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K VA R TA L S R A P P O R T Q 1 2 0 1 7 - S P I F F X A B
Första kvartalet i sammandrag
•

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till
345 749 kr (423 076 kr).

•

Resultatet för kvartalet uppgick till
-4 012 177 kr (-2 310 728 kr).

•

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•

Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till
-0,17 kr räknat på antalet aktier efter den i
perioden genomförda företrädesemissionen och till
-0,51 kr räknat på antalet aktier före
företrädesemissionen.

•

Eget kapital per aktie uppgår vid periodens slut till
0,42 kr.

•

Matchade belopp på marknadsplatserna
(spelomsättning på SpiffXs marknadsplatser) var
under första kvartalet 11 109 075 kr (11 262 605
kr), vilket är i det närmaste oförändrat jämfört med
samma period förra året.

•

Vid utgången av det första kvartalet hade SpiffX
50 703 st registrerade kunder, vilket är en ökning
med nästan 32 % jämfört med bolagets 38 497 st
registrerade kunder vid utgången av 2016 och
med 334 % jämfört med samma period förra året.

•

Företrädesemissionen genomfördes under januari
och februari och har tillfört bolaget 12,7 MSEK
före emissionskostnader. Emissionen, vilken
övertecknades med drygt 100 %, har renderat 15
862 406 nya aktier och ett nytt aktiekapital om 2
974 201,12 SEK. Bolaget har nu 23 793 609 st
aktier mot 7 931 203 st innan.

•

I januari träffades avtal med kenyanska
operatören Cheza Gaming om lansering av
Take5Live och utveckling av bettingprodukter för
den afrikanska marknaden.

•

I februari deltog SpiffX mycket aktivt på den
ledande branschmässan ICE i London och stod
bl.a. värd för ett seminarium kring den afrikanska
bettingmarknaden.
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I slutet av april blir den kenyanska operatören
Cheza Gaming den första externa kunden att
lansera Take5Live. Detta i Kenya under namnet
”Hela5”.

•

Närvarar i april vid eventet ”Betting on Football” i
London och presenterar där tre nya Sport Random
Games från affärsområdet SpiffX Games vilka togs
emot med stort intresse.

•

Det tillkännages att VD Tobias Fagerlund kommer
att lämna positionen som VD under det kommande
halvåret.

Verksamheten
SpiffX driver världens första optionsmarknad samt en
darkpool för handel med sportodds. Erbjudandet innebär att
ge storspelare, spelbolag och nöjesspelare får möjlighet att
ingå hävstångspositioner och att handla med odds för att
spekulera eller för att hantera portföljrisker. Bolaget har
utvecklat sin tekniska plattform för marknadsplatserna
baserat på modeller från den finansiella marknaden och
dess högfrekvenshandel.
Inom affärsområdet SpiffX Games, som är bolagets
huvudsakliga fokusområde, erbjuds 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. Dessa kallas Sport Random Games
och är ett nytt segment inom bettingbranschen.
Teknikutvecklingen sker i det svenska bolaget som också
äger mjukvaran för den tekniska plattformen.
SpiffX AB har ett helägt dotterbolag, SpiffX Holding Malta
Ltd, som i sin tur har ett helägt dotterbolag, SpiffX Malta
Ltd, som driver den operativa verksamheten och är
licensierat av de maltesiska myndigheterna.
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NYCKELTAL
( SEK )

