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Styrelsen och verkställande direktören för Spiffbet AB avger följande årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i
tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Nedan används Bolaget, Spiffbet AB eller moderbolaget när Spiffbet AB som bolag avses och Spiffbet
eller koncernen när koncernen eller bolag inom koncernen avses.
Spiffbet AB är moderbolag i en koncern som driver onlinespel under varumärkena Metal Casino,
Cashmio, Supernopea, BusterBanks, Goliath Casino, Bellis Casino, Zenspin, Wishmaker, Sir Jackpot,Live
Lounge, Scandibet och Turbovegas, samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino,
STHLMGAMING och Spiffbet Sports.
Spiffbets ambition är att utveckla den existerande verksamheten genom organisk tillväxt i dotterbolagen
och kontinuerliga förbättringar samt fortsätta att kostnadseffektivt förvärva nya bolag som tillför 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. Möjliga förvärv vägs mot möjligheter att investera ytterligare i dotterbolagens befintliga
verksamhet. Spiffbets ambition är även att expandera på tillväxtmarknader globalt, med fokus på
Latinamerika och Afrika och på sikt även Asien samt i vissa europeiska länder.

Organisation
Spiffbet AB är moderbolag i koncernen och verksamheten i moderbolaget består huvudsakligen i att
investera och förvalta bolag som bedriver onlinespel och bolag som marknadsför och säljer mjukvara för
onlinespel (spelproduktion). I moderbolaget finns viss utveckling av spelmjukvara som genom
samarbetspartpartner och dotterbolag erbjuds till bolag som i sin tur bedriver onlinespel. Moderbolaget
äger och förvaltar immateriella rättigheter till spelmjukvaran. Inom onlinespel bedriver moderbolaget
ingen verksamhet utan i stället är det samarbetsparter och Maltabaserade dotterbolag som via internetsidor
erbjuder onlinespel till kunder i olika länder. Den största delen av koncernens personal återfinns på Malta
och verksamheten bedrivs där.

