


 

Delårsrapport januari – september 2018 
 

 

Tredje kvartalet 2018 

- Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 0 (99) TSEK. 

- Rörelseresultatet efter finansiella poster var -3 519 (-2 836) TSEK, 

motsvarande en ökning av det negativa resultatet med cirka 24 

procent. 

Januari till september 2018 

- Intäkterna för perioden uppgick till 1,4 (719) TSEK. 

- Rörelseresultatet efter finansiella poster var -8 836 (-10 396) TSEK, 

motsvarande en minskning av det negativa resultatet med cirka 15 

procent. 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

- Spiffbet har förvärvat en portfölj med 30 casinospel. 

- Spiffbet har skrivit avtal med speloperatören Centric Holdings om 

leverans av en nyckelfärdig white label-lösning för casinospel till 

Centrics licensierade verksamhet i östra Afrika. 

- Spiffbet har skrivit avtal med den brittiska spelgruppen 1X2 Network. 

Avtalet gäller integration av såväl hybridspelen Take5Live som några 

av casinospelen på 1X2 Networks spelplattform 3PI. 

Händelser efter periodens utgång 

- Spiffbet har tecknat ett intentionsavtal med en av Afrikas största 

speloperatörer, Supabets, om utveckling och marknadsföring av 

specifika spel baserade på Spiffbets befintliga produktportfölj. 

- Spiffbet har tecknat avtal med Betsson för lansering av Take5Live i 

Spanien. 

- Spiffbet har genomfört en nyemission där bolaget tillförts 25,1 MSEK 

före emissionskostnader och i samband därmed amorterat ett brygglån 

om 6,5 MSEK. 

- Spiffbet har anställt Henrik Svensson som VD. Henrik tillträder den 1 

februari 2018. Nuvarande VD, Lennart Gillberg, fortsätter som 

styrelseledamot och kommer att arbeta framöver i bolaget på heltid 

med den fortsatta expansionen framför allt med fortsatt försäljning. 

- Spiffbet har den 4 oktober hållit extra bolagsstämma och bytt namn 

från SpiffX till Spiffbet. 

Nyckeltal (TSEK) 2018 Q3 2017 Q3 2018 jan-sep 2017 jan-sep 2017 helår

Omsättning 0 99 1 719 855

Resultat efter finansiella poster -3 519 -2 836 -8 836 -10 396 -13 278

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 374 -3 188 -8 686 -11 376 -14 148

Eget kapital -3 583 1 441 -3 583 1 441 3 744

Likviditet vid periodens slut 3 003 2 670 3 003 2 670 5 083
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VD Lennart Gillberg sammanfattar: 

Under det senaste året har bolaget bytt inriktning och skapat ett B2B-företag 

med nya produkter. Spiffbet är idag en innovativ spelleverantör till spel-, 

lotteri- och telekomoperatörer i behov av intäktsdrivande innehåll. Bolaget 

erbjuder nu en bred portfölj av casino- och sportspel. Transformationen av 

bolaget har påverkat intäkterna negativt. 

Spiffbet har under perioden etablerat nya kontakter med fokus på 

spelplattformar som ger en snabbare och enklare hantering av nya 

slutkunder. Flertal viktiga avtal har ingåtts med nya kunder bland annat 

tack vare förvärvet av nya spelprodukter. 

Under perioden förvärvades 30 casinospel, vilket ger en betydande breddning 

av erbjudandet. 

En ny utvecklingsresurs har skapats i och med konsultavtal i Sydafrika som 

ger både hög produktionskapacitet och flexibilitet. 

En företrädesemission har genomförts efter periodens utgång. Denna ger 

kraft att öka aktivitetsnivån och en satsning på försäljning, marknadsföring 

och utveckling av nya produkter. 

VD-kommentar 

De sista pusselbitarna på plats – transformationen till innovativ 

spelleverantör klar 

Det tredje kvartalet i år är troligen det mest händelserika kvartalet hittills i 

Spiffbets historia. När jag tog ansvaret som VD för nästan ett och ett halvt år 

sedan var min målsättning att förändra företaget från B2C till B2B. Under 

kvartal tre kom de sista pusselbitarna på plats. 

