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DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2020
Stärkt kassa och Metal Casino-förvärvet är genomfört
Under andra kvartalet har Spiffbet, trots pågående pandemi, genomfört en rad stora åtgärder och förbättringar av verksamheten.
Förvärvet av Metal Casino gjordes klart och Spiffbet är numera inte bara en spelutvecklare utan även kasinooperatör. På
spelutvecklingssidan har bolaget tecknat två nya distributionsavtal samt fullföljt investeringen i den latinamerikanska spelutvecklaren
Copacabana Gaming. Kassan har även stärkts i och med att bolagets företrädesemisson om 26,5 miljoner kronor fulltecknades.
Väsentliga händelser under andra kvartalet
• Intäkterna uppgick till 534 TSEK (0 TSEK)
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 766
TSEK (-3 790 TSEK)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till -2 559 TSEK (-4 175 TSEK).
• Eget kapital vid periodens slut uppgick till 1 234
TSEK (6 742 TSEK)
• Likviditeten vid periodens slut uppgick till 1 238
TSEK (6 370 TSEK)
• Spiffbet tecknade avtal med Salsa Technology om
distribution av spel
• Spiffbets förvärv av Metal Casino slutfördes. Metal
Casino ägs till 90,4 procent av Spiffbet och är
därmed ett dotterbolag i Spiffbetkoncernen
• Spiffbets företrädesemission fulltecknades och
tillförde bolaget 26,5 miljoner kronor, före
emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 2
miljoner kronor
• Spiffbet tecknade avtal om investering i den
latinamerikanska spelutvecklaren Copacabana
Gaming via ett samriskföretag med brasilianska
NGT Interactive LLC
• Spiffbet tecknade ett ömsesidigt distributionsavtal
med iSoftBet

Januari – juni 2020
• Intäkterna uppgick till 1 135 TSEK (0 TSEK)
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 736
TSEK (-7 814 TSEK)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till -7 066 TSEK (-6 970 TSEK)
• Eget kapital vid periodens slut uppgick till 1 234
TSEK (6 742 TSEK)
• Likviditeten vid periodens slut uppgick till 1 238
TSEK (6 370 TSEK)
Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Företrädesemissionen som tillförde Spiffbet cirka
26,5 miljoner kronor före emissionskostnader
registrerades hos Bolagsverket
• Spiffbet la ett villkorat bud på speloperatören
Goliath Casino som accepterades av samtliga
aktieägare
• Spiffbet kallade till extra bolagsstämma måndagen
den 31 augusti 2020 för att besluta om ett
optionsprogram till styrelse och ledning
• Jens Bruno utsågs till CFO i Spiffbet
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VD HENRIK SVENSSON KOMMENTERAR ANDRA KVARTALET
Mycket har hänt i Spiffbet under andra kvartalet - exempelvis
förvärvet av Metal Casino. Berätta!

kan fortsätta beroende på utfall av eventuella kommande
förvärvsdiskussioner. Det har visats sig lättare att förvärva
operatörer än spelstudios, troligen för att flera mindre
operatörer är trängda av en ökande regelbörda och ökande fasta
kostnader.

Andra kvartalet har varit intensivt. Mest spännande är förstås
förvärvet av Metal Casino som var en process som inleddes i
januari och som gick i mål i juni. Där gör vi nu en mindre
omstart av verksamheten genom att byta till ny plattform under
tredje kvartalet och förnyade marknadssatsningar efter en tids
stiltje i samband med förvärvet och plattformsbytet.

Ni har även fyllt på kassan med en nyemission trots börsras.
Vi klarade av en nyemission mitt under brinnande börskaos i
samband med Coronakrisen, vilket visar på vår styrka och
förtroende i aktiemarknaden och hos de större ägarna. Det var
också nödvändigt för att återbetala ett brygglån och för att
finansiera både spelutveckling och verksamheten i Metal
Casino.