Q1 - 2O17

Q1 - 2016

Q1-Q4
2016

345 749

423 076

1 456 416

−2 310 728

−10 584 812

11 109 075

11 262 605

47 858 110

50 703 st

15 161 st

38 497

Nettoomsättning
Rörelseresultat

−4 012 177

Matchade belopp
Antal kunder

V D s K O M M E N TA R E R
Första Take5Live-kunden i produktion
När detta skrivs har vi på SpiffX nyligen kommit hem ifrån
årets ”Betting on Football”-konferens vilken hölls på Chelseas
hemmaarena Stamford Bridge under första veckan av maj.
”Betting on Football” är ett av de, om inte det, största
branscheventet som fullt koncentrerar sig på fotboll, spel på
fotboll och på aktörer inom fotbollsdelen av spelindustrin. En
stor och viktig tillställning alltså med ”alla” de viktiga spelarna
och aktörerna på plats. Självfallet så också SpiffX. På plats i
London presenterade vi våra tre nya ”Sport Random Games”
vilka alla är innovativa vidareutvecklingar av Take5Livekonceptet. Spel där konsumenten på ett enkelt och
underhållande vis kan spela på att givna saker ska hända
inom en given tid i ett event. Spelen togs emot med stort
intresse och vi är mycket glada att vår produktportfölj växer så
snabbt som den gör.
För oss på SpiffX bekräftar tillfällen som dessa hur väl våra
produkter och våra tankar kring hur spelbolag kan förnya och
vitalisera produktutbudet och kunderbjudandet stämmer
överens med industrins utveckling. Vi får ett erkännande och
en uppmärksamhet som fyller oss med självförtroende och
stärker oss i vår övertygelse om att våra idéer och
”kasinofierade” bettingprodukter - ”Sport Random Games” inom vad vi kallar SpiffX Games kommer att etablera sig och
få fäste på den internationella spelmarknaden. Intresset för
oss är stort och vi lägger nu våra samlade resurser på vår
B2B-satsning under affärsområdet SpiffX Games och våra
”Sport Random Games”. Vi är stolta över de arbete vi gör och
tror benhårt på att det kommer att betala sig väl.
Självfallet vill vi, liksom ni aktieägare, att det ska gå fortare.
Att vi ska se resultatet av vårt arbete i kronor och ören. Det
händer hela tiden mycket och vi har sedan en tid flera bra och
starka kundavtal på plats av vilka några är i integrations- och
lanseringsfasen. Först av dem står Kenyanska Cheza
Gaming som avslutade sin integration i början av april och
som nu sedan några veckor är i processen att rulla ut vår
produkt Take5Live i Kenya under namnet Hela5. Det är för
tidigt att dra några större slutsatser av deras lansering men
det är mycket tillfredsställande att konstatera att den tekniska
integreringen hittills fungerat utmärkt och det är med spänning
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vi ser Chezas succesivt ökade
marknadsföringsansträngningar och resultatet av dem an.
Förklaringen till den lägre omsättningen och resultatet i första
kvartalet är helt enkelt att emissionen i början av året tog
mycket av vår koncentration och innebar en del kostnader
och att vi innan den var genomförd inte hade
marknadsföringsresurser i den utsträckning vi önskade. Det
har vi nu även om vi går mot en sommar vilken ur ett
fotbollsperspektiv är ovanligt lugn. I år har vi verken VM, EM
eller något OS på agendan och antalet matcher kommer att
vara lägre än andra mer fotbollsspäckade år. Våra
marknadsplatser kommer att vara öppna och erbjuda spel i så
stor utsträckning som möjligt men det är först när de stora
ligorna drar igång igen i augusti vi räknar med att det tar riktigt
fart.
Efter snart tre år som VD för SpiffX kommer jag under hösten
att lämna den posten. Jag kommer att fortsätta att vara
mycket aktiv och verksam i bolaget genom styrelsearbete
men någon annan kommer att ta VD-rollen. Det är ingen
dramatik i detta utan ett beslut som jag och mina kollegor är
helt överens om. Bolaget kommer under hösten att gå in i
nästa intensiva expansionsfas i vilken ett nytt ledarskap med
tydlig fokus på aktiv försäljning och kundimplementering
kommer att ta vid. Vem som kommer att vara operationellt
ansvarig för nästa spännande fas i SpiffXs utveckling och när
i tiden det kommer att ske kommer naturligtvis att
kommuniceras så snart som möjligt.
Vi arbetar alla oförtrutet vidare med att etablera SpiffX och
våra fantastiska konsumentprodukter på den internationella
spelmarknaden. Arbetet går framåt och vi ser hela tiden hur
intresset för oss växer och har gått live med vår första
Take5Live-kund Cheza Gaming. Vi ser fram emot att framöver
kunna berätta mer om hur deras lansering går.

Tobias Fagerlund, Verkställande Direktör
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114 49 Stockholm
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SPIFFX AB
Omsättning och resultat

Transaktioner med närstående

Omsättningen för perioden januari till mars blev 345 749 kr
(423 076 kr). Arbetet med att öka marknadens kännedom
om Spiffxs produkter pågår intensivt,och vi ökar våra
aktiviteter successivt.