Spiffbet har stöpts om till ett bolag med fullt fokus på att vara en innovativ 

spelleverantör till spel-, lotteri- och telekomoperatörer i behov av 

intäktsdrivande innehåll. Vi kan nu erbjuda våra kunder en bred portfölj av 

casino- och sportspel. Spiffbet är idag ett bolag med stor potential. 

Jag har lagt ner mycket tid och kraft för att dels skapa en konkurrensmässig 

produktportfölj, dels för att knyta marknadens mest kompetenta personer 

till bolaget. Jag är glad att välkomna Henrik Svensson som ny VD från den 

första februari nästa år. Henrik ska driva den framtida tillväxten så att jag 

framöver kan fokusera på marknad och försäljning. 

Transformation har hämmat intäkter 

Är det något jag kan vara missbelåten så är det att transformationen har 

tagit längre tid än vad jag tänkt mig. Men om ambitionen och målen är höga, 

så tar det längre tid att komma dit. 

Vi har alltså under det senaste året gjort en fullständig turnaround i bolaget 

vilket har påverkat intäktssidan negativt. Våra intäkter, som är försumbara 

även under det tredje kvartalet, har fått stå tillbaka till förmån för vår 

förändring. Vi ser det här som en investering för framtida intäkter. 
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Samtidigt har förändringen av bolaget inneburit att vi har skapat en 

flexiblare och mer kostnadseffektiv organisation. Vi har lägre kostnader för 

årets första nio månader än för motsvarande period 2017, men vi ser nu i 

tredje kvartalet hur kostnaderna ökar i takt med att vi ökar vårt 

produktutbud. 

Säker på att lyckas 

Jag har hela tiden under den transformation som bolaget har genomgått 

varit helt säker på att vi ska lyckas. Det har visat sig vara helt nödvändigt 

att ha en bred portfölj av spel som marknaden efterfrågar för att lyckas som 

ny B2B-leverantör.  

Att vi har gjort mycket rätt i detta arbete märks på de avtal vi har tecknat 

den senaste tiden, men även på det gensvar vi får från marknaden generellt. 

Det visade sig inte minst under den stora Betting on Sports-mässan i 

London i slutet av september, då vi för första gången lanserade och visade 

våra casinoprodukter. Där lanserade vi dessutom våra nya varumärken 

Spiffbet Games och Spiffbet Casino. 

Vi kan nu erbjuda marknaden en portfölj bestående av dels över 30 

casinospel, dels våra sportspel. Vi håller som bäst på att uppdatera dessa 

spel både vad det gäller funktion och mobilanpassning. 

Idag har vi utvecklingskapacitet både i Stockholm och Sydafrika. I 

Johannesburg har vi kontrakterat utvecklare både inom backend, det vill 

säga de som arbetar med spelens funktion under huven, och frontend, det 

vill säga de som arbetar med det som spelaren ser. Våra kontrakterade 

utvecklare i Sydafrika har mycket lång erfarenhet av att ta fram olika typer 

av spel för onlinemarknaden och vi kommer inom snar fram tid se resultatet 

av det arbetet. 

Nya nyckelpersoner 

Vi har även knutit till oss Mike Shackleford, en av marknadens mest erfarna 

och välkända matematiker. Mike har gedigen erfarenhet av att skriva 

matematiken för casinospel både för landbaserade spel och onlinespel. 

I samband med förvärvet av casinospelen, som skedde under kvartalet, blev 

dessutom Keith Long en viktig kugge i vår organisation. Keith har lång 

erfarenhet av att producera och utveckla spel och har arbetat med att ta 

fram speljätten Pinnacles casinospel under ett flertal år. Jag har arbetat med 

Keith i över två år nu och vi har samma syn på hur vi ska lyckas som 

leverantör. 

Utökad spelportfölj ger nya möjligheter 

I och med vår utökade spelportfölj kan vi kapitalisera på det nätverk av 

kunder och kontakter som vi har byggt upp under ett antal år och det sker 

med produkter som vi vet är attraktiva och som genererar intäkter. Vi har 

därför ökat attraktionskraften i vårt erbjudande väsentligt. Beviset på att så 

är fallet är de avtal som vi har skrivit med kunder under och efter perioden. 
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Vi har tecknat avtal med Centric Holding om en white-label lösning för 

casinospel främst i Kenya och vi väntar nu på att deras licens nu ska bli 

klar. 1x2Bet, som vi skrev avtal med under perioden, kan bli ett av de större 

samarbeten vi hittills har fått på plats då det är en plattform med ett 

tusental operatörer globalt som kunder. 

