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Förvaltningsberättelse

 Årsredovisningen upprättad i tusental svenska kronor, TKR

Allmänt om verksamheten

Koncern

 Koncern

 Allmänt om verksamheten

 Spiffbets verksamhet har genomgått en rejäl omstöpning under 2018. Bolaget har utvecklats till en
 renodlad spelleverantör och därmed utvecklat en helt ny affärsmodell. Fokus har lagts på att utveckla
 innovativa mobilbaserade hybridspel i form av Take5 för den internationella spelmarknaden.
 Hybridspelen kompletterades i augusti 2018 med ett förvärv av en spelplattform bestående av 30
 casinospel, vilket utökade erbjudandet och även intjäningspotentialen väsentligt.
 Spiffbet har två produktområden, traditionella Casinospel som marknadsförs under varumärket
 Spiffbet Casino, samt hybridspel av typen Take5 som marknadsförs under varumärket Spiffbet
 Games.

 Organisation
 Spiffbet AB är moderbolag i koncernen och bedriver utveckling av spel och teknisk plattform. Alla
 immateriella rättigheter i form av programvara finns i Spiffbet AB. All operativ verksamhet gentemot
 våra kunder bedrivs från det maltesiska dotterbolaget Spiffbet Malta Ltd. Därifrån levereras de spel
 samt plattformar som Spiffbet tillhandahåller.
 Spiffbet har sedan verksamheten inleddes strävat efter att Bolaget ska ha en begränsad och
 kostnadseffektiv organisation. Under utvecklingsfasen har därför i huvudsak externa konsulter
 engagerats när behov har funnits. 
 Spiffbet har sin operativa verksamhet på Malta. I Spiffbets maltesiska underkoncern finns alla
 nödvändiga licenser och tillstånd liksom regelefterlevnad och det är till Malta alla
 transaktionsrelaterade frågor hänvisas. Utveckling av spel och tekniska plattformar sker i Stockholm
 och i Sydafrika, där Spiffbet har ett team för spelutveckling, marknadsföring, försäljning och
 implementering.
 Bolaget planerar att successivt stärka organisationen inom produktutveckling och produktion i
 samband med ett större fokus på produktifiering och kommersialisering. Detta i kombination med ett
 ökat fokus på försäljning där personal kommer att placeras på marknader nära kunderna.

 Väsentliga händelser under 2018

 Januari 
 Take5 erbjuds skarpt till kunder i Afrika genom operatören Cheza Gaming i Kenya och Burundi.

 Februari
 Avtal med lotteriplattformen Twelwe40 om integration av Take5.
 Avtal med den afrikanska lotterioperatören AfroMillionsLotto om integration och marknadsföring av
 Take5 i Nigeria.

 Februari
 Beslut att pausa handelsplattformen för att fullt ut fokusera på b2b-produkter.

 Maj
 Avtal har tecknats med Grupo Veramatic (Jokerbet.es) 
 Likviditeten stärktes genom ett brygglån om 6,5 MSEK från en handfull investerare.
 Samarbetet med plattformen, Twelve40 ger två nya operatörer, Islandlotto och Wildcrypto.

 Augusti
 Förvärvat en portfölj med 30 casinospel.
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 September
 Avtal med speloperatören Centric Holdings om leverans av en nyckelfärdig white label-lösning för
 casinospel till Centrics licensierade verksamhet i östra Afrika. 
 Avtal med den brittiska spelgruppen 1X2 Network avseende integration av såväl hybridspelen Take5
 som några av casinospelen på 1X2 Networks spelplattform 3PI.

 Oktober
 Intentionsavtal med en av Afrikas största speloperatörer, Supabets, om utveckling och marknadsföring
 av specifika spel baserade på Spiffbets befintliga produktportfölj.
 Lanserat en ny företagshemsida, www.spiffbet.se
 Bytt namn från SpiffX till Spiffbet.
 Avtal med Betsson för lansering av Take5 i Spanien.
 Nyemission där bolaget tillförts 25,1 MSEK före emissionskostnader och i samband därmed amorterat
 ett brygglån om 6,5 MSEK.

 November
 Anställt Henrik Svensson som VD. Henrik tillträdde den 1 februari 2019.