Inga transaktioner med närstående har förekommit med
närstående under perioden.

Incitamentprogram
Rörelseresultatet blev -4 012 177 kr (-2 310 728).
Resultatförändringarna är till största del hänförliga till
ökade marknadsföringsinsatser, produktutveckling och
emissionskostnader.

Kassaflöde
Rörelsens kassaflöde för första kvartalet blev -4 711 399 kr.

Vid årsstämman den 23 juni 2015 beslutades att bolaget
som incitamentprogram för ledande befattningshavare,
personal och styrelseledamöter skall emittera högst 630
000 teckningsoptioner varigenom aktiekapitalet kan komma
att öka med högst 78 750 kr efter påkallande. Antalet
optioner kommer att räknas om i enlighet med optionsavtal
efter den nu avslutade företrädesemissionen.

Likviditet och finansiering
Företrädesemissionen genomfördes under januari och februari
och har tillfört bolaget 12,7 MSEK före emissionskostnader.

Aktien
Aktien är marknadsnoterad på First North vid Nasdaq
Stockholm (SPIFFX, ISIN kod: SE000 691 3497).
Aktiekapitalet uppgår till 794 056,625 kr, fördelat på
23 793 609 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
perioden genomförda nyemissionen, vilken övertecknades
med drygt 100 %, har renderat 15 862 406 st nya aktier
och ett nytt aktiekapital om 2 974 201,12 SEK

Förändring i eget
kapital (TKR)

Q1 - 2O17

Q1 - 2016

2016

Ingående eget kapital

−328 331

2 645 008

2 645 008

−1 229 295

−1 229 296

−590 711

1 415 713

1 415 713

Periodens resultat

−4 012 177

−2 310 728

−10 580 563

Nyemmissioner inkl
emimissionskostnader

12 459 245

Ändring i Maltas
redovisning 2016 efter
revision
Justerat ingående eget
kapital

Omräkningdifferens
Utgående eget kapital

−262 380

8 617 500

−10 510

79 011

36 491

7 845 847

−816 004

−510 859

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

Marknadsrelaterade risker

SpiffX är genom sin verksamhet exponerat för risker och
osäkerhetsfaktorer. Konkurrens från företag inom
spelbranschen eller andra aktörer, framtida regleringar och
omregleringar av spellagstiftning och affärsmodellens
långsiktiga hållbarhet är alla faktorer som kan komma att
verka negativt på SpiffX framtida värdetillväxt.

Bolagets förmåga att utveckla applikationer som efterfrågas av
operatörer och konsumenter liksom bolagets förmåga och
finansiell kapacitet att marknadsföra och distribuera dessa är
avgörande för SpiffX:s framgång. Om bolagets samlade
marknadsförings- och utvecklingsaktiviteter inte når önskat
resultat kan detta komma att påverka SpiffX negativt.

Finansiella risker

Information om riskfaktorer beskrivs mer utförligt i det
Investeringsmemorandum som upprättades i samband med
noteringen av bolgets aktier vid Nasdaq First North
Stockholm i april 2015.

Bolaget har historiskt sett drivits med förlust och saknar
fortfarande tillräckliga kostnadstäckande intäkter. Det är
inte säkerställt att SpiffX kommer att generera tillräckliga
medel för att finansiera fortsatt verksamhet och det kan inte
uteslutas att bolaget i framtiden kommer söka nytt kapital.

ÄGARFÖRTECKNING PER 31 MARS 2017
Kommande rapporttillfällen
Namn

Antal aktier

Kapital och
röster

•
•

Camp Jarl AB

3 934 116

16,5 %

Dashi Capital AB

3 375 174

14,3 %

Danester AB

1 503 501

6,3 %

Mafic AB

1 503 501

6,3 %

•
•

Delårsrapport Q2 2017 den 24 augusti 2017
Delårsrapport Q3 2017 den 23 november 2017
Bokslutskommuniké 2017 den 21 februari 2018
Delårsrapport Q1 2018 den 23 maj 2018

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den
20 juni 2017.
SpiffX AB, Styrelsen, Stockholm den 18 maj 2017