I Spanien har vi flera kunder som är under produktionsstart med våra 

produkter - däribland Jokerbet och Betsson. 

Vårt samarbete med Supabets i Sydafrika, som vi inledde efter periodens 

utgång, är ett genombrott. Supabets har över 8 000 anställda och 11 

miljoner betalande kunder och är en av de större aktörerna på den 

afrikanska kontinenten. Därtill agerar de både som operatör och plattform 

på flera territorier än bara Afrika. Vi har skrivit ett Memorandum of 

understanding med Supabets om att leverera casinospel. Samarbetet gäller 

produktion av helt nya casino- och sportspel för Supabets marknader i 

Afrika, men även utanför kontinenten. Det är första gången vi får en 

beställning att utveckla nya kundanpassade spel. 

Manifesterar med namnbyte 

För att manifestera bolagets förändring har vi genomfört ett namnbyte till 

Spiffbet med ny logga, grafisk profil och ny webbplats. Vi har även lanserat 

nya varumärken som våra spel marknadsförs under – Spiffbet Games och 

Spiffbet Casino. 

Spiffbet är ett namn som tydligare associerar till vilka vi är och vad vi gör. Vi 

vill vara tydliga med att vi är ett nytt bolag med nya produkter. Spiffbet är ett 

snabbfotat innovativt bolag som har en bred portfölj av casino- och 

spelprodukter som levererar nya moderna produkter till spelindustrin nu 

och i framtiden. 

Vi genomförde nyligen en emission som ger oss styrka att genomföra det som 

vi har förutsatt oss att göra. Det handlar om att så kraftfullt som möjligt 

arbeta med marknad och försäljning samt utveckling av våra nya spel. 

Till sist vill jag inskärpa att vi nu har förutsättningar för framgång och att vi 

redan har sett bevis på det. Vi är säkra på att vi ligger rätt och ser med stor 

tillförsikt på framtiden. Jag tror och hoppas att vi snart ser resultatet av vårt 

förändringsarbete. 

 
 

 
 
 

 
Stockholm den 20 november 2018 

 
Lennart Gillberg, Verkställande Direktör 

  



 4 

Spelmarknaden 

De senaste åren har marknaden för spel på Internet visat god tillväxt. 

Spelöverskottet har uppskattats till 40,7 miljarder Euro 2017 och innefattar 

samtliga spelformer, vilket motsvarar en ökning med 10 procent jämfört med 

föregående år. Motsvarande storlek för online-casinomarknaden globalt har 

beräknats till 10,5 miljarder Euro för 2017 (källa H2 Gambling Capital, maj 

2018). 

Omsättning 

Nettoomsättningen för årets tredje kvartal är 0 (99) TSEK. Nedgången beror 

på skiftet av affärsidé från att erbjuda större B2C kunder en handelsplats för 

sportsbets till att erbjuda spelare Take5Live och casinospel via operatörer, 

det vill säga B2B. Den omställningen tar längre tid än förväntat. 

Kassaflöde 

Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet för tredje kvartalet är -3 374 

(-3 188) TSEK. Det ökade negativa kassaflödet jämfört med motsvarande 

kvartal 2017 beror på att verksamheten ändrat karaktär. 

Det negativa kassaflödet har även ökat med jämfört med första och andra 

kvartalet innevarande år, vilket till stor det beror på förvärvet av 30 

casinospel och de utvecklingssatsningar som det medfört samt generellt en 

högre aktivitet i försäljning, produktutveckling och implementering. 

Likviditet och finansiering 

Spiffbet AB:s styrelse och ledning utvärderar löpande den finansiella 

ställningen och håller beredskap för att i god tid genomföra 

finansieringsåtgärder om så skulle krävas. Under maj 2018 upptogs ett 

brygglån från huvudägare och extern finansiär om 6,5 MSEK. Efter 

periodens utgång har Spiffbet genomfört en nyemission om 25,1 MSEK före 

emissionskostnader. När emissionen är helt slutförd kommer brygglånet 

inklusive ränta amorteras i sin helhet. Bolaget bedömer att befintlig 

finansiering säkrar bolagets verksamhet under 2019. 