 December
 Spiffbet har tilldelats priset Best Virtual Sports/Game Innovation för sitt hybridspel Take5 på
 branschmässan SBC Awards.
 Take5 har lanserats och gått live på en av Spaniens största spelsajter, Jokerbet.es

 Finansiering
 Bolaget har under 2018 fyllt kassan för att under 2019 genomföra de satsningar som ligger i strategin -
 att omvandla bolaget från en leverantör av en bettingbörs till en leverantör av spel till betting- och
 casinoindustrin. Detta har skett i två steg. I maj upptogs ett brygglån, och i oktober gjordes en
 företrädesemission. I samband med företrädesemissionen återbetalades brygglånet i sin helhet.
 Under maj 2018 upptogs ett lån från huvudägare och extern finansiär om 6,5 MSEK. Lånet samt ränta
 återbetalades i sin helhet i november 2018.
 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:
      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.
 Styrelsen gör bedömningen att befintlig finansiering är tillräcklig under verksamhetsåret 2019

 Medarbetare
 Medarbetare definieras som anställda motsvarande en heltidsekvivalent inklusive konsulter vilka
 arbetar merparten av sin tid för Spiffbet. Bolaget har under 2018 ökat antalet medarbetare från sju vid
 årets ingång till nio vid årets utgång. Medarbetare har funnits i Sverige, England, Sydafrika och Malta.

 Produkter
 Spiffbet har två produktområden, traditionella Casinospel som marknadsförs under varumärket
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 Spiffbet Casino samt hybridspel av typen Take5 som säljs under varumärket Spiffbet Games.
 Casinoplattformen som förvärvades i augusti 2018 består av en portfölj med 30 spel, huvudsakligen de
 globala storsäljarna inom casinospel, det vill säga Black Jack, Baccarat, Roulett, Video Poker samt
 slottar (enarmade banditer). Spelen har väl kända regler och erbjuds i diverse varianter med olika
 förutsättningar beroende på lokala preferenser. Exempelvis finns Roulett i två varianter, dels med en
 nolla, dels med en dubbelnolla. Även övriga spel finns med diverse lokala varianter, vilket förändrar
 både spelrytm och vinstmöjligheter.
 Casinospelen är framtagna för desktop, det vill säga vanliga pc-datorer. Spiffbet håller nu på att
 anpassa spelen för mobila enheter så som smarta telefoner och surfplattor. Samtidigt fräschas
 spelens användargränssnitt upp med ny grafik, rörliga bilder, nya ljud, musik, nya speakerröster etc.
 Därtill sker även en anpassning av spelens underliggande dataarkitektur för att underlätta för att
 exempelvis arbeta med multivaluta, nya språk, min- och maxinsatser, modernare plånbokshantering,
 nya API med mera. Plattformen har operatörsfunktionalitet med egen plånbokshantering och
 back-office-system.
 Operatörsfunktionaliteten utvecklas nu vidare, vilket har gett möjlighet att leverera spelen som en
 komplett white-label-lösning. Detta gör det även smidigt för Spiffbets kunder att påverka färg- och
 formspråk med mera.

 Spiffbet Games
 Det första spelet Spiffbet utvecklat och marknadsfört är Take5 för fotboll. Tanken bakom Take5 är
 enkel - satsa 1 på 5. Det vill säga att satsa 1 euro för möjligheten att vinna 5 euro på att det blir mål i
 matchen, oavsett lag, inom 5 min från det att vadet startat. Kunden initierar själv vadet genom att
 trycka på en knapp - start bet. Vinst eller förlust beräknas och distribueras direkt efter
 femminutersperioden eller efter mål. För att förhindra enkla vinster har funktionen en nio sekunders
 försening i starten innan fem minuters nedräkning påbörjas.
 Kunden har möjlighet att registrera ett konto direkt i applikationen samt att erhålla olika bonusar eller
 att göra insättningar. Kunden väljer därefter den match som är i spel (inplay).
 Take5 vidareutvecklas för att tilltala nya målgrupper med exempelvis en jackpotfunktion, möjlighet att
 erbjuda freebets samt en variant där spelaren har chansen att mångdubbla vinsten genom att pricka
 rätt flera gånger i rad ungefär som tiotusenkronorsfrågan.
 Take5 har även kompletterats med casinospelsfunktioner, vilket ger en kombination av betting och ett
 slumpinslag - en nisch Spiffbet etablerat i spelbranschen under begreppet hybridspel. Exempelvis kan
 det vara ett hjul att snurra på eller en skraplottsfunktion som avgör vinstens storlek baserat på det
 ursprungliga vad spelaren har startat.
 Spiffbet har även tagit fram varianter av hybridspel för andra sporter med helt annan spellogik än
 Take5 men som ändå är besläktade genom karaktären av enklare nöjesspel för vadslagning med ett
 slumpbaserat inslag. Exempel på dessa utvecklingsprojekt är en applikation för tennis och basket. I
 pipeline finns även en applikation för amerikansk fotboll - NFL, National Football League.
 Framtagandet av dessa olika produkter ligger i linje med att kunna erbjuda spel dygnet runt globalt i
 olika sporter/marknader, olika tidzoner och preplay/inplay.

