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Bokslutskommuniké 2018
Nyckeltal (TSEK)

2018 Q4

Omsättning

2017 Q4

2018 helår

2017 helår

0

136

1

855

-2 347

-2 882

-11 183

-13 278

Kassaflöde från löpande verks amhet

-3 730

-2 772

-12 416

-14 148

Eget kapital

14 636

3 744

14 636

3 744

Likviditet vid periodens slut

13 340

5 083

13 340

5 083

Resultat efter finansiella poster

Fjärde kvartalet 2018
-

Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 0 (136) TSEK.
Resultatet efter finansiella poster var -2 347 (-2 882) TSEK.

Helåret 2018
-

Intäkterna för perioden uppgick till 1 (855) TSEK.
Resultatet efter finansiella poster var -11 183 (-13 278) TSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
-

-

-

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 Take5 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 tillträdde den 1
februari 2019.
Spiffbet har den 4 oktober hållit extra bolagsstämma och bytt namn
från SpiffX till Spiffbet.
Spiffbet har lanserat en ny företagshemsida, www.spiffbet.se
Take5 har lanserats och gått live på en av Spaniens största spelsajter,
Jokerbet.se
Spiffbet har tilldelats priset ”Best Virtual Sports/Game Innovation” för
sitt hybridspel Take5 på branschmässan SBC Awards.

Händelser efter periodens utgång
-

Spiffbet har hållit extra bolagsstämma den 22 februari med syfte att
fastställa ett incitamentsprogram till VD.
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VD-kommentar
Jag tillträdde som VD den 1 februari 2019 och rivstartade med att den 5-7
februari gå på branschens årliga stora mässa, ICE, i London. Där träffade
jag kunder, framtida kunder och även våra brittiska och sydafrikanska
medarbetare, vilket har givit mig en flygande start.
Under ICE-dagarna höll vi ett eget event där vi gjorde en initial lansering av
våra nyutvecklade produkter – Supaball och Arena. Jag tror alla i vår
organisation kan intyga att det var en mycket lyckad tillställning där vi
stärkte relationen med befintliga och presumtiva kunder och där vårt
koncept med hybridspel gjorde stort intryck. Det är svårt att tänka sig en
bättre start som VD för ett tillväxtföretag som Spiffbet.
Fjärde kvartalet
Som nytillträdd VD efter fjärde kvartalets utgång vill jag endast kort
kommentera fjärde kvartalet 2018.
Vi har skrivit ett memorandum of understanding med Supabets, avseende
utveckling av ett nytt slot-baserat hybridspel som går under namnet
Supaball. Supabets är en av södra Afrikas största speloperatörer.
Vi har i samarbete med Supabets också vidareutvecklat Take5 till ett nytt
community-baserat spel under arbetsnamnet Arena. Detta spel har testats
ett antal gånger och börjar närma sig lansering. Vi räknar med att inom kort
kunna lansera detta spel till befintliga Take5-kunder.
Vi har skrivit avtal med en av Spaniens största speloperatörer, Jokerbet.se
avseende Take5.
Vi har genomfört en nyemission om 25,1 MSEK. Efter emissionskostnader
om 4,5 MSEK samt amortering av det brygglån om 6,5 MSEK som togs upp i
maj 2018 ger det oss ändå ett bra kapital att satsa under hela 2019.
Vi redovisar inga märkbara intäkter under kvartalet. Mitt initiala intryck är
att vi historiskt har varit för optimistiska i våra bedömningar om hur snabbt
våra produkter kan vara färdiga för marknaden och hur snabbt vi kan
integrera produkterna hos våra kunder.
Vi har genomfört namnbytet till Spiffbet som manifesterar bolagets nya
strategi som spelleverantör.
Inledningen av 2019
Under inledningen av första kvartalet 2019 har vi arbetat intensivt med att
leverera gentemot Supabets, vilket har haft hög prioritet. Konverteringen av
de 30 casinospelen har prioriterats ner till följd av utvecklingen som görs
mot Supabets. För tillfället pågår det ett arbete med att skapa effektivare
processer i såväl utvecklingsarbete som försäljning. Det finns mycket
utvecklingstalang i Spiffbet och vi behöver bli bättre på att ta vara på den. Vi
genomför en genomgång av vår försäljning för att bli effektivare i vår
marknadsbearbetning. I detta ingår också en översyn av de befintliga
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kundrelationer vi har och hur de kan utvecklas. Här finns en påtaglig
förbättringspotential som initialt kräver stort fokus från VD.
I arbetet med att effektivisera spelutvecklingen ökar vi nu tempot i
konverteringen av casinoportföljen. Detta är en viss utmaning då bra
utvecklingsresurser är en bristvara. Samtidigt som vi arbetar med
casinoportföljen gör vi också en kritisk bedömning av varje spels
kommersiella potential. Härutöver har vi mängder med nya kundkontakter
efter ICE-mässan att följa upp, förutom uppföljningsarbete med befintliga
kunder.
Jag vill å Spiffbets vägnar rikta ett tack till min företrädare Lennart Gillberg.
Han tillträdde som tillförordnad VD för 18 månader sedan i en situation där
Spiffbet behövde en förändring. Han har med stor energi sett till att Spiffbet
gått från att tillhandahålla en vadslagningsbörs till att bolaget idag är en
leverantör av programvara till speloperatörer.
Mycket återstår dock att göra. Det tar tid innan en ändrad affärsmodell
sätter sig och fungerar friktionsfritt. Icke desto mindre ser jag med stor
tillförsikt på framtiden. Vi har attraktiva produkter på gång, vi har bra
kundrelationer och vi har resurser för att leverera bra till våra kunder.