Apportemission 

Spiffbet förvärvade per den 14 augusti 2018 en portfölj med 30 traditionella 

casinospel som breddar och stärker Spiffbets erbjudande av 

konsumentinriktade spel. Spelen förvärvades från spelutvecklaren Keith 

Long, som samtidigt anställdes för att ansvara för kasinospelmarknaden. 

Förvärvet betalas med nyemitterade aktier i två steg. Den förvärvade 

mjukvaran betalas med nyemitterade aktier. Vid undertecknandet av 

förvärvsavtalet emitterades 500 000 aktier till säljaren motsvarande ett värde 

om 1 375 000 kronor. Antalet aktier ökade härmed till 29 293 609 aktier och 

aktiekapitalet ökade med 62 500 kronor till 3 661 701 kronor. Villkorat av 

hur spelen levererar gentemot ett antal fördefinierade parametrar kan en 

tilläggsköpeskilling efter tolv månader på upp till 1 500 000 aktier utbetalas. 

Vid full betalning (initial köpeskilling om 500 000 aktier samt full 
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tilläggsköpeskilling om 1 500 000 aktier) kommer Keith Long därmed att äga 

2 000 000 aktier i Spiffbet. 

Nyemission 

Spiffbet har med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 18 april 

2018 genomfört en nyemission om 25,1 MSEK med företrädesrätt för 

aktieägarna. Emissionen genomfördes under oktober och fulltecknades.  

Genom emissionen tillförs bolaget 25,1 MSEK före emissionskostnader. 

Emissionslikviden avses huvudsakligen användas för att: 

• Intensifiera marknadsföringen av Bolagets två produktområden, 

casinospel under varumärket Spiffbet Casino samt sportspel, det vill 

säga Take5-familjen med spel under varumärket Spiffbet Games. 

• Vidareutveckla affärsförbindelser med avtalade kunder och 

distributörer genom fortsatt produktanpassning. 

• Vidareutveckla samt mobilanpassa den nyligen förvärvade 

casinoplattformen och dess 30 casinospel och öka förmågan att 

skräddarsy casinospelen till lokala marknader. 

• Vidareutveckla och förfina Take5-applikationen med nya variationer 

för fotboll samt bredda Take5-applikationen till andra idrotter som 

basket, tennis med flera. 

• Arbeta med lokal regelefterlevnad i form av licensiering och certifiering 

på nya marknader. 

• Återbetala det brygglån om 6,5 MSEK som togs den 9 maj 2018. 

Emissionskursen var 1,50 kronor per aktie, vilket innebar en rabatt om 31 

procent jämfört med ett volymvägt genomsnitt för Spiffbets historiska kurs 

under perioden 7 – 20 september 2018. 

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 4,5 MSEK, varav cirka 2 

MSEK utgjorde kostnad för upprättandet av emissionsgarantin, vilken 

bolaget upprättade med en grupp externa investerare, styrelseledamöter och 

ledningspersoner för att säkerställa emissionen. 

Emissionen innebar en utspädningseffekt om cirka 36 procent, beräknat 

som antalet aktier i erbjudandet dividerat med antalet aktier efter 

fulltecknad emission. Antalet aktier i bolaget efter emissionen vid full 

teckning uppgår till 46 032 814. 

Erbjudandet omfattade totalt 16 739 205 aktier, motsvarande 25 108 807,63 

SEK, vilket gav en ökning av aktiekapitalet om 2 092 400,625 kronor till 

totalt 5 754 101,75 kronor baserat på aktiens kvotvärde om 0,125 kronor. 

Optionsprogram 

Vid årsstämman 2018 beslöts att upprätta ett optionsprogram för ledande 

befattningshavare samt ett optionsprogram för styrelseledamöter i Spiffbet 

AB. Totalt emitterades 900 000 teckningsoptioner till ledande 

befattningshavare, inklusive VD, samt 600 000 optioner till Bolagets 
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styrelseledamöter. Lösenperioden är den 19 april 2021 till den 19 maj 2021. 

Teckningsoptionerna har lösenpris 6 kronor. Den 30 september 2018 hade 

samtliga 1 500 000 teckningsoptioner förvärvats av ledande 

befattningshavare respektive styrelseledamöter till marknadsmässigt pris. 

Vid påkallande av dessa kan aktiekapitalet komma att öka med högst 187 

500 kronor. 