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.
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 livekasino.
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B2C - Onlinekasino
Spiffbets onlinekasinon har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en
ansvarsfull miljö. Verksamheten omfattar vid rapportdatum tolv varumärken, etablerade på ett antal olika
marknader. Spiffbets ambition är att skapa organisk tillväxt i den befintliga kasinoportföljen samt fortsätta
med kostnadseffektiva förvärv av kasinoverksamheter.
Den operativa verksamheten sker genom dotterbolag på Malta i enlighet med gällande regelverk med stöd
av tre olika plattformsleverantörer.
B2B - Spelproduktion
Koncernens produktion av spel erbjuds kunder via en maltabaserad underkoncern och genom Sthlm
Gaming Sweden AB. Den tekniska utvecklingen av spel sker i Stockholm och Sydafrika, där Spiffbet och
dess dotterbolag har team för spelutveckling. Spel utvecklas även av en samarbetspartner i Brasilien.
Driften och distributionen av spel sker genom samarbetsparter med verksamhet på bland annat Malta.
Totalt har koncernen fyra produktportföljer:
-Spiffbet Sports, en produktfamilj med innovativa sportspel.
-Spiffbet Casino, en produktfamilj inom traditionella bordsspel som roulett, Black Jack, videopoker och
videoslotar
-STHLMGAMING, en produktfamilj med videoslotar riktade främst mot den relativt sofistikerade
europeiska marknaden
-Copacabana Gaming, en produktfamilj från en brasiliansk spelutvecklare med främst lokala
latinamerikanska spel
Samtliga egna portföljer, förutom STHLMGAMING, distribueras via en egen spelplattform som fungerar
som nav i koncernens försäljning och distribution. Distribution av spel tillverkade av tredje part, som
exempelvis Lady Luck Games, utgår också från koncernens egen spelplattform.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under 2020
B2C
Spiffbet förvärvade under året totalt 99,1 procent av aktierna i Vrtcl Gaming Group Sweden AB (”Metal
Casino”). Metal Casino bytte plattformsleverantör till SkillOnNet. Plattformsbytet innebar en temporär
stängning av Metal Casinos svenska hemsida under ett antal veckor i september-oktober.
Spiffbet AB förvärvade speloperatören Goliath Holding Plc (”Goliath”). Förvärvet delfinansierades med
en riktad emission.
I oktober förvärvade Spiffbet AB det maltesiska företaget Cashmio, som driver onlinekasino, för 30
MSEK varav 10 MSEK kontant. Cashmios organisation utgör idag bas för Spiffbets
onlinespelverksamhet.
Under hösten förvärvades även Bellis Casino, Wishmaker och Zenspin, förvärv där Spiffbet endast tog
över domän och immaterialrätt.
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B2B
I januari lanserades en ny plattform för drift och leverans av spel.
Spiffbet slöt under året samarbetsavtal med ett antal distributörer som Panorama Gaming och Relax
Gaming, iSoftBet och Slotegrator. Utöver detta nylanserades också spel från den klassiska spelportföljen
som förvärvades 2018 samt inleddes ett samarbete med Lady Luck Games om tredjepartsdistribution av
spel.
Spiffbets latinamerikasatsning intensifierades genom att avtal avseende samarbetet kring Copacabana
Gaming via ett samriskföretag ingicks med brasilianska NGT Interactive LLC, samt ett distributionsavtal
med Salsa Technology om distribution av spel tecknades.
Övrigt
Årsstämman beslutade om en företrädesemission om 26,5 miljoner kronor. Företrädesemissionen
fulltecknades och tillförde bolaget 26,5 miljoner kronor, före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka
2 miljoner kronor.
Spiffbet AB beslutade vid extra bolagsstämma den 31 augusti om emission av maximalt 9 000 000
teckningsoptioner till ledande befattningshavare samt styrelseledamöter. Samtliga optioner i erbjudandet
tecknades.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
B2C
Spiffbet AB förvärvade Sir Jackpot och Live Lounge. Spiffbet AB förvärvade den 11 mars Manisol
Gaming Ltd, med varumärkena Scandibet och TurboVegas.
B2B
Spiffbet och Pariplay, en ledande speldistributör med bred geografisk täckning, ingick ett samarbetsavtal
avseende distribution av Spiffbets spel genom Pariplays plattform.
Övrigt
Parallellt med förvärvet av Manisol genomfördes en riktad nyemission om 41 MSEK före
emissionskostnader, vilken godkändes av en extra bolagsstämma den 10 mars.

Resultat
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -30 656 TSEK (-15 992 TSEK). Resultatet tyngs både av
engångskostnader och bokföringsmässiga justeringar, vilka inte påverkar den underliggande
verksamhetens kassaflöde.
Koncernen har under året genomgått betydande förändringar, vilket gör jämförelse mellan åren
missvisande

Immateriella tillgångar inklusive goodwill
Ett resultat av de många förvärven av onlinekasinon under 2020 är betydande ökning av immateriella
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tillgångar, inklusive goodwill, i balansräkningen. Ett onlinekasino utgörs främst av immateriella tillgångar
i form av domäner, varumärken och kunddatabaser. Denna form av tillgångar skall enligt
redovisningsstandarden K3 skrivas av under en 5-årsperiod. Avskrivningar på immateriella tillgångar
uppgår till 4 297 TSEK (117 TSEK).

Kassaflöde
Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet för året uppgick till -22 048 TSEK (-16 358 TSEK). Det
ökade negativa kassaflödet beror huvudsakligen på ett ökat negativt resultat och ökade kundfordringar,
vilket delvis kompenseras av ökade rörelseskulder. Kassaflödet påverkades negativt av kostnader av
engångskaraktär relaterade till förvärv, rejält ökade marknadsföringssatsningar, en större vinnare på
kasinot i november samt temporärt minskade intäkter i samband med plattformsbyten och återlansering av
vissa varumärken.