Hur har Coronoakrisen påverkat verksamheten?
Coronakrisen har påtagligt påverkat verksamheten under
kvartalet. Vi har inte kunnat resa och delta i mässor, som ändå
ställts in, och de flesta medarbetarna har arbetat hemifrån.
Kasinoverksamheten har snarast fått ett uppsving när sports
betting stannade av på grund av att i stort sett alla
idrottsevenemang ställdes in. Vi har också valt att pausa
satsningen på våra sportspel eftersom det inte funnits någon
marknad alls för dessa under kvartalet.
”Stärkta av en nyemission på 26,5 MSEK och med de

Ni har länge kommunicerat besparingsåtgärder men effekten på
resultatet har varit begränsad. När får dessa åtgärder effekt?

nyförvärvade operatörerna Metal Casino och Goliath Casino har
vi skapat en bas för tillväxt, både organiskt och genom förvärv.”

Våra besparingsåtgärder i speltillverkningen, har slagit igenom
under kvartalet och burn rate har minskat dramatiskt. Vi har
också höjt kvaliteten i verksamheten. I Metal Casino sker nu
också betydande besparingar tack vare att vi går samman och
skapar en gemensam organisation. Vi räknar med att de
åtgärderna slår igenom successivt under tredje och fjärde
kvartalet 2020. Ambitionen är fortfarande att få hela
verksamheten kassaflödespositiv under 2021.

Ni har utsett ny CFO
Ja, jag vill här passa på att välkomna Jens Bruno som ny CFO.
Han har varit verksam som ekonomiansvarig på deltid på
konsultbasis sedan november förra året och nu passade det bra
både för honom och för oss att han tar steget fullt ut och går
upp på heltid och axlar CFO-rollen. Jens tillför ju gedigen
kunskap och erfarenhet. Samtidigt vill jag tacka vår
styrelseledamot, Per Ganstrand, som fungerat som tillförordnad
CFO. Detta byte är egentligen bara en formalisering av redan
etablerade arbetsprocesser. Jens får ett större ansvar, men Per
kommer även fortsättningsvis att bistå på konsultbasis i vissa
frågor där vi har stor nytta av hans erfarenhet.

I augusti förvärvade ni Goliath Casino. Hur är strategin där?
Efter kvartalets utgång har vi förvärvat Goliath Casino, en
mindre operatör som drabbats hårt av regleringen på den
svenska marknaden. Ambitionen i Goliath är att försiktigt öka
marknadssatsningarna i utvalda länder och återta bolagets
omsättning genom att utnyttja den potential som finns i
varumärket.

Hur ser du på de kommande 12 månaderna?
Sammantaget ser jag positivt på andra halvåret 2020 och även
inledningen av 2021. Vi har fått bättre struktur på våra interna
administrativa processer, vilket är nödvändigt för att kapa
kostnader och integrera förvärv. Vi har fyllt på kassan, vi har en
nyförvärvad operatörsverksamhet där vi vill växa både organiskt
och genom förvärv. Vi följer vår tillväxt- och
branschkonsolideringsstrategi och nu har vi skapat rätt
förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Har ni ytterligare förvärv på gång?
Vi har ständigt flera pågående förvärvsdiskussioner, ofta i tidiga
skeden, men som alltid när det gäller förvärv kan vi inte
bedöma exakt hur dessa diskussioner kommer att landa.

Man kan nästan tro att ni håller på att bli en ren speloperatör?
Spiffbet blir med de senaste förvärven till viss del en operatör,
åtminstone sett till intäkterna. Det är en trend som mycket väl
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MARKNADEN OCH VERKSAMHETEN
Verksamhetsbeskrivning
Spiffbet driver onlinekasino under varumärket Metal Casino
samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino,
STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Metal Casino har som
affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig
spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets ambition är att
fortsätta förvärva nya varumärken och produkter. Spiffbet har
som krav att nya förvärv ska nå hög avkastning genom att
realisera synergier i form av besparingar, effektivitetsökningar,
samordnad marknadsföring och andra stordriftsfördelar.
Spiffbets ambition är att expandera på tillväxtmarknader globalt,
i Latinamerika och Afrika och på sikt även Asien samt i vissa
europeiska länder.