Vid årsstämman den 23 juni 2015 beslutades att bolaget som 

incitamentprogram för ledande befattningshavare, personal och 

styrelseledamöter skulle emittera högst 630 000 teckningsoptioner. Av dessa 

emitterades 215 983 stycken, vilka efter omräkning i enlighet med 

optionsvillkoren i anledning av den företrädesemission som bolaget gjorde i 

januari 2017 vid periodens utgång uppgick till 333 478 stycken. Vid 

påkallande av dessa kan aktiekapitalet komma att öka med högst 41 684,75 

kronor. 

Aktien 

Spiffbet AB har per den 28 september 2018 1 664 aktieägare. Aktien är 

noterad på Nasdaq First North Stockholm med ticker SPIFF, ISIN kod 

SE000 691 3497. Aktiekapitalet uppgick vid tredje kvartalets utgång till 

3 661 701 SEK, fördelat på 29 293 609 aktier, envar med ett kvotvärde på 

0,125 SEK. Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera 

och äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar, utan särskilda 

begränsningar. 

Transaktioner med närstående 

Inga transaktioner med närstående har skett under perioden. 

Licenser och certifieringar 

Spiffbet innehar följande licenser och certifieringar: Curacao, Storbritannien 

och Spanien. Bolaget bedömer att detta ger Spiffbet möjlighet att sälja sina 

spelprodukter utan begränsningar under innevarande år. Nya 

licensansökningar görs där så krävs i framtiden. I och med att Spiffbet 

ändrat affärsinriktning från B2C till B2B har bolaget påbörjat processen att 

förnya och ändra bolagets licens på Malta till en B2B-licens. 

Om Spiffbet 

Spiffbet AB, 556856-0246, har säte i Stockholm. Huvudkontoret ligger på 

Karlavägen 60, 114 49 Stockholm. Spiffbet AB noterades den 27 april 2015 

på First North/Nasdaq. 

All utveckling av spel och plattform samt all programmering sker i 

Stockholm samt via globala samarbetspartners, medan den operationella 

verksamheten är förlagd till Malta och dotterbolaget SpiffX Malta Ltd.  

Certified Advisor är G&W Fondkommission, Stockholm. 
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Redovisningsprinciper 

Från och med 1 januari 2015 tillämpar koncernen BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Operativa risker 

Spiffbet är genom sin verksamhet exponerat för risker och 

osäkerhetsfaktorer. Konkurrens från företag inom spelbranschen eller andra 

aktörer, framtida regleringar och omregleringar av spellagstiftning och 

affärsmodellens långsiktiga hållbarhet är alla faktorer som kan komma att 

verka negativt på Spiffbets framtida värdetillväxt. 

Finansiella risker 

Bolaget har historiskt sett drivits med förlust och saknar fortfarande 

tillräckliga kostnadstäckande intäkter. Det är inte säkerställt att Spiffbet 

kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera fortsatt verksamhet 

och det kan inte uteslutas att bolaget i framtiden kommer söka nytt kapital. 

Marknadsrelaterade risker 

Om bolagets samlade marknadsförings- och utvecklingsaktiviteter inte når 

önskat resultat kan detta komma att påverka Spiffbet negativt. 

Information om riskfaktorer beskrivs mer utförligt i det 

Investeringsmemorandum som upprättades i samband med noteringen av 

Spiffbets aktier vid Nasdaq First North Stockholm i april 2015, se Spiffbets 

webbplats, www.spiffbet.se. 
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Finansiell information 

Bokslutskommuniké publiceras den 20 februari 2019 

Delårsrapport Q1 2019 den 14 maj 2019 

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 21 maj 2019 

Delårsrapport Q2 2019 den 13 augusti 2019 

Delårsrapport Q3 2019 den 12 november 2019 

 

Rapporten för Q3 2018 finns på Spiffbets webbplats, www.spiffbet.se 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en 

rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning 

och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 

företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Stockholm den 20 november 2018 

 

Karl Trollborg, ordförande Jacob Dalborg  

 

Tobias Fagerlund  Lennart Gillberg, VD 

 

Frågor kan riktas till,  
Lennart Gillberg, VD 

Telefon: +46 760 101 761 
lennart.gillberg@spiffbet.com 

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

 