 Marknadsbearbetning och försäljning
 Spiffbets kunder är framförallt speloperatörer som erbjuder spel till sina slutkunder som utgörs av
 spelare. Dessa kan agera online eller vara landbaserade, det vill säga med traditionella kasinon eller
 butiker. Spiffbet erbjuder lösningar till dessa operatörer. Förutom speloperatörer av olika slag är
 plattformar, ibland kallade nätverk, en prioriterad målgrupp för Spiffbet. Plattformarna erbjuder
 operatörer - ibland ett stort antal - en portfölj av spel från flera leverantörer och många gånger även
 olika nivåer av funktionalitet som betalningslösningar, backoffice, statistik. Ett avtal med en plattform är
 ett mycket effektivt sätt för Spiffbet att nå ut bredare då bolaget efter en enda integration får ut sina
 spel hos flera speloperatörer.
 Spiffbets marknadsföring och försäljning sker huvudsakligen via sport- och spelmässor och
 uppföljande möten för att diskutera avtalsvillkor, eventuella produktanpassningar, teknisk
 implementation. Kännedomen om Spiffbet och bolagets produkter har växt från månad till månad de
 senaste åren på grund av flitigt deltagande vid flera betydande branschmässor.

 Finansiellt resultat
 Spiffbet redovisar inga intäkter för 2018. Bolaget har lagt om verksamheten från att tillhandahålla en
 börs för bettingoptioner till att tillhandahålla spel till speloperatörer inom Casino och sportsbetting.
 Försäljningen av bolagets nya produkter har i under verksamhetsåret 2018 inte genererat några
 signifikanta intäkter.
 Kostnaderna har minskat något jämfört med 2017, huvudsakligen beroende på att tidigare verksamhet
 fasats ut och att kostnaderna förknippade med denna verksamhet har klingat av. Samtidigt har bolaget
 försiktigt accelererat satsningen på att ta fram nya spel, vilket i någon mån ökat kostnaderna.
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 Risker och riskhantering
 Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på Spiffbets verksamhet. Det är därför av stor vikt att
 beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Nedan beskrivs riskfaktorer utan
 inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl
 inte bedömas utan en samlad utvärdering av övrig information tillsammans med en allmän
 omvärldsbedömning har gjorts.

 Konjunkturens utveckling
 Efterfrågan på Spiffbets produkter påverkas av det allmänna konjunkturläget på de marknader där
 Spiffbet är verksamt och påverkas bland annat av faktorer såsom räntor, valutakurser, skatter,
 aktiemarknadens utveckling, tillgång till krediter, arbetslöshetsnivå och allmänna affärsförhållanden.
 Ett mindre gynnsamt konjunkturläge kan medföra förändrade förutsättningar för nyinvesteringar och
 underhåll bland Spiffbets slutkunder och kan således påverka efterfrågan på Spiffbets produkter
 negativt.

 Konkurrens
 Spiffbet är beroende av kunders och partners mjukvaruplattformar samt av egen mjukvaruutveckling
 för att leverera sina produkter. Spiffbet exponeras idag mot konkurrens på dessa områden och denna
 konkurrens kan komma att öka i framtiden.

 Motpartsrisk
 Spiffbet arbetar kontinuerligt med att upphandla distributionsavtal med aktörer på spelmarknaden.
 Spiffbet kan dock inte garantera att var och en av dessa aktörer kan infria sina avtalsmässiga
 förpliktelser. Det kan inte uteslutas att ett sådant fall inte skulle skapa fördröjningar i Spiffbets intäkter.