Totalt 4 största

10 316 292

43,4 %

Övriga

13 477 317

56,6 %

Totalt

23 793 609

100 %

I styrelsen sitter Peter Liljestrand (styrelseordförande),
Lennart Gillberg, AJ Thompson, Jacob Dalborg och Tobias
Fagerlund.
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

För ytterligare information:
VD, Tobias Fagerlund
+46 70 415 05 85
tobias@spiffx.com
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R E S U LTAT R Ä K N I N G
RESULTATRÄKNING (SEK)
Koncernen

2017-01-01
2017-03-31

2016-01-01
2016-03-31

2016-01-01
2016-12-31*

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning, extern

345 749

423 076

1 456 416

Övriga rörelseintäkter

0

0

0

345 749

423 076

1 456 416

Direkta kostnader

−377 183

−697 965

−2 221 895

Övriga externa kostnader

−3 405 511

−1 592 041

−7 700 110

Personalkostnader

−573 878

−443 802

−2 115 024

Avskrivningar

−1 329

Rörelsens kostnader

−4 668

−4 357 901

−2 733 808

−12 041 697

−4 012 152

−2 310 732

−10 585 281

Ränteintäkter o likn resultatposter, externa

1

4

469

Räntekostn o likn resultatposter, externa

−26

0

0

Resultat efter finansiella poster

−4 012 177

−2 310 728

−10 584 812

Resultat före skatt

−4 012 177

−2 310 728

−10 584 812

Periodens resultat (RR)

−4 012 177

−2 310 728

−10 584 812

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Bokslutsdispositioner

* Efter avslutad revision i dotterbolaget på
Malta har koncernens resultat för helåret 2016
nedjusterats med SEK 220 268 jämfört med
tidigare publicerad bokslutskommuniké.
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BALANSRÄKNING
BALANSRÄKNING (SEK)
Koncernen

2017-03-31

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg o inst

8 364

9 720

14 388

Summa Materiella anläggningstillgångar

8 364

9 720

14 388

Andra långfristiga fordringar

75 165

75 165

75 165

Summa Finansiella anläggningstillgångar

75 165

75 165

75 165

83 529

84 885

89 553

Övriga kortfristiga fordringar

315 519

267 818

526 728

Förutbet kostn o upplupna intäkter

348 219

386 676

733 015

Summa Kortfristiga fordringar

663 738

654 494

1 259 743

Kassa och bank

9 334 202

1 588 357

2 799 471

Summa omsättningstillgångar

9 997 940

2 242 851

4 059 214

SUMMA TILLGÅNGAR

10 081 469

2 327 736

4 148 767

2 974 201

991 400

794 056

2 974 201

991 400

794 056

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

8 883 823

9 002 701

9 185 877

Årets resultat (BR)

−4 012 177

−10 584 812

−7 334 925

Summa Fritt eget kapital

4 871 646

−1 582 111

1 850 952

7 845 847

−590 711

2 645 008

Leverantörsskulder

452 358

1 345 969

98 062

Övriga kortfristiga skulder

67 612

83 769

1 283 768

Upplupna kostn o förutbet intäkter

1 715 652

1 488 709

121 929

Summa Kortfristiga skulder

2 235 622

2 918 447

1 503 759

SUMMA EGET KAPITAL SKULDER
OCSKULDER

10 081 469

2 327 736

4 148 767

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 2017

Q1-Q4 2016

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

−4 012 177

−10 584 812

Justering av eget kapital pga ändrad kurs

−8 482

−46 836

Avskrivning

0

5 100

Övriga poster som ej ingår i kassaflödet

1 329

116 777

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

−4 019 330

−10 509 771

Ökning (-) / Minskning (+) i rörelsefordringar

−9 244

−620 993

Ökning (-) / Minskning (+) i rörelseskulder

−682 825

1 302 150

Kassaflöde från den löpande verksamheten

−4 711 399

−9 828 614

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

Nyemission

12 687 924

9 472 500

Kapitalkostnad nyemission

−230 680

−855 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12 457 244

8 617 500

Periodens kassaflöde

7 745 845

−1 211 114

Likvida medel vid periodens början

1 588 357

2 799 471

Likvida medel vid periodens slut

9 334 202

1 588 357

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
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