tekniska plattformar sker i Stockholm och i Sydafrika, där
Spiffbet har ett team för spelutveckling. Spel utvecklas även av
konsulter i Ukraina.
Spiffbets spelutvecklingsverksamhet är fokuserad på att erbjuda
ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika
kunder och marknader.
Totalt har Bolaget fyra produktportföljer:
• Spiffbet Sports, en produktfamilj med innovativa sportspel
• Spiffbet Casino, en produktfamilj inom traditionella bordsspel
som roulette, Black Jack, videopoker och videoslotar
• STHLMGAMING, en produktfamilj med spel riktade främst mot
den relativt sofistikerade europeiska marknaden

Organisation
Spiffbet AB är moderbolag i koncernen och bedriver utveckling
av spel och teknisk plattform. Immateriella rättigheter i form av
programvara finns i Spiffbet AB. Spiffbet har sedan
verksamheten inleddes strävat efter att Bolaget ska ha en
begränsad och kostnadseffektiv organisation. I dotterbolaget
Vrtcl Gaming Group Sweden AB drivs kasinoverksamheten via
dotterbolag på Malta. Vid junis utgång utgörs den anställda
personalen inklusive medarbetare anlitade på konsultbasis av
12 personer (inklusive Metal Casino).

• Copacabana Gaming, en produktfamilj från en brasiliansk
spelutvecklare som ägs till 45,2 procent av Spiffbet med främst
lokala latinamerikanska spel Copacabana Gaming är tänkt att
fungera som ett brohuvud på den latinamerikanska marknaden.
Samtliga egna portföljer, förutom STHLMGAMING, distribueras
via en egen spelplattform som fungerar som nav i Spiffbets
försäljning och distribution. Bolaget distribuerar också spel
tillverkade av tredje part, exempelvis Lady Luck Games via den
egna spelplattformen.

Spelmarknaden
Enligt analysföretaget H2 Gambling Capital (H2GC) uppgår
värdet av totala globala spelmarknaden till 400 miljarder Euro
och spås växa med 3 procent årligen under den kommande
treårsperioden. Onlineandelen förväntas växa från 12 procent av
totala marknaden till 14 procent 2023, vilket ger 7 procent årlig
tillväxt. Onlineandelen är 25 procent i Europa och
onlinemarknaden i Europa förväntas växa med 5 procent per år
2020 - 2023.

B2C – Operatörsverksamhet
Metal Casino är Spiffbets nyförvärvade operatörsverksamhet
och har som affärsidé att erbjuda underhållning och en
förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Verksamheten
startades 2017 för att erbjuda ett unikt varumärke för
onlinekasino. Metal Casino har sedan dess utvecklats till ett
väletablerat onlinekasino med ett brett kunderbjudande och ett
unikt varumärke som är globalt gångbart. Metal Casino är
verksamt i tre länder (Sverige, Storbritannien och Finland med
lokala sajter) och har lanserat i Japan. Metal Casino har
framförallt etablerat en stark ställning i Norden och
Storbritannien. Metal Casino har sedan starten lockat mer än
50 000 deponerande spelare som tillsammans gjorde
spelarinsättningar om 147 miljoner kronor under 2019. Under
2019 uppgick spelaröverskottet (net gaming revenue) till 26
miljoner kronor med negativt rörelseresultat. Fokus har varit att
bygga det starka varumärket Metal Casino och
omsättningstillväxt.