 Kreditrisk
 Kreditrisk för Bolaget består i huvudsak av kundfordringar hos kunder till Bolaget. Det finns en risk att
 dessa kunder inte kan fullfölja sitt åtagande vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ påverkan på
 Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

 Valutarisker
 Valutarisker finns i form av transaktionsrisker. Transaktionsrisk uppstår vid köp och försäljning av
 varor och tjänster i andra valutor än respektive bolags lokala valuta. Spiffbet opererar på en
 internationell marknad med försäljning och inköpen i andra valutor än SEK. Förändringar i värdet på
 SEK i förhållande till andra valutor kan komma att få såväl positiva som negativa effekter på bolagets
 resultat och finansiella ställning. Nettoexponeringen i andra valutor är för närvarande begränsad och
 koncernen säkrar för närvarande inte valutaexponeringen.

 Likviditetsrisk
 Likviditetsrisken är risken att vid brist på likvida medel inte kunna fullgöra sina åtaganden eller att de
 endast kan fullgöra sina åtaganden till viss del eller att de endast kan fullgöras genom upplåning av
 likvida medel till avsevärt högre kostnad eller i värsta fall inte alls. Om Bolagets tillgång till likvida
 medel försvåras skulle det kunna ha en väsentligt negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella
 ställning och resultat.

 Skatterisker
 Bolagets verksamhet påverkas av de vid var tid gällande skattereglerna i de jurisdiktioner Bolaget
 bedriver verksamhet i vilket på dagen för Bolagsbeskrivningen omfattar flera länder. Även om Bolagets
 verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets tolkning av tillämpliga lagar och regler på skatteområdet,
 och i enlighet med råd från skatterådgivare, finns det en risk att Bolagets tolkning är felaktig eller att
 sådana regler ändras med eventuell retroaktiv verkan. Vidare kan framtida förändringar i tillämpliga
 lagar och regler påverka förutsättningarna för Bolagets verksamhet. Det finns en risk att skattesatser
 förändras i framtiden eller att andra regelförändringar sker som påverkar Bolagets verksamhet.
 Skulle någon av de ovan beskrivna riskerna realiseras kan dessa ha en väsentlig negativ inverkan på
 Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

 Politiska och regulatoriska risker
 Spiffbet distribuerar sina produkter på den internationella spelmarknaden. Spelmarknaden är ofta
 särskilt reglerad och regelverket skiljer sig åt mellan länder. Det kan därför inte uteslutas att en
 regelförändring i ett land där Spiffbet är verksamt skulle ha en negativ effekt på Spiffbets verksamhet
 på den marknaden. Det kan inte heller uteslutas att Bolaget kan komma att bli inblandade i någon
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 rättslig tvist eller något skiljeförfarande. Sådana tvister kan röra stora belopp och innebära betydande
 juridiska kostnader och således kunna ha väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella
 ställning och resultat.

 IT-system
 Spiffbet är beroende av en effektiv och oavbruten drift hos olika IT-system för att driva de olika
 verksamheterna, inklusive spelutveckling, försäljning och distribution. Ett omfattande haveri eller annan
 störning i IT-systemen kan påverka förmågan att bedriva verksamhet avseende att utveckla produkter,
 genomföra effektiv försäljning eller att fakturera och leverera produkter och tjänster till kunder.
 Bolagets verksamhet omfattar även användning och lagring av information om arbetstagare och
 kunder. Det finns en risk att Bolagets säkerhetsåtgärder avseende sina system samt andra
 säkerhetsrutiner inte förhindrar olovligt intrång eller att personuppgifter eller information skyddad av
 annan anledning röjs.

 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.
 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. Teckningskursen har fastställts till fyra kronor per option. Vid påkallande av dessa
 teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att öka med högst 125 000 kronor.