Stockholm den 27 februari 2019
Henrik Svensson, Verkställande Direktör
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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 (H2 Gambling Capital, maj 2018).

Omsättning
Nettoomsättningen för årets fjärde kvartal är 0 (136) TSEK.
Nettoomsättningen för helåret uppgick till 1 (855) TSEK. Nedgången beror på
skiftet av affärsidé från att erbjuda större B2C kunder en handelsplats för
sportsbets till att erbjuda spelare Take5 och casinospel via operatörer, det
vill säga B2B. Den omställningen tar längre tid än förväntat.

Kassaflöde
Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet för fjärde kvartalet är -3 730
(-2 772) TSEK. Det ökade negativa kassaflödet för fjärde kvartalet 2018
jämfört med motsvarande period förra året beror i huvudsak på förändringar
i rörelsekapital, där rörelseskulderna minskat väsentligt.
Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet för helåret 2018 är -12 416
(-14 148) TSEK. För helåret 2018 har det negativa kassaflödet reducerats
jämfört med motsvarande period 2017. Det beror på att bolagets verksamhet
har ändrat karaktär. Kostnader relaterade till den nu avslutade
marknadsplatsen för bettingoptioner har försvunnit och kostnader avseende
Take5 och Casinospelen har tillkommit.

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. Under fjärde
kvartalet genomförde Spiffbet en nyemission om 25,1 MSEK före
emissionskostnader. I samband med emissionen återbetalades brygglånet
inklusive ränta i sin helhet. Bolaget bedömer att befintlig finansiering säkrar
bolagets verksamhet under 2019.

Nyemission
Spiffbet har under fjärde kvartalet 2018 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 tillfördes bolaget 25,1 MSEK före emissionskostnader.
Emissionslikviden avses huvudsakligen användas för att:
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Intensifiera marknadsföringen av bolagets två produktområden,
casinospel under varumärket Spiffbet Casino och sportspel under
varumärket Spiffbet Games.
Vidareutveckla affärsförbindelser med avtalade kunder och
distributörer genom fortsatt produktanpassning.
Vidareutveckla samt mobilanpassa den under 2018 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 sporter som
basket, tennis med flera.
Arbeta med lokal regelefterlevnad i form av licensiering och certifiering
på nya marknader.

Emissionskostnaderna uppgick till cirka 4,5 MSEK, varav cirka 2 MSEK
utgjorde kostnad för upprättandet av emissionsgarantin.
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 uppgår till 46
032 814.
Emissionen 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
styrelseledamöter. Lösenperioden är den 19 april 2021 till den 19 maj 2021.
Teckningsoptionerna hade ett lösenpris om 6 kronor. Efter omräkning i
enlighet med optionsvillkoren i anledning av den företrädesemission som
bolaget gjorde i oktober 2018 är antalet utestående teckningsoptioner
justerat till 1 570 032 och lösenpriset justerat till 5,73 kronor. Vid
påkallande av dessa teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att öka
med högst 196 254 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. Dessa
optioner har löpt ut och inte lösts och därmed förfallit.
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Efter kvartalets utgång har Spiffbet AB hållit extra bolagsstämma för beslut
om upprättande av ett optionsprogram riktade till VD om maximalt
1 000 000 teckningsoptioner. Lösenperioden är från den till den 23 maj
2024. Teckningsoptionernas lösenpris ska uppgå till ett belopp motsvarande
400 procent av den för aktier i bolaget på Nasdaq First North noterade
volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden 8 februari 2019 till och
med den 21 februari 2019 avrundat till närmast helt krontal.
Teckningskursen har fastställts till fyra kronor per option. Om samtliga
optioner tecknas innebär det vid påkallande av dessa att aktiekapitalet kan
komma att öka med högst 125 000 kronor. För fullständiga villkor se
bolagets webbplats, www.spiffbet.se.