Likviditet och finansiering
Under 2020 har Spiffbet genomfört ett flertal emissioner, dels kontantemissioner, dels apport- och
kvittningsemissioner, vilka alla har stärkt bolagets finansiella ställning. Totalt har bolaget tillförts 60,5
MSEK i en kombination av likvida medel och apport i form av förvärvade verksamheter. Vid årets utgång
hade bolaget ett brygglån om totalt 9,5 MSEK från Spiffbets huvudägare, A veces AB. Efter
verksamhetsårets utgång genomfördes en nyemission om 41 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen
gör bedömningen att bolaget har tillräckligt rörelsekapital för löpande verksamhet under innevarande
verksamhetsår.

Covid-19-pandemins påverkan på Spiffbet
Sammantaget är påverkan på koncernens verksamhet begränsad. För Spiffbet är de anställdas hälsa högt
prioriterad. Direkt sedan i början av Covid-19-utbrottet har samtlig personal arbetat på distans större delen
av arbetstiden. Detta har fungerat väl då Spiffbet sedan tidigare har god vana att organisera arbete på
distans då vi har verksamhet på olika platser.
Ledningens bedömning är att arbetet inte har påverkats i nämnvärt. Vissa mindre förseningar har uppstått i
administrativa processer som involverar externa parter.
Spiffbet har sett en ökad efterfrågan på kasinoprodukter sedan pandemins utbrott, med förfrågningar från
nya kunder och ett ökat spelande på de produkter som finns i marknaden. För affärsområdet Spiffbet
Sports har distributionen av spel påverkats eftersom alla större sportevenemang har ställdes in under en
väsentlig del av året till följd av pandemin. Sammanvägt har Covid-19 haft begränsad påverkan på
Spiffbets försäljning.