Den globala marknaden för onlinekasino har bedömts uppgå till
cirka 140 miljarder kronor under 2019, varav Europa svarade
för 65 procent. Under 2019 växte den globala marknaden för
onlinekasino med 12 procent och den totala spelmarknaden
med 1 procent. Tillväxten för onlinekasino i Europa har de
senaste åren drivits främst av en kraftig ökning inom live kasino.
B2B - Spelproduktion
Spelutvecklingen bedrivs från Spiffbets maltesiska
underkoncern som består av Spiffbet Holding Ltd och dess
dotterbolag Spiffbet Malta Ltd och dotterbolaget på Curacao,
SpiffX Curacao N.V. Därifrån levereras de spel som Spiffbet
tillhandahåller. Därtill levererar levereras spel från det
förvärvade bolaget Sthlm Gaming Sweden AB. 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

Metal Casino utgör en underkoncern till Spiffbet med ett
svenskt moderbolag (Vrtcl Gaming Group Sweden AB) med
dotterbolaget Vrtcl Holding Ltd på Malta som i sin tur äger
bolaget Vrtcl Gaming Ltd på Malta. All operativ verksamhet sker
genom Vrtcl Gaming Ltd på Malta i enlighet med gällande
regelverk med stöd av en white label-aktör.
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KONCERNENS FINANSIELLA UTVECKLING
Omsättning
Nettoomsättningen för årets andra kvartal uppgick till 534 TSEK
(0), Ökningen beror på att det förvärvade bolagets, Sthlm
Gaming Sweden ABs, omsättning ingår som helhet i Spiffbets
spelförsäljningsverksamhet. Metal Casino har ej konsoliderats
under det andra kvartalet. Följaktligen återspeglas inte den
verksamheten i resultaträkningen.

Förvärv av Goliath Casino
I augusti 2020 tillkännagavs det tilltänkta förvärvet av Goliath
Casino. Köpeskillingen utgörs av totalt 6 632 331aktier i
Spiffbet, vilket kommer att öka aktiekapitalet med 829 041
kronor. Förvärvet finansierades delvis med en riktad emission
om totalt 2 137 073 aktier.
Antalet aktier i Spiffbet efter förvärvet av Goliath kommer att
uppgå till 174 973 289 och aktiekapitalet ökar totalt med
1 096 175 kronor.

Resultat
Resultatet efter finansiella poster för årets andra kvartal uppgick
till -2 766 TSEK (-3 790 TSEK).

Optionsprogram
Vid årsstämman 2018 beslöts att upprätta ett optionsprogram
för ledande befattningshavare samt ett optionsprogram för
styrelseledamöter i Spiffbet. Totalt emitterades 900 000
teckningsoptioner till ledande befattningshavare, inklusive VD,
samt 600 000 optioner till Spiffbets 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.

Kassaflöde
Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet för andra
kvartalet uppgick till -2 559 TSEK (-4 175 TSEK).
Likviditet och finansiering
Spiffbet genomförde i juni en företrädesemission som tillförde
bolaget ca 26,5 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka
uppgick till sammanlagt knappt 2 miljoner kronor.
Bolaget hade per den 30 juni 2020 mottagit lån från bolaget
A veces AB om sammanlagt 11 miljoner kronor. Efter periodens
utgång har lånet samt ränta återbetalats i sin helhet.
Styrelsen gör bedömningen att Bolaget i dagsläget har
tillräckligt rörelsekapital för de aktuella behoven under
innevarande verksamhetsår.

Vid extra bolagsstämma i februari 2019 beslöts att upprätta ett
optionsprogram till bolagets nytillträdde VD. Totalt emitterades
1 000 000 teckningsoptioner. Lösenperioden är från och med
den 23 februari 2024 till och med den 23 maj 2024.
Teckningsoptionernas lösenpris är fyra kronor per option. Om
samtliga optioner påkallas innebär det att aktiekapitalet ökar
med 125 000 kronor.