   VD-ord
 Jag tillträde som VD i Spiffbet AB den 1 februari 2019 och vill endast kort kommentera 2018. 
 Under 2018 genomförde Spiffbet under tidigare VD, Lennart Gillberg, omvandlingen av bolagets
 erbjudande från en spelbörs till att erbjuda speloperatörer betting- och casinospel. En sådan
 omställning är mycket betydande och är kostsam dels genom nya utgifter dels genom förlorade
 intäkter. Trots utmaningen har ledningen i bolaget under 2018 hållit fast vid denna strategiändring och
 har drivit igenom åtgärder och affärer i linje med våra strategiska mål.  En stor sådan åtgärd var
 förvärvet av casinoportföljen i augusti, vilket gav Spiffbet ett mycket bredare erbjudande. För att nå full
 avkastning på denna investering krävs ytterligare arbete, vilket pågår i Spiffbet genom egen personal
 och externa spelstudios. För att kunna genomföra denna plan var nyemissionen under 2018
 nödvändig.
 Under 2019 har vi ökat tempot på vår produktutveckling. Vår nya strategi kräver en bredare portfölj
 med spel och den behöver även vara djupare inom varje kategori än vad vi har i nuläget. Vid vårt event
 i London i samband med ICE fick vi positiva omdömen på två produkter under utveckling - Supaball
 och ArenaLive. Detta gav oss bekräftelse på vår produktstrategi och vi har fortsatt med utveckling av
 fler spel. Två av dessa är Breaking Lab och TimeBet. Dessutom har vi vidareutvecklat plattformen för
 de förvärvade casinospelen och inlett konverteringen av dessa casinospel. Plattformen var nödvändig
 för att kunna distribuera casinospelen i nuvarande format eller i nytt format. En förstärkning av vårt
 erbjudande skapar bättre förutsättningar för nya avtal och en bättre avkastning på befintliga
 kundrelationer. 
 Det är nu snart tre månader sedan jag tillträdde som VD. Jag tycker jag fått en bra start och känner att
 jag har ett bra förtroende från medarbetare och styrelse. Jag ser med tillförsikt på framtiden för
 Spiffbet.

 Henrik Svensson,
 VD Spiffbet AB
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Aktieägare per 31 december 2018
  Kapital och röster % Kapital och röster %  
Namn Antal aktier 2018-12-31  2017-12-31
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 5 039 975 10,95
Catella Bank S A 4 330 448 9,41
Camp Jarl AB 3 934 116 8,55 13,66
Phantome de Genolier AB 3 142 856 6,83 6,95
Dashi Capital AB - - 11,72
Mafic AB 1 803 501 3,92 5,22
Dividend Sweden AB 1 511 536 3,28
Danester AB 1 503 501 3,27 5,22
Nordnet Pensionsförsäkrings AB 1 405 302 3,05
Capmate AB 1 000 000 2,17
Markus Kullman 806 079 1,75
Övriga 21 555 500 46,82 57,23

Summa 46 032 814 100,00 100,00

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Koncern
     2014-12-31
 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 (6 månader)
Nettoomsättning - 1 205 1 470 1 180 300
Balansomslutning 15 784 5 642 2 329 3 556 2 245
Soliditet 92,7 66,9% -21,9% 55,8% -13%

 Företagets säte är Stockholm

Moderföretag
   2014-12-31   
 2018-12-31 2017-12-31 (6 månader) 2014-06-30 2013-06-30
Nettoomsättning 372 348 339 418 104
Balansomslutning 32 891 18 548 9 842 6 946 3 644
Soliditet 98,5 98,5% 89,2% 97% 53,8%

Eget kapital

Aktie- Övrigt tillskjutet Balanserat resultat  i
kapital eget kapital nkl årets resultat  

Koncernen
Ingående balans 2018-01-01 3 599 43 349 -43 171

Förändringar i redovisade värden som
redovisas direkt mot eget kapital -2

Summa 3 599 43 347 -43 171

Transaktioner med koncernens ägare
Apportemission 63 1 313
Nyemission 2 092 23 017
Option 106
Emissionskostnader -4 664

Summa 2 155 19 772 -
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Årets resultat -11 067

Eget kapital  2018-12-31 5 754 63 119 -54 238

Aktie- Överkurs- Balanserat resultat
kapital fond inkl årets resultat

Moderföretaget
Ingående balans 2018-01-01 3 599 42 849 -28 171

Transaktioner med ägare
Apportemission 63 1 313
Nyemission 2 092 23 017
Option 106
Emissionskostnader -4 664

Summa 5 754 62 621 -28 171

Årets resultat -7 802

Eget kapital  2018-12-31 5 754 62 621 -35 973

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst
 Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

 Belopp i SEK
Fritt eget kapital
Överkursfond 62 621 246
balanserat resultat -28 171 415
årets resultat -7 802 010

Totalt 26 647 821

Behandlas enligt följande:

Balanseras i ny räkning 26 647 821

Summa 26 647 821

 Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
 resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2018-01-01- 2017-01-01-

2018-12-31 2017-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 - 1 205

- 1 205

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader, externa -2 017 -2 205
Övriga externa kostnader 5,7 -6 298 -9 808
Personalkostnader 4 -2 333 -2 543
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 6 -5 -5