Medarbetare
Medarbetare definieras som anställda motsvarande en heltidsekvivalent inklusive konsulter vilka arbetar
merparten av sin tid för Spiffbet och vars leverans är knuten till tidsåtgång. Bolaget har under 2020
markant minskat antalet anställda i Sverige. Samtidigt har, som ett resultat av alla förvärv, antalet
medarbetare ökat från 15 heltidsekvivalenter vid årets ingång till 23 heltidsekvivalenter vid årets utgång. I
noten avseende antal anställda medräknas ej konsulter, varför antalet skiljer sig från det ovan. Medarbetare
finns i Malta, Sverige, Sydafrika och Finland.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Spiffbet är utsatt för en mängd risker och osäkerhetsfaktorer. Nedan listas de viktigaste av dessa i korthet.
Verksamhets- och branschrelaterade risker
Konjunkturens utveckling
Efterfrågan på Spiffbets produkter påverkas av det allmänna konjunkturläget på de marknader där Spiffbet
är verksamt.
Konkurrens
Spiffbet verkar i en konkurrensutsatt bransch där konkurrenstrycket ökar i takt med digitalisering och
globalisering.
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.
Affiliate-partnerskap
Spiffbet marknadsför sin kasinoverksamhet genom att samarbeta med annonsnätverk, så kallade affiliates.
Dessa affiliates verkar som jämförelsesidor mellan olika onlinekasinon och inom andra produktsegment
och får betalt för de kunder som de införskaffar åt Spiffbet via två huvudsakliga metoder, intäktsdelning,
där operatören betalar en procentuell andel av de intäkter som kunden genererar, samt fast ersättning för
varje ny kund. I samband med detta kan det förekomma att Spiffbets egna varumärke exponeras i
sammanhang som inte är önskvärda. Komplexiteten och mängden trafikkällor gör att det inte är möjligt
för Spiffbet att kontrollera var och en av dessa trafikkällor. Om ett annonsnätverk som Spiffbet samarbetar
med bidrar till att Spiffbets varumärken exponeras på ett för bolaget ogynnsamt sätt, kan det medföra en
negativ inverkan på koncernens varumärken och image, vilket i sin tur skulle kunna medföra negativa
ekonomiska konsekvenser för bolaget.
Kredit- och transaktionsrisk
Kreditrisk för Spiffbet består i huvudsak av kundfordringar hos kunder och partners till Spiffbet. Spiffbet
har i befintlig verksamhet som leverantör ingen kreditrisk eller annan transaktionsrisk relaterad till spelare.
För spelapplikationer är det operatören som står risken samt sköter riskhanteringen i denna fråga. Alla
varumärken inom onlinekasino 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 bedrägerier, vilket historiskt har varit ett försumbart problem då
betalningsleverantörer har kontroller för detta.
Valutarisker
Spiffbet opererar på en internationell marknad med en stor andel både försäljning och inköp i andra
valutor än svenska kronor. Förändringar i värdet på svenska 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.
Likviditetsrisk
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Om Bolagets tillgång till likvida medel försvåras skulle det kunna ha en väsentligt negativ effekt på
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Skatterisker
Spiffbets verksamhet påverkas av de vid var tid gällande skattereglerna i de jurisdiktioner koncernen
bedriver verksamhet i vilket på omfattar flera länder. Även om Spiffbets verksamhet bedrivs i enlighet
med Spiffbets tolkning av tillämpliga lagar och regler på skatteområdet, och i enlighet med råd från
skatterådgivare, finns det en risk att denna tolkning är felaktig eller att sådana regler ändras med eventuell
retroaktiv verkan. Vidare kan framtida förändringar i tillämpliga lagar och regler påverka förutsättningarna
för Spiffbets verksamhet. Det finns en risk att skattesatser förändras i framtiden eller att andra
regelförändringar sker som påverka Spiffbets verksamhet.
Politiska och regulatoriska risker, samt tvister
Spiffbet distribuerar sina produkter på den internationella spelmarknaden. Spelmarknaden är ofta särskilt
reglerad och regelverket skiljer sig åt mellan länder. En regelförändring i ett land där Spiffbet är verksamt
skulle kunna ha en negativ effekt på Spiffbets verksamhet på den marknaden.
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. Koncernens verksamhet omfattar även användning och lagring av information om
arbetstagare och kunder.
Aktie-och aktiemarknadsrelaterade risker
Aktiekursens utveckling
En investering i Spiffbet AB 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 att fluktuera kraftigt, bland
annat till följd av resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens
intresse för Bolaget.
Aktieförsäljning
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 minska proportionella ägande- och rösträtter för innehavare av aktier, vinst per aktie och
substansvärde per aktie.
Likviditet i aktien
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Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att köpa eller sälja större poster
inom en snäv tidsperiod utan att priset på aktien påverkas kraftigt.
Utspädning genom framtida nyemissioner
Spiffbet AB 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.
Aktien
Spiffbet AB hade per den 30 december 2020 2 403 ägare. Aktien är noterad på Nasdaq First North
Growth Market med kortnamn SPIFF, ISIN kod SE000 691 3497. Aktiekapitalet uppgick vid årets utgång
till 28 352 105,2 kronor, fördelat på 226 816 842 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.

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 dåvarande VD, samt 600 000 optioner till Spiffbet AB:s 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 med 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. I samband med företrädesemissionen i juni 2020 justerades detta
optionsprogram återigen till att omfatta 1 868 274 aktier till ett lösenpris om 3,31 kronor. Totalt vid full
inlösen kan aktiekapitalet därmed öka med 233 534 kronor.
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 var fyra kronor per option. Efter omräkning
i enlighet med optionsvillkoren med anledning av företrädesemissionen i juni 2020 uppgår antalet
utstående optioner inom ramen för detta optionsprogram till 1 189 958 med lösenpriset justerat till 2,31
kronor. Vid full inlösen kan aktiekapitalet därmed öka med 148 745 kronor.

Vid extra bolagsstämma den 31 augusti 2020 beslöts att upprätta ett optionsprogram för ledande
befattningshavare samt ett optionsprogram för styrelseledamöter i Spiffbet. Totalt emitterades 5 500 000
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teckningsoptioner till ledande befattningshavare, inklusive VD, samt 3 500 000 teckningsoptioner till
Spiffbets styrelseledamöter. Lösenperioden löper från 1 september 2023 till 1 december 2023 och
lösenpriset är 1,48 kronor per option. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet
öka med 1 125 000 kronor.
Totalt har koncernen 12 058 231 teckningsoptioner utstående som vid fullt utnyttjande skulle innebära en
ökning av aktiekapitalet om 1 507 279 kronor.