Juridisk friskrivning 

Denna rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska 

resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver 

faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen 

för kunder, konkurrenter, effekten av ekonomiska och konjunktur- 

förhållanden, nationella och gränsöverskridande lagar och regleringar, 

skatteregler, effektiviteten av upphovsrätt till datorsystem, teknologisk 

utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska risker. 

http://www.spiff/
mailto:lennart.gillberg@spiffbet.com
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Balansräkning 

 

 

 

  

Balansräkning (TSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31

TILLGÅNGAR

 Anläggningstillgångar

  Materiella anläggningstillgångar 1 6 5

  Immateriella anöäggningstillgångar 1 375 0 0

  Finansiella anläggningstillgångar 75 75 75

 Summa anläggningstillgångar 1 452 81 80

 Omsättningstillgångar

  Kortfristiga fordringar 672 703 479

  Kassa och bank 3 003 2 670 5 083

 Summa omsättningstillgångar 3 675 3 373 5 562

SUMMA TILLGÅNGAR 5 126 3 454 5 642

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 Eget kapital

  Aktiekapital 3 662 2 974 3 599

  Fria reserver -3 726 1 303 3 027

  Periodens resultat -3 519 -2 836 -2 882

 Summa eget kapital -3 583 1 441 3 744

 Kortfristiga skulder

  Leverantörsskulder 401 256 199

  Räntebärande skulder 6 500 0 0

  Övriga kortfristiga skulder 68 150 77

  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 740 1 606 1 621

 Summa kortfristiga skulder 8 709 2 013 1 898

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 126 3 454 5 642
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Resultaträkning 

 

 

  

Resultaträkning (TSEK) 2018 Q3 2017 Q3 2018 jan-sep 2017 jan-sep 2017 helår

 Rörelsens intäkter 0 99 1 719 855

 Rörelsens kostnader

  Råvaror och förnödenheter, externa -780 -440 -920 -1 302 -1 899

  Övriga externa kostnader -1 970 -1 880 -5 570 -7 978 -9 746

  Personalkostnader -558 -614 -1 865 -1 832 -2 484

  Avskrivningar 0 -1 -3 -4 -5

-3 308 -2 935 -8 359 -11 115 -14 133

Rörelseresultat -3 308 -2 836 -8 357 -10 396 -13 278

 Resultat från finansiella poster -211 0 -478 0 0

Resultat efter finansiella poster -3 519 -2 836 -8 836 -10 396 -13 278

Resultat efter skatt -3 519 -2 836 -8 836 -10 396 -13 278



 11 

Kassaflödesanalys 

 

 

 

Förändring i eget kapital 

 

 

Kassaflödesanalys (TSEK) 2018 Q3 2017 Q3 2018 jan-sep 2017 jan-sep 2017 helår

Den löpande verksamheten  

 Resultat efter finansiella poster -3 519 -2 836 -8 836 -10 396 -13 278

 Justering av eget kapital pga ändrad kurs 0 -12 0 -30 36

 Avskrivning 0 1 3 3 4

 Övriga poster som ej ingår i kassaflödet -6 0 28 1 1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -3 524 -2 847 -8 805 -10 421 -13 237

förändringar av rörelsekapital   

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 150 -341 119 -954 -911

0 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 374 -3 188 -8 686 -11 376 -14 148

   

Investeringsverksamheten   

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 375 0 -1 375 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 375 0 -1 375 0 0

   

Finansieringsverksamheten   

 Nyemissioner efter avdrag för emissionskostnader 1 375 0 1 481 12 688 17 873

 Upptagning av lån 800 0 6 500 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 175 0 7 981 12 457 17 642

  

Periodens kassaflöde -2 574 -3 188 -2 080 1 081 3 494

Likvida medel vid periodens början 5 577 5 858 5 083 1 588 1 588

Likvida medel vid periodens slut 3 003 2 670 3 003 2 670 5 083

Förändring i eget kapital (TSEK) 2018 jan-sep 2017 jan-sep 2017 helår

Ingående eget kapital 3 744 -328 -328

Ändring i redovisning i dotterbolagen på Malta 2016 -262 -262

Justerat ingående eget kapital 3 744 -591 -591

Periodens resultat -8 780 -10 396 -13 278

Nyemissioner efter avdrag för emissionskostnader 1 481 12 459 17 644

Valutakursdifferens -28 -32 -32

Utgående eget kapital -3 583 1 441 3 744