Rörelseresultat -10 653 -13 356

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader -414 -

Resultat efter finansiella poster -11 067 -13 356

Resultat före skatt -11 067 -13 356

Skatt på årets resultat

Årets resultat -11 067 -13 356
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Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt liknande rättigheter 3 1 375 -

1 375 -

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 9 - 5

- 5

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 75 75

75 75

Summa anläggningstillgångar 1 450 80

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Skattefordringar 13 -
Övriga fordringar 854 235
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 127 244

994 479

Kassa och bank 13 340 5 083

Summa omsättningstillgångar 14 334 5 562

SUMMA TILLGÅNGAR 15 784 5 642
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Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 5 754 3 599
Balanserat resultat inkl årets resultat 8 881 178

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 14 635 3 777

Summa eget kapital 14 635 3 777

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 535 199
Övriga kortfristiga skulder 109 121
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 505 1 545

1 149 1 865

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 784 5 642
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Kassaflödesanalys - koncern

Belopp i  TKR Not 2018-12-31 2017-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -11 067 -13 356
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 4 5

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -11 063 -13 351
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -515 178
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -717 -976

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 295 -14 149

Investeringsverksamheten
Förvärv av finansiella tillgångar -

Kassaflöde från investeringsverksamheten - -

Finansieringsverksamheten
Nyemission 25 109 18 190
Emissionskostnader -4 663 -546
Optionspremier 106

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 552 17 644

Årets kassaflöde 8 257 3 495
Likvida medel vid årets början 5 083 1 588

Likvida medel vid årets slut 13 340 5 083
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Resultaträkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2018-01-01- 2017-01-01-

2018-12-31 2017-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 372 348

372 348

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader, externa -1 798 -194
Övriga externa kostnader 5,7 -5 181 -6 551
Personalkostnader 4 -2 014 -1 746

Rörelseresultat -8 621 -8 143

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 1 238 -
Räntekostnader -419 -

Resultat efter finansiella poster -7 802 -8 143

Resultat före skatt -7 802 -8 143

Skatt på årets resultat

Årets resultat -7 802 -8 143
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt liknande rättigheter 3 1 375 -

1 375 -

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 10 61 60
Fordringar hos koncernföretag 11 18 122 14 451
Andra långfristiga fordringar 75 75

18 258 14 586

Summa anläggningstillgångar 19 633 14 586

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 135 6
Skattefordringar 13 -
Övriga fordringar 855 235
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 118 76

1 121 317

Kassa och bank 12 137 3 644

Summa omsättningstillgångar 13 258 3 961

SUMMA TILLGÅNGAR 32 891 18 547
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (46 032 814 aktier) 5 754 3 599

5 754 3 599

Fritt eget kapital
Överkursfond 62 621 42 849
Balanserat resultat -28 171 -20 029
Årets resultat -7 802 -8 142

26 648 14 678

Summa eget kapital 32 402 18 277

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 380 167
Övriga kortfristiga skulder 109 103

489 270

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 891 18 547
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Kassaflödesanalys - moderföretag

Belopp i  TKR Not 2018-12-31 2017-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -7 802 -8 143
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m -1 238

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -9 040 -8 143
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -803 43
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 217 -796

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 626 -8 896

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag -1 -
Förvärv av finansiella tillgångar -2 432 -5 186

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 433 -5 186

Finansieringsverksamheten
Nyemission 25 109 18 190
Emissionskostnader -4 663 -546
Optionspremier 106

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 552 17 644

Årets kassaflöde 8 493 3 562
Likvida medel vid årets början 3 644 82

Likvida medel vid årets slut 12 137 3 644
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
 Från och med den 1 januari 2015 tillämpar koncernen BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
 koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper mm
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar

 Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
 ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och
 varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen. Den tillgång som förvärvatas under 2018 har dock ännu inte kommit i bruk
 och börjat generera intäkter varför någon avskrivning ej gjorts under 2018.

Materiella anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
 direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
 förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen. 

 Följande avskrivningstider (antal år) tillämpas:

  Moder-
 Koncern företag 
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer 5 5

Leasing - leasetagare
 Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett
 leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt
 väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal
 som inte är ett finansiellt leasingavtal.
 Inga finansiella leasingavtal finns i koncernen.

