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K VA R TA L S R A P P O R T Q 1 2 0 1 6 - S P I F F X A B
Första kvartalet i sammandrag 	
  
•

Nettoomsättningen för första kvartalet
uppgick till 423 076 kr ( 243 374kr).

•

Resultatet för kvartalet uppgick till

•

Presenterade i april funktionen Multi
Exposure. En unik funktion för kvittning av
risk vid handel med odds.

•

Närvarar i april vid eventet ”Betting on
Football” i London vilket resulterar i flera

-2 310 728 kr (-1 534 766).

konkreta diskussioner med potentiella kunder.
•

•

Resultatet per aktie för första kvartalet
uppgick till -0,36 kr.
Eget kapital per aktie uppgår vid periodens
slut till 1,54 kr.

•

Matchade belopp på marknadsplatserna
(spelomsättning på SpiffXs marknadsplatser)
var under första kvartalet 11 262 605 kr (7

Vid utgången av det första kvartalet hade
SpiffX 15 161 st registrerade kunder, vilket
är en ökning med nästan 45 % jämfört med
bolagets 10 498 st registrerade kunder vid
utgången av 2015 och med 532 % jämfört
med samma period förra året.

•

I januari träffade SpiffX Malta Ltd avtal med
Evoke Gaming Ltd avseende
konsumentapplikationer för realtidsspel på
sportevent.

•

En riktad nyemission om 1 500 000 aktier till
kursen 6 kr per aktie beslutades vid extra
bolagsstämma och genomfördes under
månadsskiftet mars-april och tillförde bolaget
ca 9 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

SpiffX Malta Ltd tecknar avtal med Leander
Games om distribution av SpiffX
konsumentapplikationer.

Verksamheten

467 936), vilket är en ökning med 50,8 %
jämfört med samma period förra året.
•

•

Slutförde nyemissionen om 1 500 000 aktier
vilken tillförde bolaget 9 MSEK före

SpiffX driver världens första optionsmarknad samt en
avancerad kostnadseffektiv darkpool för handel med
sportodds. Erbjudandet på bolagets marknadsplatser
innebär att ge storspelare, spelbolag och
nöjesspelare möjlighet att ingå hävstångspositioner
och att handla med odds för att spekulera eller för att
hantera portföljrisker. SpiffX erbjuder även attraktiva
konsumentprodukter inom affärsområdet SpiffX
Games. Konsumentprodukter som bygger på
aktiviteten på de underliggande marknadsplatserna
och användande av optionsmarknaden i realtidsspel
på olika sportevent och som spelbolag kan erbjuda
sina kunder.
Bolaget har utvecklat sin tekniska plattform för
marknadsplatserna baserat på modeller från den
finansiella marknaden och dess högfrekvenshandel.
Plattformen lanserades framgångsrikt inför fotbollsVM 2014.
SpiffX AB har ett helägt dotterbolag, SpiffX Holding
Malta Ltd, som i sin tur har ett helägt dotterbolag,
S p i ff X M a l t a L t d , s o m d r i v e r d e n o p e r a t i v a
verksamheten och är licensierat av de maltesiska
myndigheterna. Teknikutvecklingen sker i det svenska
bolaget som också äger mjukvaran för den tekniska
plattformen.

emissionskostnader.
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NYCKELTAL
( SEK )
Nettoomsättning
Rörelseresultat