Ägarförhållanden
Namn
A veces AB
Försäkringsbolaget, Avanza Pension
Phantome de Genolier AB
Doubble Down AB
SIX SIS AG, W8IMY
SEB Life International
Ålandsbanken i ägares ställe
Camp Jarl AB
Lobtec Holding AB
Nordnet Pensionsförsäkringar
Övriga ägare

Antal aktier
21 009 076
15 812 881
15 083 166
11 615 558
7 133 129
6 504 699
4 540 440
3 934 116
3 358 887
2 654 248
133 327 089

Antal röster
9,3
7,0
6,7
5,2
3,2
2,9
2,0
1,7
1,5
1,2
59,3

Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2020
18 263
-30 656
77 734
40,9

2019
1 013
-15 992
5 087
8,6

2018
0
-11 067
15 784
92,7

2017
1 205
-13 356
5 642
66,9

2016
1 470
-10 603
2 329
-21,9

Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2020
558
-15 759
76 459
82,2

2019
379
-14 009
24 776
83,0

2018
372
-7 802
32 756
98,5

2017
348
348
18 548
98,5

2016
339
339
9 842
89,2

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
ansamlad förlust
överkursfond
årets förlust

disponeras så att
i ny räkning överföres

-49 982 473
98 809 691
-14 338 862
34 488 356

34 488 356

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

18 263
1 332
19 595

1 013
63
1 076

-21 389
-16 192
-5 149

-4 952
-7 126
-4 766

-4 422
-1 016
-48 169
-28 574

-117
-90
-17 051
-15 975

Resultat efter finansiella poster

-513
-1 569
-2 082
-30 656

6
-23
-17
-15 992

Resultat före skatt

-30 656

-15 992

0
577
-30 078
-29 988
-90

0
109
-15 883
-15 883
0

Koncernens
Resultaträkning

Not

Tkr

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

2

3

4

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Årets resultat
Hänförligt till moderföretagets aktieägare
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

5
5
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Not

2020-12-31

2019-12-31

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter
Goodwill

6
7

67 413
1 006
68 419

1 375
1 287
2 662

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

8

197
197

44
44

206
206
68 822

75
75
2 781

2 676
2 427
914
6 017

158
559
415
1 132

2 895
8 912

1 174
2 306

77 734

5 087

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

9

10, 11
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Not

2020-12-31

2019-12-31

28 352
99 310
-95 865

6 126
64 925
-70 610

31 797

441

31
31 828

0
441

10 612
10 612

13
13

13 981
13 981

6
6

2 821
48
14 643
3 801
21 313

283
302
3 233
809
4 627

77 734

5 087

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt

Långfristiga skulder
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Tkr

Ingående eget kapital 2019-01-01
Förändringar i red. värden direkt
mot eget kapital
Apportemission

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserad
vinst inkl.
årets resultat

5 754

63 121

-54 238

14 637

371

1 804
-489

2 176
-489

-15 883

-15 883

-70 610

441

4 823
4 823

47 318
13 174
-3 882
4 823
61 433

-30 078

-30 078

-95 865

31 796

Årets resultat
Utgående eget kapital 2019-12-31
Nyemission
Apportemission
Emissionskostnader
Omräkningsdifferens
Summa totalresultat

6 126

64 926

18 768
3 458

28 550
9 716
-3 882

22 227

34 384

Årets resultat
Utgående eget kapital 2020-12-31

28 352

99 310

Summa
eget kapital
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Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

-30 656
4 422
-254

-15 993
-372
0

-26 488

-16 365

-829
3 697
-288
1 860
-22 048

-147
23
-347
478
-16 358

0
-4 065
-4 065

-44
-439
-483

25 265
-3 882
6 500
27 883

1 685
-10
3 000
4 675

1 769

-12 166

1 174

13 340

-48
2 895

0
1 174

Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

13

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterbolag, netto
Kassaflöde från investeringsverksamheten

14

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

11
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Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