Operationella leasingavtal
 Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive
 utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
 Inga finansiella leasingavtal finns i koncernen.
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Utländsk valuta
 Poster i utländsk valuta                         
 Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte
 om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.                                              
                
 Nettoinvesteringar i utlandsverksamhet                    
 En valutakursdifferens som avser en monetär post som utgör en del av en nettoinvestering i en
 utlandsverksamhet och som är värderad utifrån anskaffningsvärde redovisas i koncernredovisningen
 som en separat komponent direkt i eget kapital.                                             

 Omräkning av utlandsverksamheter                    
 Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas
 om till redovisningsvalutan till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till avista kursen per
 varje dag för affärshändelserna om inte en kurs som utgör en approximation av den faktiska kursen
 används (t.ex. genomsnittlig kurs). Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas
 direkt mot eget kapital.

Finansiella tillgångar och skulder
 Finansiella instrumnent som redovisas i balansräkningen inkluderar:

 Finansiella tillgångar och skulder
 Övriga fordringar
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 Leverantörsskulder
 Övriga skulder
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 Dessa värderas enligt BFNAR 2012 kap 11.

 En finansiell tillgång eller skuld redovisas i balansräkningen enligt instrumentets avtalsenliga villkor.

 Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätta att erhålla kassaflöden från instrumentet
 har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är 
 förknippade med äganderätten.

Ersättningar till anställda
 Ersättning i form av lön, betald semester, betald sjukfrånvaro m.m. samt pensioner
 redovisas i takt med att de intjänas. 
 Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda.
 Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
 försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
 Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har
 betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
 Avgiftsbestämda planer
 Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Skatt
 Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
 baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.
 Av försiktighetsskäl har uppskjuten skattefordran ej upptagits i boksluten 2018-12-31, 2017-12-31,
 2016-12-31 eller 2015-12-31.
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Intäkter

Intäkter
 Koncernen
 Koncernens intäkter 2017 bestod av kommission/courtage som genereras från affärer i
 marknadsplatsen på Malta. Vårt maltesiska dotterbolag har tagit en avgift från de aktörer som köpt och
 sålt odds över marknadsplatsen. Avgiften varierar men är i grundutförandet 5 procent av vinstbeloppet
 i transaktionen. 
  
 Under 2018 redovisar koncernen inga intäkter, eftersom marknadsplatsen pausats och därmed slutat
 generera intäkter samtidigt som koncernens nya produkter riktade mot speloperatörer under
 verksamhetsåret inte genererat mer än försumbara intäkter.

 Moderbolaget
 Moderbolagets intäkter består enbart av vidarefakturering av kostnader och faktureras och intäktsföres
 kvartalsvis under innevarande kvartal.

Koncernredovisning

Dotterföretag
 Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet
 eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att
 utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
 Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas
 per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses
 förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen
 innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader
 medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
 
 Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för
 erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
 kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell
 tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
 förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt
 minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
 förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader,
 identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Goodwill
 Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
 överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
 nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
 och eventuell nedskrivning.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag
och gemensamt styrda företag
 Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster
 som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster
 som uppkommer vid transaktioner med intresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar
 koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade
 vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.
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Not 2  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Koncern

Nettoomsättning per geografisk marknad
Malta - 1 205

- 1 205

Moderföretag

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige 372 348

372 348

 Av moderbolagets intäkter avser 100% intäkter från koncernföretag. Av moderbolagets kostnader
 avser 0% kostnader från koncernföretag.

Not 3  Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
 2018-12-31 2017-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Nyanskaffningar 1 375

Redovisat värde vid årets slut 1 375 -

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Nyanskaffningar 1 375

Redovisat värde vid årets slut 1 375 -
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Not 4   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2018-01-01-  2017-01-01-  
 2018-12-31 Varav män 2017-12-31 Varav män
Moderföretag
Sverige 3 3 3 3

Dotterföretag
Malta 1 1 2 1

Koncernen totalt 4 4 5 4

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Moderföretag
Löner och andra ersättningar 1 266 1 204
Sociala kostnader 548 528
(varav pensionskostnader) 121 120

Dotterföretag
Löner och andra ersättningar 200 712
Sociala kostnader - 23
(varav pensionskostnader) - -

Koncern
Löner och andra ersättningar 1 466 1 916
Sociala kostnader 548 551
(varav pensionskostnader) 121 120

