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 Perioden i sammandrag	
• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 

135 888 kr (446 633 kr) och till 855 017 kr 
(1 470 150 kr) för helåret.

• Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till  
-2 882 228 kr (-3 068 974 kr) och till -13 278 086 kr 
(-10 602 709kr) för helåret.

• Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till 
-0,11 kr och för helåret -0,46 kr.

• Eget kapital uppgick vid årets utgång till 0,13 kr per 
aktie.

Väsentliga händelser efter periodens utgång.
• I januari månad har SpiffX:s b2b-produkt Take5 

erbjudits skarpt till kunder i Afrika. Detta genom 
operatören Cheza Gaming i Kenya och Burundi.

• I början av februari tecknades avtal med 
lotteriplattformen Twelwe40 om integration av 
SpiffX:s spelpaket Take5Live.

• Den 5 februari träffar SpiffX avtal med den 
afrikanska lotterioperatören AfroMillionsLotto om 
integration och marknadsföring av Take5Live i 
Nigeria.

• SpiffX beslutar i februari att pausa sin 
handelsplattform för att fullt ut fokusera på b2b-
produkter. Detta innebär att bolagets dotterbolag på 
Malta ansöker om en b2b-licens och inte kommer att 
förnya den b2c-licens det idag har. Beslutet medför 
kostnadsbesparingar om ca 1.2 MSEK på årsbasis.

• SpiffX AB:s styrelse har utsett Lennart Gillberg till 
verkställande direktör med omedelbar verkan. 
Lennart har verkat som tillförordnad VD sedan den 
15 augusti 2017.

Verksamheten  
SpiffX utvecklar och marknadsför konsumentinriktade 
spelapplikationer för mobila plattformar. Bland annat 
realtidsspel på olika sportevent som spelbolag kan erbjuda 
sina kunder. Dessa kallas Hybrid Games och är ett nytt 

segment inom bettingbranschen och SpiffX paketerar och 
marknadsför sina spel under namnet Take5Live.

SpiffX har även drivit världens första optionsmarknad samt 
en  darkpool för handel med sportodds. Erbjudandet innebär 
att 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. Denna verksamhet kommer att pausas 
och SpiffX kommer att fokusera helt på b2b-produkter och på 
att utveckla och marknadsföra sina Take5Live-produkter 
vidare

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.

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ -  SPIFFX AB
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Bra position på en stor och starkt växande 
marknad

Sedan jag tillträdde som tillförordnad VD i slutet av augusti förra 
året har jag fokuserat helt på våra B-2-B-produkter i form av 
mobilapparna Take5Live och hur vi ska anpassa verksamheten 
för att kunna nå maximal framgång och lönsamhet. Under slutet 
av 2017 resulterade arbete i ett mycket bra genomslag och 
intresse för våra B-2-B-produkter och det nya året har inletts på 
samma sätt.

Genomslaget har resulterat i ett flertal avtal både med operatörer 
och plattformar på global nivå. Inte minst i Afrika där vi inom kort 
kommer att finnas på fem marknader. I början av februari var vi 
på den stora spelmässan ICE i London och knöt där värdefulla 
kontakter som har lett till ett flertal samtal om avtal och integration 
med både operatörer och plattformar. Vår pipe-line av presumtiva 
kunder ser bra ut och ger goda förhoppningar om framtida 
intäkter i närtid inte minst beroende på att fotbolls-VM, som 
kommer att innebära ökat spelande, arrangeras i år. 

Vi är också inbokade på Betting On Football-mässan i London 
(BOF), som är världens största sportspelsmässa, i slutet av mars. 
Vi var med på den mässan förra året och vet av erfarenhet att 
den kommer att ge resultat. 

Även om vi ännu inte har sett några större volymer så är ett par 
operatörer i skarp produktion sedan en tid och marknadsför våra 
spel. Ytterligare några av våra övriga kunder kommer att vara i 
produktion före sommaren och kommande fotbolls-VM.