558
12
570

379
63
442

-2 331
-8 777
-3 668
-62
-14 838
-14 268

-4 380
-6 443
-3 801
-85
-14 709
-14 267

-1

0

-902
75
-663
-1 491
-15 759

258
0
0
258
-14 009

Tkr

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

3
4

Rörelseresultat

15

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

16

1 420
-14 339

0
-14 009

Skatt på årets resultat
Årets resultat

5

0
-14 339

0
-14 009
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Not

2020-12-31

2019-12-31

1 375
1 375

1 375
1 375

45 160
28 304
75
73 539
74 914

1 962
19 756
75
21 793
23 168

500
62
319
232
1 113

0
73
379
147
599

432
1 545

1 009
1 608

76 459

24 776

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

6

17, 18
19

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

9

10, 11
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Not

2020-12-31

2019-12-31

28 352
28 352

6 126
6 126

98 810
-49 982
-14 339
34 489
62 841

64 426
-35 974
-14 009
14 443
20 569

422
7
12 280
909
13 618

146
220
3 356
485
4 207

76 459

24 776

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital
Tkr

Ingående eget kapital 2019-01-01
Nyemission

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
res. inkl.
årets

Summa
eget kapital

5 754

62 621

-35 973

32 402

371

1 804

Årets resultat
Utgående eget kapital 2019-12-31
Nyemission

6 126

64 426

22 227

34 384

Årets resultat
Utgående eget kapital 2020-12-31

28 352

98 810

2 176

-14 009

-14 009

-49 982

20 569
56 611

-14 339

-14 339

-64 321

62 840
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Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

-15 759
1 638
-1
-14 122

-14 009
-258
3
-14 264

-514
276
2 636
-11 724

540
-234
732
-13 226

-10 044
-7 491
-17 535

-2 556
0
-2 556

25 265
-3 882
6 500
800
28 683
-576

1 686
-10
3 000
0
4 676
-11 106

1 009

12 137

-1
432

-22
1 009

Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Resultat efter finansiella poster

13

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förändring utlåning till koncernföretag
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

20

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Upptagna lån
Erhållna koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

11
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt
eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och
därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska
fördelar.
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för
förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över
dotterföretaget.
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar
ett nedskrivningsbehov.
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.
Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i balansräkningen
har omräknas till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har omräknats till genomsnittskurs under
räkenskapsåret. Differenser som uppkommer redovisas direkt i eget kapital.
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Goodwill
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än
värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna
goodwillen som en tillgång i balansräkningen.
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det
innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
Goodwill
Inventarier, verktyg och installationer

20%
20%
20%

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten 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. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Inkomstskatter
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett
nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas
i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Av
försiktighetsskäl har koncernen inte redovisat någon uppskjuten skattefordran under räkenskapsåret eller
under jämförelseåren.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden
som är hänförlig till obeskattade reserver.

Nyckeltalsdefinitioner
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Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen
Nettoomsättningen per intäktsslag
Egenutvecklade spel
Casinoverksamhet
Övrig försäljning

2020

2019

2 384
15 804
75
18 263

1 013
0
0
1 013

2020

2019

558
558

379
379

2020

2019

Moderbolaget
Nettoomsättningen per intäktsslag
Övrig försäljning

Not 3 Anställda och personalkostnader fördelade per land
Koncernen
Medelantalet anställda fördelade per land
Sverige
Malta

4
8
12

(1)
(6)
(7)

4
3
7

(0)
(0)
(0)

Inom parentes anges medelantalet kvinnor.
Löner och andra ersättningar
Verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Könsfördelning bland ledande befattningshavare

987
3 027
4 014

765
2 562
3 327

125
106
846
1 077

107
151
878
1 136
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Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

0%
100 %
0%
100 %

0%
100 %
0%
100 %

2020

2019

Moderbolaget
Medelantalet anställda fördelade per land
Sverige

4
4

(1)
(1)

4
4

(0)
(0)

Inom parentes anges medelantalet kvinnor.