Nyemission
Företrädesemissionen om 26,5 MSEK som Spiffbet genomförde
under andra kvartalet har registrerats på Bolagsverket efter
kvartalets utgång, den 22 juli 2020. Antalet aktier i bolaget
ökade med 98 008 278 och aktiekapitalet ökade med 12 251
TSEK. Efter registrering uppgår antalet aktier till 166 203 885.
Efter återbetalning av brygglån ska emissionslikviden ska
användas till att finansiera den löpande verksamheten i både
Metal Casino och Spiffbet under innevarande år med ambition
att nå lönsamhet under 2021. Därtill ska bolaget finansiera en
försiktig expansion av Metal Casino i Asien och Latinamerika,
eventuella förvärv av ytterligare kasinooperatörer samt
spelutvecklingsverksamheter och etablering av Spiffbet i
Latinamerika genom Copacabana Gaming.
Förvärv av Metal Casino
I juni 2020 slutfördes förvärvet av Metal Casino. Köpeskillingen
utgjordes av totalt 19 191 468 aktier i Spiffbet, vilket ökade
aktiekapitalet med 2 399 TSEK. Vid kvartalets utgång hade
därmed Spiffbet 68 195 607 aktier med aktiekapital om 8 524
TSEK.
Förvärvet av Metal Casino innebär att Spiffbet etablerar
operatörsverksamhet med betydande omsättning fördelat på
framförallt tre länder.
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ÖVRIG INFORMATION
Effekter av Covid-19
I samband med Covid-19 har de flesta större traditionella
markbaserade kasinon tvingats att stänga tillfälligt, vilket har lett
till en ökning av onlineanvändare. Att flera länder infört stränga
regler kring utomhusvistelse har också rimligen bidragit till
mera spelande online. Denna drastiska förändring kan i
förlängningen leda till en bestående större andel onlinespel av
den totala marknaden. Covid-19 har även påverkat
bettingmarknaden dramatisk eftersom i stort sett alla stora
sporter tvingats avbryta sina ligor och det därmed knappt finns
några matcher att spela på. Detta har lett till en förskjutning där
bettingomsättningen sjunkit till nära noll och omsättningen på
onlinekasino ökat när kunderna väljer att spela mer på kasino
istället.

för eller är anpassade efter spel som sker online. Följaktligen
blir regleringen avseende marknaden för onlinespel i stor
utsträckning föremål för lokala tolkningar. De senaste åren har
onlinespel lokalt reglerats i en del länder, till exempel Sverige,
Storbritannien, Estland, Italien och Danmark. Bolaget bedömer
att trenden med ökad lokal reglering kommer att fortsätta. De
länder som har infört lokal reglering av onlinespel ställer oftast
specifika krav på speloperatörerna, till exempel att de måste ha
landspecifika licenser. Vidare krävs ofta att speloperatörna
bedriver sin verksamhet från en viss landsdomän och
rapporterar statistik och transaktionsprotokoll för att kunna
kontrollera speloperatörer och kunder, men också att
speloperatören följer regler om spelansvar samt betalar
spelskatt i landet. Spiffbet Curacao N.V. innehar en licens att
bedriva spel och marknadsföra egenutvecklade spel i form av
en så kallad underlicens. Licensen i Curacao används primärt
för kunder utanför Europa. Huvudlicensen har nummer 365/JAZ
och underlicensen har nummer GLH-0CCHKTW0701042018.
Huvudlicensen är utfärdad av Curacaos regering. Spiffbet som
koncern eftersträvar att efterleva all lokal reglering och
lagstiftning och följer kontinuerligt förändringar av regelverket.
Spiffbet bedömer att ovanstående licenser är tillräckliga för
närvarande. Bolaget kommer, om nödvändigt, att ansöka om fler
licenser på de marknader där bolaget kommer vara aktivt.

I slutet av kvartal 2 och efter utgången av kvartalet har det skett
en viss normalisering av marknaden där vissa sportligor kommit
igång med spel, vilket har öppnat bettingmarknaden igen. Därtill
har det i flera länder lättats på regler kring utegångsförbud.
Fortfarande ligger dock spelandet på onlinekasino på en hög
nivå jämfört med tidigare.
Aktien
Spiffbet hade per den 30 juni 2020 1 755 aktieägare. Aktien är
noterad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn
SPIFF, ISIN kod SE000 691 3497. Aktiekapitalet uppgick vid
kvartalets utgång till 8 524 TSEK, fördelat på 68 195 607 aktier,
envar med ett kvotvärde på 0,125 kronor. Samtliga aktier är av
samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till
andel i bolagets tillgångar, utan särskilda begränsningar.