Aktien
Spiffbet AB har per den 31 december 2018 cirka 1 200 aktieägare. Aktien är
noterad på Nasdaq First North Stockholm med ticker SPIFF, ISIN kod
SE000 691 3497. Aktiekapitalet uppgick vid fjärde kvartalets utgång till
5 754 101,75 SEK, fördelat på 46 032 814 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 på de marknader där bolaget agerar under innevarande år
utan väsentliga begränsningar till följd av regelverk. Nya licensansökningar
görs där så krävs i framtiden. I och med att Spiffbet ändrat affärsinriktning
från B2C till B2B har bolaget en pågående process 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 Nasdaq First North Stockholm.
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 Spiffbet Malta Ltd
(tidigare SpiffX Malta Ltd) samt dotterbolaget Spiffbet Curacao NV. Därtill
finns ett dotterbolag i England.
Certified Advisor är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon:
08-503 000 50.
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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
Delårsrapport Q1 2019 den 14 maj 2019
Delårsrapport Q2 2019 den 13 augusti 2019
Delårsrapport Q3 2019 den 12 november 2019

Övrigt
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2018.
Årsredovisning för 2018 kommer att publiceras senast den 30 april 2019.
Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 21 maj 2019.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Bokslutskommunikén för 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 27 februari 2019

Karl Trollborg, ordförande

Jacob Dalborg

Tobias Fagerlund

Lennart Gillberg

Frågor kan riktas till
Henrik Svensson, VD
Telefon: +46 70 650 02 15
henrik.svensson@spiffbet.com

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 konjunkturförhållanden, nationella och gränsöverskridande lagar och regleringar,
skatteregler, effektiviteten av upphovsrätt till datorsystem, teknologisk
utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska risker.
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Koncernens resultaträkning
Resultaträkning (TSEK)

2018 Q4

2107 Q4

2018 helår

2017 helår

0

136

1

855

-1 018

-597

-1 938

-1 899

Övriga externa kostnader

-884

-1 768

-6 454

-9 746

Personalkostnader

-463

-652

-2 328

-2 484

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader, externa

-1

-1

-5

-5

Rörelsens kostnader

Avskrivningar

-2 366

-3 018

-10 725

-14 133

Rörelseresultat

-2 366

-2 882

-10 723

-13 278

19

0

-460

0

Resultat efter finansiella poster

-2 347

-2 882

-11 183

-13 278

Periodens resultat efter skatt

-2 347

-2 882

-11 183

-13 278

2018 Q4

2107 Q4

2018 helår

2017 helår

29 294

23 794

28 794

7 931

Resultat från finansiella poster

Aktiedata
Antal utestående aktier:
Vid periodens början
Vid periodens s lut

46 033

29 294

46 033

28 794

Genomsnittligt under perioden

37 663

26 544

37 413

18 362

1 570

333

1 570

333

47 603

29 627

47 603

29 127

Vinst per aktie före utspädning (SEK)

0,00

0,00

0,00

0,00

Vinst per aktie vid full utspädning (SEK)

0,00

0,00

0,00

0,00

Möjlig utspädning
Antal aktier vid periodens slut vid full utspädning
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Koncernens balansräkning
Balansräkning (TSEK)

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggnings tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

0

5

1 375

0

75

75

1 450

80

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

994

479

Kassa och bank

13 340

5 083

Summa omsättningstillgångar

14 334

5 562

SUMMA TILLGÅNGAR

15 784

5 642

5 754

3 599

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Fria reserver

20 065

13 423

Periodens resultat

-11 183

-13 278

Summa eget kapital

14 636

3 744

536

199

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

108

77

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

503

1 621

1 148

1 898

15 784

5 642

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Koncernens kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys (TSEK)

2018 Q4

2107 Q4

2018 helår

2017 helår

-2 347

-2 882

-11 183

-13 278

Justering av eget kapital pga ändrad valutakurs

0

65

0

36

Avskrivningar

1

1

5

4

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

Övriga poster som ej ingår i kassaflödet

0

0

28

1

-2 346

-2 815

-11 150

-13 237

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

-1 384

43

-1 265

-911

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 730

-2 772

-12 416

-14 148

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

0

0

-1 375

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

-1 375

0

20 567

5 185

22 048

17 642

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemissioner efter avdrag för emissionskostnader
Upptagning/återbetalning av lån

-6 500

0

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

14 067

5 185

22 048

17 642

Periodens kassaflöde

10 337

2 413

8 257

3 494

3 003

2 670

5 083

1 588

13 340

5 083

13 340

5 083

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Koncernens förändring i eget kapital
Förändring i eget kapital (TSEK)

2018 helår

2017 helår

Ingående eget kapital
Ändri ng i redovi s ning i dotte rbol a gen på Ma l ta 2016

3 744
0

-328
-262

Justerat ingående eget kapital

3 744

-591

-11 183

-13 278

22 048

17 644

Peri odens res ul ta t
Nyemi ss i oner efter a vdra g för emi ss i onskos tna der
Va l uta kursdi fferens

28

-32

Utgående eget kapital

14 636

3 744
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