Q1 - 2O16

Q1 - 2015

Q1-Q4
2015

423 076

243 374

1 224 939

−2 310 728

Matchade belopp
Antal kunder

−1 778 140

−7 334 925

11 262 605

7 467 936

34 465 852

15 161 st

2 848 st

10 498 st

V D s K O M M E N TA R E R
Hög kundtillväxt och positiv framtidssyn
Det har varit en intensiv och spännande start på 2016. Vi
är mycket nöjda med utvecklingen och ser resterande del
av året som en period under vilken SpiffX ska ta stora kliv
som kommer skapa värden för bolaget och dess
aktieägare.
Vår kundbas har vuxit kraftigt med nästan 45 % under det
första kvartalet. Det är en stark indikation på att kunskap
och intresse för vår marknadsplats växer bland dem som
vi vill se som våra kunder. Utbudet och likviditeten i den
förbättras hela tiden och vårt långsiktiga arbete med att
erbjuda den mest konkurrenskraftiga och innovativa
marknadsplatsen för handel med odds framskrider i
enlighet med vår plan. Storspelare och traders är vårt
huvudsakliga fokus i marknadsplatsen och den
produktutveckling vi presenterar, senast i form av den
världsunika funktionen Multi Exposure, skapar instrument
och funktionsfördelar vi är övertygade om kommer att få
ett brett genomslag på marknaden.
Min känsla är att vi står inför ett riktigt genombrott. Inte
minst på grund av affärsområdet SpiffX Games. I början
av året tecknade vi vårt första avtal med en speloperatör
om konsumentprodukter när vi inledde samarbete med
Evoke Gaming. Den första produkten från SpiffX Games,
Take5Live, röner stor uppmärksamhet när vi i olika
sammanhang visar den för speloperatörer och
branschkollegor. Vi kommer under resterande del att året
att intensifiera vårt arbete med att få ut den på
marknaden liksom att göra fler produkter inom segmentet.
Bara för någon vecka sedan tecknade vi ett avtal med
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plattformsleverantören Leander Games. Utan att dra
några förhastade slutsatser av vad det kommer att leda till
så uppmanar jag alla som är intresserade att ta en titt på
deras site, leandergames.com, för att fundera på vilken
potential den typen av samarbeten har för ett bolag som
SpiffX. Vi är övertygade om att vi kommer att teckna flera
avtal med lika intressanta och potenta samarbetspartners
i framtiden. Vi för ett flertal konkreta diskussioner. Vi har
en genuin tro på att vi med aktiviteterna på vår
marknadsplats som grund kommer att leverera produkter
som är populära och lättillgängliga för konsumenter och
som samtidigt ger speloperatörer nya intäktsströmmar
med hög marginal.
Finansiellt står vi väl rustade för fortsättningen av året. Vi
genomförde i månadsskiftet mars/april en lyckad riktad
nyemission som stärkte vår kassa. Vi anser att villkoren
den på vilken den genomfördes var bra för alla parter.
Under maj löper den teckningsoption som tilldelades er
som tecknade aktier i SpiffX vid förra årets notering ut.
Möjligen kan den tillföra ytterligare kapital.
För oss som jobbar hårt med SpiffX varje dag så är det
viktigt att försöka förmedla den optimism och tilltro till vår
idé och vår verksamhet som vi känner. Vi slår oss in på
en marknad som liknar den finansiella och skapar nya
typer av produkter som vi är övertygade om kommer att
vara en naturlig del av marknaden framgent. Om vi lyckas
med våra föresatser så kommer resterande del av 2016
inte bara bli riktigt spännande – det kommer bli roligt
också!
Tobias Fagerlund, Verkställande Direktör
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SPIFFX AB
Omsättning och resultat
Omsättningen för perioden januari till mars blev 423
076 (243 374) kr. Arbetet med att öka marknadens
kännedom om Spiffxs produkter pågår intensivt, vi är
fortfarande i ett tidigt skede men ökar våra aktiviteter
successivt.

Aktiekapitalet uppgår till 794 056,625 kr, fördelat på
6 352 453 aktier, envar med ett kvotvärde på 0,125
kr. Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en
röst vardera och äger lika rätt till andel av
Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda
begränsningar. Den under månadsskiftet mars och
april genomförda nyemissionen tillförde 1 500 000

Rörelseresultatet blev -2 310 728 (-1 534 766).
Resultatförändringarna är till största del hänförliga till
ökade marknadsföringsinsatser, produktutveckling
och emissionskostnader.

aktier och det nya aktiekapitalet uppgår till 981 556,
625 kr.

Kassaflöde

vilka aktietecknarna erhöll vederlagsfritt. Programmet
omfattar 2 350 452 optioner där två optioner ger rätt
att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 6,90 kr
under perioden 2 maj -31 maj 2016. Optionerna är
noterade på First North vid Nasdaq Stockholm

Rörelsens kassaflöde för första kvartalet blev -2 633
056 kr.

Likviditet och finansiering
Bolaget kan tillskjutas ytterligare kapital via de
teckningsoptioner (se nedan) som emitterades vid
noteringen. Under den rapporterade perioden
beslutades om en riktad nyemission vilken
genomfördes under månadsskiftet mars och april.
Bolaget tillfördes före emissionskostnader ca 9
MSEK.

I samband med marknadsnoteringen och
listningsemissionen emitterades teckningsoptioner

(SPIFFXTO1, ISIN kod: SE000 693 3880). Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ca
8.1 MSEK. Total utspädning från detta program kan
bli 15,6%.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående har förekommit
med närstående under perioden.

Aktien
Aktien är marknadsnoterad på First North vid Nasdaq
Stockholm (SPIFFX, ISIN kod: SE000 691 3497).

Incitamentprogram
Vid bolagets årsstämma den 23 juni 2015 beslutades
att bolaget som incitamentprogram för ledande
befattningshavare, personal och styrelseledamöter

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten och räkenskaperna har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt Maltese
Companies Act 1995.
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VÄSENTLIGA RISKER I SAMMANDRAG
Operativa risker
SpiffX är genom sin verksamhet exponerat för risker
och osäkerhetsfaktorer. Konkurrens från företag inom
s p e l b r a n s c h e n e l l e r a n d r a a k t ö r e r, f r a m t i d a
regleringar och omregleringar av spellagstiftning och
affärsmodellens långsiktiga hållbarhet är alla faktorer
som kan komma att verka negativt på SpiffX framtida
värdetillväxt.