Om Spiffbet
Spiffbet AB, 556856-0246, har säte i Stockholm. Huvudkontoret
har adress Karlavägen 60, 114 49 Stockholm. Spiffbet
noterades den 27 april 2015 på Nasdaq First North Growth
Market.

Transaktioner med närstående
Styrelseordförande Karl Trollborg hade via bolaget A veces AB
försett Spiffbet med ett kortfristigt lån om totalt 11 miljoner
kronor vid periodens utgång. Lånet samt ränta har återbetalats i
sin helhet efter periodens utgång. Lånet löpte med en ränta
motsvarande 12 procent på årsbasis.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
För mer utförliga principer hänvisas till bolagets årsredovisning
för räkenskapsåret 2019.

Styrelseledamoten och före detta CFO, Per Ganstrand, har
fakturerat ett arvode om 50 000 kronor under perioden via sitt
bolag Speaking Partner Per AB. Arvodet är hänförligt till hans
uppdrag som tillförordnad CFO.
Licenser och certifieringar
Spelmarknaden är reglerad i lag på de flesta nationella
marknaderna och spelverksamhet är i regel tillståndspliktig.
Flertalet marknader har lokala licenssystem, men det finns även
många länder som har kvar ett monopol eller en
monopolliknande situation. Spelbranschen har historiskt sett
reglerats på nationell nivå i Europa och för närvarande finns
inget europeiskt eller internationellt regelverk för spelande.
Många länder inom Europa har äldre regleringssystem som tar
sikte på traditionella, landbaserade kasinon som inte alltid gäller
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Spiffbet är utsatt för en mängd risker och osäkerhetsfaktorer.
Nedan listas dessa i korthet. För en utförligare beskrivning
hänvisas till bolagets årsredovisning för 2019, samt det
informationsmemorandum som publicerades i samband med
den företrädesemission som genomfördes i juni 2020, vilka
återfinns på Spiffbets webbplats, www.spiffbet.se.

Efterfrågan på Spiffbets produkter påverkas av det allmänna
konjunkturläget på de marknader där Spiffbet är verksamt.

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.

Konkurrens

Politiska och regulatoriska risker, samt tvister

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Konjunkturens utveckling

Bolaget verkar i en konkurrensutsatt bransch där
konkurrenstrycket ökar i takt med digitalisering och
globalisering.

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 kan ha en negativ effekt på Spiffbets verksamhet på
den marknaden.

Motpartsrisk
Spiffbet arbetar kontinuerligt med att upphandla
distributionsavtal med aktörer på spelmarknaden. Det finns en
risk att dessa aktörer inte kan infria sina avtalsmässiga
förpliktelser.

IT-system
Spiffbet är beroende av en effektiv och oavbruten drift hos olika
IT-system för att driva de olika verksamheterna, inklusive
spelutveckling, försäljning, distribution och drift av onlinekasino
med andra system som betalningslösningar. 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 inom såväl spelutvecklingen
som kasinoverksamheten. Bolagets verksamhet omfattar även
användning och lagring av information om arbetstagare och
kunder.

Kredit- och transaktionsrisk
Kreditrisk för Bolaget består i huvudsak av kundfordringar hos
kunder och partners till Bolaget.
Spiffbet har i befintlig verksamhet som leverantör ingen
kreditrisk eller annan transaktionsrisk relaterad till spelare. Vid
spelapplikationer är det operatören som står risken samt sköter
riskhanteringen i denna fråga. Metal Casino och Goliath Casino
verkar genom en så kallad white label-lösning. Det är white
label-operatören som står för alla betalningsflöden gentemot
spelare och därmed eventuella kreditrisker, vilket innebär att
kasinoverksamheten inte har någon kreditrisk gentemot spelare.
Däremot finns det transaktionsrisker relaterade till bedrägeririsk,
vilket historiskt har varit ett försumbart problem då
betalningsleverantörer har kontroller för detta.