Fakturerade arvoden från styrelseledamöter och VD (ej medtagna i belopp ovan):
Peter Liljestrand - 160
Tobias Fagerlund 310 853
Lennart Gillberg 720 784

Summa 1 030 1 797

Not 5  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Koncern
Revisionsarvode 176 184

Moderföretag
Avser BDO
Revisionsarvode 150 112

Not 6  Avskrivningar av materiella och immateriella  
           anläggningstillgångar
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Koncern
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 5

5 5
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Not 7  Operationell leasing - leasetagare
 2018-01-01- 2017-01-01-
 2018-12-31 2017-12-31
Koncern
Årets leasing/hyreskostnader 341 382
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
      Inom ett år 314 367
      Mellan ett och fem år 305 195
      Senare än fem år -

Moderföretag
Årets leasing/hyreskostnader 305 288
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
      Inom ett år 305 316
      Mellan ett och fem år 305 195
      Senare än fem år -

Not 8  Avstämning effektiv skatt
  2018   2017
Moderföretaget
Resultat före skatt -7 802 -81 430

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 22% -1 716 22% -1 791
Andra icke-avdragsgilla kostnader 22% 72 22% 8
Ej aktiverad uppskjuten skatt 22% 1 644 22% 1 783

Redovisad effektiv skatt - -

Not 9  Inventarier
 Koncern Moderföretag Koncern Moderföretag
 2018 2018 2017 2017
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 20 - 20 -

-Vid årets slut 20 - 20 -
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -15 -10 -
-Årets avskrivning -5 - -5 -

Redovisat värde vid årets slut - - 5 -
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Not 10  Andelar i koncernföretag
 2018-12-31 2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 60 60
-Förvärv 1

Redovisat värde vid årets slut 61 60

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

 Eget Årets  Redovisat  
Dotterföretag / Org nr / Säte kapital resultat i % värde
Spiffbet Holding Ltd C58097, Malta -17 620 -1 941 100 10
Spiffbet Förvaltning AB, 559013-5017, Stockholm 44 - 100 50
Spiffbet UK Ltd -126 -127 100 1

-17 702 -2 068 300 61
Dotterdotterföretag
Spiffbet Malta Ltd, säte i Valletta Malta,
Longditude Investment Corp, säte BVI
Core Consepts Management Inc, säte BVI
SpiffX Curacao N.V.

 Spiffbet Förvaltning AB har ingen egen verksamhet annat än att inneha eventuella teckningsoptioner
 som emitterats i incitamentsprogram, vilka inte sålts vidare till anställda eller vilka återköpts från
 anställda.
 Spiffbet UK Ltd. hanterar anställda som bor i UK.
 Spiffbet Holding Ltd har inga egna intäkter. Bolaget är ägarbolag på Malta, dvs koncernmoder för den
 maltesiska dotterkoncernen.
 Spiffbet Malta Ltd har tidigare haft intäkter i form av den kommission som spelare och andra aktörer på
 plattformen för bettingoptioner betalat i avgift för att göra transaktioner/affärer. Bolaget säljer Spiffbets
 nuvarande produkter till kunder inom B2B.
 SpiffX Curacao N.V.  säljer Spiffbets nuvarande produkter till kunder inom B2B.
 Longditude Investment Corp. och Core Consepts Management Inc. har agerat market makers och
 marknadsföringsbolag för plattformen för bettingoptioner. Bolagen är under avveckling.

Not 11  Fordringar hos koncernföretag
 Koncern Moderföretag Koncern Moderförtag
 2018 2018 2017 2017
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 14 451 9 265
-Tillkommande fordringar 2 433 5 186
-Årets valutakursdifferenser 1 238

Redovisat värde vid årets slut - 18 122 - 14 451
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Not 12  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2018-12-31 2017-12-31
Moderbolaget

Garanti Euroclear 50 50

Summa ställda säkerheter 50 50

Koncernen

Övriga ställda panter och säkerheter
Garanti Euroclear 50 50

Summa ställda säkerheter 100 100

Not 13  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 Spiffbet har den 22 februari hållit extra bolagsstämma och beslutat ett incitamentsprogram till VD.
 Spiffbets kund Betshop.com går den 1 april live med Spiffbets hybridspel Take5.
 Take5 går live den 2 april på den spanska operatören Goldenpark.es.
  

 .

Not 14  Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter samt fakturerade kostnader.

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
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