Finansiella risker
Bolaget har historiskt sett drivits med förlust och

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

Marknadsrelaterade risker
Om bolagets samlade marknadsförings- och
utvecklingsaktiviteter inte når önskat resultat kan
detta komma att påverka SpiffX negativt.
Information om riskfaktorer beskrivs mer utförligt i
det Investeringsmemorandum som upprättades i
samband med noteringen av Spiffxs aktier vid
Nasdaq First North Stockholm i april 2015.

saknar fortfarande tillräckliga kostnadstäckande
intäkter. Det är inte säkerställt att SpiffX kommer att
generera tillräckliga medel för att finansiera fortsatt

ÄGARFÖRTECKNING PER 31 MARS 2016
Namn

Antal aktier

Kapital och
röster

Dashi Capital AB

1 291 728

20,3 %

Medge AB

1 246 735

19,6 %

Danester AB

691 167

10,9 %

Mafic AB

691 167

10,9 %

Totalt 4 största

3 920 797

61,7 %

Övriga

2 431 656

38,3 %

Totalt

6 352 453

100 %

Kommande rapporttillfällen
•
•
•

Delårsrapport Q2 2016 den 23 augusti 2016,
Delårsrapport Q3 2016 den 17 november
2016,
Bokslutskommuniké 2016 den 16 februari
2017

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas enligt
separat kallelse den 17 juni 2016.

Styrelsen
SpiffX AB (Publ.), Styrelsen, Stockholm den 27 augusti
2015
I styrelsen sitter Rickard Wilton (styrelseordförande)
Peter Liljestrand, Lennart Gillberg, Martin Fransson och
Daniel Svensson.
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.
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R E S U LTAT R Ä K N I N G
RESULTATRÄKNING (SEK)
Koncernen

2016-01-01
2016-03-31

2015-01-01
2015-03-31

2015-01-01
2015-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning, extern

423 076

243 374

1 110 021

Övriga rörelseintäkter

0

0

114 918

423 076

243 372

1 224 939

Råvaror o förnödenheter, externa

−697 965

−56 105

−557 528

Övriga externa kostnader

−1 592 041

−1 461 967

−6 260 454

Personalkostnader

−443 802

−260 068

−1 718 912

−2 733 808

−1 778 140

−8 536 894

−2 310 732

−1 534 766

−7 311 955

Ränteintäkter o likn resultatposter, externa

4

0

599

Räntekostn o likn resultatposter, externa

0

−23 441

−23 569

Resultat efter finansiella poster

−2 310 728

−1 558 207

−7 334 925

Resultat före skatt

−2 310 728

−1 558 207

−7 334 925

Periodens resultat (RR)

−2 310 728

−1 558 207

−7 334 925

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Bokslutsdispositioner
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BALANSRÄKNING
BALANSRÄKNING (SEK)
Koncernen

2015-03-31

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg o inst

13 248

14 388

7 273

Summa Materiella anläggningstillgångar

13 248

14 388

7 273

Andra långfristiga fordringar

103 349

75 165

75 165

Summa Finansiella anläggningstillgångar

103 349

75 165

75 165

116 597

89 553

82 438

Övriga kortfristiga fordringar

471 318

526 728

40 908

Förutbet kostn o upplupna intäkter

1 140 093

733 015

215 479

Summa Kortfristiga fordringar

1 611 411

1 259 743

256 387

Kassa och bank

8 071 047

2 799 471

1 903 310

Summa omsättningstillgångar

9 682 458

4 059 214

2 159 697

SUMMA TILLGÅNGAR

9 799 055

4 148 767

2 242 135

794 056

794 056

102 956

794 056

794 056

102 956

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver
Bundna reserver, övriga
Summa Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Fria reserver
Fria reserver, övriga

700 678

9 185 877

4 483 275

Årets resultat (BR)

−2 310 728

−7 334 925

−4 868 877

Summa Fritt eget kapital

−1 610 050

1 850 952

385 602

−816 004

2 645 008

−282 646

Leverantörsskulder

1 243 312

98 062

376 048

Övriga kortfristiga skulder

8 140 525

1 283 768

841 153

Upplupna kostn o förutbet intäkter

1 231 222

121 929

1 307 580

Summa Kortfristiga skulder

10 615 059

1 503 759

2 524 781

SUMMA EGET KAPITAL SKULDER
OCSKULDER

9 799 055

4 148 767

2 242 135

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
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K A S S A F L Ö D E S A N A LY S
KASSAFLÖDESANALYS (SEK)
Koncernen

Q1 2016

Q1 - Q4 2015

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

−2 310 732

−7 334 925

Justering av eget kapital pga ändrad kurs

−46 836

−117 372

Avskrivning

1 305

3 718

Övriga poster som ej ingår i kassaflödet

−276 793

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

−2 633 056

−7 448 579

Ökning (-) / Minskning (+) i rörelsefordringar

−351 668

−1 003 356

Ökning (-) / Minskning (+) i rörelseskulder

9 111 300

−1 021 022

Kassaflöde från den löpande verksamheten

6 126 576

−9 472 957

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

0

−10 832

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

−10 832

Nyemission

0

10 379 950

Kapitalkostnad nyemission

−855 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

−260 000

10 379 950

Periodens kassaflöde

5 271 576

896 169

Likvida medel vid periodens början

2 799 471

1 903 310

Likvida medel vid periodens slut

8 071 047

2 799 471

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
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