Aktie-och aktiemarknadsrelaterade risker

Aktiekursens utveckling

En investering i Bolaget är förknippad med risk. Det finns inga
garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling.
Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom
räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och
sämre konjunkturella förutsättningar eller psykologiska faktorer.
Det finns också risk för att Bolagets aktiekurs i framtiden kan
komma fluktuera kraftigt, bland annat till följd av
resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar
i kapitalmarknadens intresse för Bolaget.

Valutarisker
Spiffbet opererar på en internationell marknad med en stor
andel både försäljning och inköp i andra valutor än kronor.
Förändringar i värdet på kronor i förhållande till andra valutor
kan komma att få såväl positiva som negativa effekter på
bolagets resultat och finansiella ställning. Koncernen säkrar för
närvarande inte valutaexponeringen.

Aktieförsäljning

Likviditetsrisk

Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större
aktieägare, liksom en allmän marknadsförväntan om att
ytterligare emissioner kommer att genomföras, kan påverka
kursen på Bolagets aktie negativt. Framtida emissioner av aktier
eller andra värdepapper kan späda ut aktieinnehav och kan
väsentligt påverka priset på Bolagets aktier negativt. Riktade
emissioner, utan företrädesrätt för befintliga ägare, kan vidare

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
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minska proportionella ägande- och rösträtter för innehavare av
aktier, vinst per aktie och substansvärde per aktie.

Likviditet i aktien
Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära
svårigheter att löpa eller sälja större poster inom en snäv
tidsperiod utan att priset på aktien påverkas kraftigt.

Utspädning genom framtida nyemissioner
Spiffbet kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av
aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital.
Bolaget kan även emittera aktierelaterade instrument till
anställda och styrelse i incitamentssyfte. Alla sådana emissioner
kan minska det proportionella ägandet och röstandelen samt
vinst per aktie för innehavare av aktier i Bolaget. Vidare kan
eventuella nyemissioner få en negativ effekt på aktiernas
marknadspris.

Utdelning
Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget och det finns
inga garantier för att utdelning kommer att lämnas i framtiden.
Finansiell kalender
2020-11-19
Publicering av kvartal 3 2020
2021-02-25

Publicering av bokslutskommuniké 2020

2021-04-24

Publicering av årsredovisning 2020

2021-05-14

Publicering av kvartal 1 2021

2021-05-21

Årsstämma i Stockholm

Revision
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.
Övrigt
Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 finns på Spiffbets
webbplats, www.spiffbet.se.
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KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Förändring i eget kapital (TSEK)
Ingående eget kapital
Periodens resultat
Förvärvat resultat
Nyemission efter avdrag för emissionskostnader
Valutakursdifferens
Utgående eget kapital

2020 Q2
-4 742
-2 766
0
8 751
-8
1 234

8

2019 Q2 2020 Q1 Q2 2019 Q1 Q2
10 613
439
14 636
-3 790
-7 736
-7 814
0
0
0
0
8 751
0
-81
-219
-81
6 742
1 234
6 742
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Resultaträkning (TSEK)
Rörelsens intäkter

2020 Q2
534

2019 Q2
0

2020 Q1 Q2
1 135

2019 Q1 Q2
0

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader, externa
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar
Rörelsens kostnader

-463
-1 538
-893
-11
-70
-2 975

-828
-1 774
-1 166
-22
0
-3 790

-1 633
-4 313
-2 181
-131
-140
-8 398

-1 244
-3 770
-2 131
-22
0
-7 167

Rörelseresultat

-2 441

-3 790

-7 263

-7 167

Resultat från finansiella poster
Extraordinära kostnader
Resultat efter finansiella och extraordinära poster