Löner och andra ersättningar
Verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

987
1 614
2 601

765
1 670
2 435

125
68
779
972

107
151
828
1 086

0%
100 %
0%
100 %

0%
100 %
0%
100 %

Not 4 Fakturerade arvoden från styrelseledamöter och VD (ej medtagna i belopp ovan):
Koncernen
Lennart Gillberg
Per Ganstrand
Karl Trollborg

2020

2019

0
300
150
450

600
100
0
700

2020

2019

0
300
150
450

600
100
0
700

Moderbolaget
Lennart Gillberg
Per Ganstrand
Karl Trollborg
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Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Totalt redovisad skatt

2020

2019

577
577

109
109

Avstämning av effektiv skatt
2020
Procent

Belopp
-30 656

Procent

Belopp
-15 992

21,40

6 560
-6
157
831
-9 521

21,40

3 422
-27

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skattemässiga justeringar
I år uppkomna underskottsavdrag
Effekt av andra skattesatser för utländska
bolag (Malta 35%)
Förändring uppskjuten skatt på övervärden
i koncernen
Redovisad effektiv skatt

2019

2
-3 397

1 978

0

577
577

109
109

Moderbolaget
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Totalt redovisad skatt

2020

2019

0
0

0
0

Avstämning av effektiv skatt
2020
Procent

Belopp
-14 339

Procent

Belopp
-14 009

21,40

3 069
-5

21,40

2 998
-25

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Underskottsavdrag vars skattevärde ej
redovisas som tillgång
Emissionskostnader
Redovisad effektiv skatt

2019

0,00

-3 894
831
0

0,00

-2 975
2
0
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Not 6 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Koncernen
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Genom förvärv av dotterbolag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 375
70 687
72 062

1 375
0
1 375

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Genom förvärv av dotterbolag
Utgående ackumulerade avskrivningar

0
-4 016
-633
-4 649

0
0
0
0

Utgående redovisat värde

67 413

1 375

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 375
1 375

1 375
1 375

Utgående redovisat värde

1 375

1 375

2020-12-31

2019-12-31

1 404
0
1 404

0
1 404
1 404

-117
-281
-398

0
-117
-117

1 006

1 287

2020-12-31

2019-12-31

64
508
572

20
44
64

-20
-143
-212
-375
197

-20
0
0
-20
44

Moderbolaget

Not 7 Goodwill
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Genom förvärv av dotterbolag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Genom förvärv av dotterbolag
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda konsultarvoden
Förutbetalda försäkringskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

2020-12-31

2019-12-31

158
50
31
49
626
914

97
281
0
0
37
415

2020-12-31

2019-12-31

158
50
2
22
0
232

97
50
0
0
0
147

2020-12-31

2019-12-31

100
100

50
50

2020-12-31

2019-12-31

50
50

50
50

2020-12-31

2019-12-31

2 795
100
2 895

1 124
50
1 174

2020-12-31

2019-12-31

382
50
432

959
50
1 009

Moderbolaget
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda konsultarvoden
Förutbetalda försäkringskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Not 10 Ställda säkerheter
Koncernen
Övriga ställda säkerheter och panter
Garanti Euroclear

Moderbolaget
Övriga ställda säkerheter och panter
Garanti Euroclear

Not 11 Likvida medel
Koncernen
Likvida medel
Kassamedel
Banktillgodohavanden

Moderbolaget
Likvida medel
Kassamedel
Banktillgodohavanden
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Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Revisionsarvoden
Redovisningskostnader
Konsultkostnader
Lönekostnader
Räntekostnader
Marknadsföringskostnader

2020-12-31

2019-12-31

528
754
242
357
135
1 785
3 801

242
50
327
190
0
0
809

2020-12-31

2019-12-31

175
242
357
135
909

200
96
189
0
485

2020-12-31

2019-12-31

4 422
0
4 422

117
-489
-372

2020-12-31

2019-12-31

975
663
1 638

258
0
258

2020-12-31

2019-12-31

-43 174
33 174
2 500
3 435
-4 065

-501
0
0
62
-439

-4 065

-439

Moderbolaget
Revisionskostnader
Konsultkostnader
Lönekostnader
Räntekostnader

Not 13 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen
Avskrivningar
Kursvinster

