3 346 - -3 388

Totalt redovisat värde 1 417 - - - 1 417

           

Totalt värde �nansiella tillgångar 47 069 7 072 13 101 22 237 89 479

Total förlustreservering -71 -107 -3 566 - -3 745

Totalt redovisat värde 46 998 6 965 9 535 22 237 85 735
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Not 7 Förvärv

Konsoliderade förvärv januari - december 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 kontantbetalning 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 19,5 MSEK och påverkat
periodens resultat med 4,1 MSEK. Om förvärvet hade genomförts den 1 januari hade det bidragit till koncernens omsättning med 21,5 MSEK
och påverkat periodens resultat med 4,3 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

 

  2022-12-31 2021-12-31

Företagsinteckningar - 1 200

NPL-portföljer - 33 088

Utgående värde - 34 288

  2022-12-31 2021-12-31

Eventualförpliktelser 255 67

Utgående värde 255 67

Not 9 Händelser efter balansdagen

I januari registrerades  aktierna från optionsinlösen, per 230131 uppgår därmed antalet aktier till  53 553 250 och aktiekapitalet till  
1 217 119,34 SEK.
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STYRELSENS OCH VD:S FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna �nansiella rapport för perioden 1 januari 2022 till 31 december

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 februari, 2023

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 2023
16 maj, efter stängning Delårsrapport januari-mars
15 augusti, efter stängning Delårsrapport april-juni
14 november, efter stängning 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.
 
Justerad EBITDA
EBITDA justerad för jämförelsestörande poster.
 
Eget kapital
Koncernens totala egna kapital. Åter�nns i koncernens rapport över
�nansiell ställning på rad “summa eget kapital”.
 
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.
 
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).

Likvida medel
Koncernens samlade direkt tillgängliga likvida medel, åter�nns i
koncernens rapport över �nansiell ställning på rad “likvida medel”.
 
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.
 
Net capital retention rate
Nyckeltal för tillväxt i kapital hos be�ntliga kunder. Jämför kapitalet
hos samtliga privatsparare med minst en aktiv investering under en
period föregående år med kapitalet hos samma grupp sparare med
minst en aktiv investering under samma period i år. 
 
Net revenue retention rate
Nyckeltal för tillväxt i omsättning hos be�ntliga kunder. Jämför
omsättningen hos samtliga kunder som hanterat   minst en
fakturatransaktion under en period föregående år med
omsättningen hos samma grupp kunder med minst en
fakturatransaktion under samma  period i år.
 
Churn
För Billecta de�nieras churn utifrån en aktiv kund som inte har
fakturerats på sex månader. En aktiv kund avser en kund som
mottagit minst två fakturor på över 2 000 SEK under de senaste 12
månaderna.
 
Nettoskuld
Beräknas genom att summera likvida och deponerade medel,
skatteskuld, räntebärande skulder samt räntebärande tillgångar.

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
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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