-325
0
-2 766

0
0
-3 790

-472
0
-7 736

0
-647
-7 814

0

0

0

0

-2 766

-3 790

-7 736

-7 814

2020 Q2

2019 Q2

2020 Q1 Q2

2019 Q1 Q2

49 004
68 196
58 600

46 033
46 033
46 033

49 004
68 196
58 600

46 033
46 033
46 033

2 570
70 766

2 570
48 603

2 570
70 766

2 570
48 603

neg
neg

neg
neg

neg
neg

neg
neg

Skatt
Periodens resultat efter skatt
Aktiedata (tusental aktier)
Antal utestående aktier:
Vid periodens början
Vid periodens slut
Genomsnittligt under perioden
Möjlig utspädning
Antal aktier vid periodens slut vid full utspädning
Vinst per aktie före utspädning (SEK)
Vinst per aktie vid full utspädning (SEK)
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Balansräkning (TSEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Not

2020-06-30

2019-06-30

2019-12-31

0
2 522
9 671
12 193

0
1 375
75
1 450

2020-06-30
44
2 662
75
2 781

297
220
0
201

0
515
0
153

158
559
0
415

1 238
1 956

6 370
7 038

1 174
2 305

SUMMA TILLGÅNGAR

14 148

8 488

5 086

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Fria reserver
Periodens resultat
Summa eget kapital

8 524
-4 523
-2 766
1 234

5 754
4 778
-3 790
6 742

6 126
10 196
-15 883
439

13
13

0
0

13
13

0
0
0

0
0
0

0
6
6

951
11 000
45
80
825

171
0
0
244
1 331

283
3 000
302
235
808

12 900

1 746

4 628

14 148

8 488

5 086

1

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Räntebärande skulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KONCERNENS KASSAFLÖDE
Kassaflödesanalys (TSEK)
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering av eget kapital pga ändrad kurs
Avskrivning
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

2020 Q2

2019 Q2 2020 Q1 Q2 2019 Q1 Q2

-2 766
0
70
-7
-2 703

-3 790
0
0
-81
-3 871

-7 736
0
140
-149
-7 744

-7 814
0
0
-80
-7 894

-70
214
143

-275
-29
-304

414
264
678

326
598
924

-2 559

-4 175

-7 066

-6 970

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
-25
-25

0
0
0
0

0
-845
3 000
2 155

0
0
0
0

0
-845
8 000
7 155

0
0
0
0

-404

-4 175

64

-6 970

Likvida medel vid periodens början

1 642

10 545

1 174

13 340

Likvida medel vid periodens slut

1 238

6 370

1 238

6 370

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemissioner efter avdrag för emissionskostnader
Kapitalkostnad nyemission
Upptagning/återbetalning av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
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Not 1 Finansiella anläggningstillgångar
VRTCL Gaming Group Sweden AB
Spiffbet AB slutförde den 15 juni 2020 förvärvet av majoriteten av aktierna motsvarande 90,4 procent av kapital och röster i VRTCL
Gaming Group Sweden AB. Köpeskillingen erlades i form av emission av 19 191 468 aktier till ägare i Metal Casino. Innehavet
värderas till aktiekursen hos Spiffbet per offentliggörandet av Spiffbets bud på VRTCL, det vill säga 0,5 kronor per aktie. Den totala
redovisningsmässiga köpeskillingen beräknas därför till 9 595 734 kronor. Under verksamhetsåret 2020 kommer VRTCL Gaming
Group Sweden AB och dess maltabaserade dotterbolag att konsolideras som en dotterkoncern med minoritet.
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga fordringar
Summa Finansiella anläggningstillgångar

2020 Q2
9 595 734
75 165
9 670 899
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2019 Q1
0
75 165
75 165
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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 augusti 2020
Karl Trollborg

Per Ganstrand

Styrelsens ordförande

Styrelseledamot

Jacob Dalborg

Henrik Svensson

Styrelseledamot

Styrelseledamot, VD

Frågor kan riktas till Henrik Svensson, VD - henrik.svensson@spiffbet.com
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