Moderbolaget
Kursförluster
Räntekostnader

Not 14 Förvärv av dotterföretag
Koncernen
Förvärvens effekt på kassaflödet
Köpeskilling
Köpeskilling erlagd med vederlagsaktier
Ej utbetald köpeskilling
Likvida medel i de förvärvade bolagen
Utbetald köpeskilling

Påverkan på koncernens likvida medel
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Not 15 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Moderbolaget
2020

2019

100,00 %

100,00 %

2020

2019

1 420
1 420

0
0

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 962
43 199
-1
45 160

61
1 901

Utgående redovisat värde

45 160

1 962

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i
koncernen

Not 16 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget
Mottagna koncernbidrag

Not 17 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

1 962

Not 18 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn
Spiffbet Holding Ltd
Spiffbet Förvaltning AB
Sthlm Gaming Sweden AB
Lagoa Entertainment AB
VRTCL Gaming Group
Sweden AB
Cashmio Group Ltd
Goliath Holding PLC

Spiffbet Holding Ltd
Spiffbet Förvaltning AB
Sthlm Gaming Sweden AB
Lagoa Entertainment AB
VRTCL Gaming Group Sweden
AB
Cashmio Group Ltd
Goliath Holding PLC

Kapitalandel
100%
100%
100%
100%

Rösträttsandel
100%
100%
100%
100%

Bokfört
värde
10
50
1 901
25

99,1%
100%
100%

99,1%
100%
100%

10 518
30 000
2 657
45 160

Org.nr
C58097
559013-5017
559077-7990
559241-9583

Säte
Malta
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Eget kapital
-16 032
31
237
15

Resultat
-185
-13
193
-10

559090-4032
C72293
C88786

Stockholm
Malta
Malta

16 758
-14 269
-18 086

-1 941
-216
-154
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Not 19 Fordringar hos koncernföretag
Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Årets valutakursdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

2020-12-31

2019-12-31

19 756
9 449
-902
28 304
28 304

18 122
1 376
258
19 756
19 756

Not 20 Förvärv av rörelse
Moderbolaget
Aktieförvärv
2020-12-31

Verksamhet

Förvärvstidpunkt

VRTCL group
Goliath group
Cashmio group

Onlinecasino
Onlinecasino
Onlinecasino

2020-07-01
2020-10-01
2020-10-01

Aktieförvärv
2019-12-31

Verksamhet

Förvärvstidpunkt

STHLM Gaming

Spelutveckling

2019-08-01

Kapitalandel, %
99,1
100
100
Kapitalandel, %
100

De förvärvade företagens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten

2020-12-31
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Kundfordringar i de förvärvade bolagen
Övriga omsättningstillgångar
Långfristiga skulder
Leverantörsskulder i de förvärvade bolagen
Övriga kortfristiga skulder
Uppskjuten skatt

Redovisat värde i de
förvärvade företagen
före förvärvet
2 448
310
139
1 688
6 064
-13 545
-2 826
-5 908
-11 628

Verkligt värde
justering
68 239

-11 777
56 463

Verkligt värde
redovisat i
koncernen
70 687
310
139
1 688
6 064
-13 545
-2 826
-5 908
-11 777
44 834
44 834
44 834
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De förvärvade företagens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten

2019-12-31
Kundfordringar i de förvärvade bolagen
Övriga omsättningstillgångar
Övriga kortfristiga skulder
Goodwill
Uppskjuten skatt

Redovisat värde i de
förvärvade företagen
före förvärvet

Stockholm 2021-04-22

Karl Trollborg
Ordförande

Per Ganstrand

Jacob Dalborg

Henrik Svensson
Verkställande direktör

BDO Mälardalen AB

Carl-Johan Kjellman
Auktoriserad revisor

Verkligt värde
redovisat i
koncernen

1 404
-122
1 282

11
-433
-358
1 404
-122
501

11
-433
-358

-781

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-04-22

Verkligt värde
justering