Strategiförändring – fokus på B-2-B
Vår strategiförändring som innebär totalt fokus på våra B-2-B-
produkter har medfört att intäkterna från vår B-2-C-verksamhet, 
det vill säga handelsplattformen med optionsmarknad och 
darkpool för handel i sportodds, gick ned till ett minimum under 
slutet av 2017. 

Det är alltså en medveten nedgång då vi ser att potentialen att 
snabbare nå goda intäkterna är betydligt större för våra B-2-B-
produkter. Dessa intäkter kommer så fort våra kunder kommer i 
produktion och kan marknadsföra våra produkter till sina nätverk 
av spelare.

Vi beslutade nyligen att pausa handelsplattformen för att 
ytterligare förstärka vårt fokus på B-2-B-sidan. Intressant nog så 
hade vi inte haft några B-2-B-produkter utan handelsplattformen. 
Anledningen är att utvecklingen av marknadsplatsen fick spinoff-
effekter i form av hybridspel med casinolika egenskaper vilka vi 
nu erbjuder till operatörer av olika slag	som behöver innehåll, det 
vill säga våra Take5-spel.

Samtidigt som vi håller fokus på våra Take5-produkter arbetar vi 
med att utveckla fler appar för fler marknader och kommer att 
kunna lansera appar för fler sporter än fotboll.  Vår bedömning är 
att våra Take5-produkter har fått ett bra genomslag och att det 
finns stort intresse på marknaden från såväl speloperatörer som 
lotteri- och telekomoperatörer på jakt efter bra innehåll.

Bra position på stor marknad
Det är en stor marknad vi verkar på och vi ser därför stor 
potential för våra spelappar. Den globala spelmarknaden 
omsätter cirka 500 miljarder dollar årligen och onlinespelandet 
står för cirka 55 av dessa. Den stora tillväxten återfinns dessutom 
på onlinesidan. 

Vi börjar få en bra position på marknaden för onlinespel då våra 
kunder inte är koncentrerade till en viss region utan har fokus på 
olika delar av den globala spelmarknaden. Att våra spel är 
mobilbaserade stärker vår marknadsposition då just spel på 
mobilen ökar kraftigt och framförallt betting på mobilen, som av 
många bedömare sägs vara framtiden.

Vi är i färd med att skapa ett omfattande nätverk av operatörer 
och plattformar som ska fungera som våra distributionskanaler till 

slutkunder på global nivå. Det är en stor tillgång när vi framöver 
lanserar nya produkter utan att behöva skapa nya tekniska 
kopplingar.  

Positivt kassaflöde med 5-10 operatörer
Om det är något vi kan vara lite missnöjda över och som vi har 
missbedömt, så är det tiden från avtal till produktion. De är en 
situation vi tyvärr inte råder över då det sker i den takt våra 
samarbetspartner kan genomföra integrationen av våra produkter 
i sina system. Vi gör allt vi kan för att snabba på våra kunders 
processer för att snabbare komma ut på marknaden för att möta 
slutkunderna.

Sammantaget så har vi idag avtal med fem plattformar och nio 
speloperatörer, vilka är under integration. Dessutom har vi tre 
återförsäljaravtal på plats och vi har samtidigt förstärkt vår egen 
säljorganisation. För närvarande förhandlar vi med ett antal 
presumtiva kunder plus att vi tror oss kunna hitta fler intresserade 
aktörer framöver, till exempel på BOF-mässan i London. 	

Jag håller fortfarande för troligt att vi kommer att kunna uppnå 
positivt kassaflöde på månadsbasis med fem till tio operatörer i 
full produktion. När vi är där vågar jag inte uttala mig om.

Strukturförändringar
Vi har också under andra halvan av förra året, som vi tidigare har 
kommunicerat, påbörjat och genomfört en strukturförändring 
både vad det gäller våra bolag och vår licenssituation. Vi har nu 
två operativa bolag - ett nytt på Curacao och det befintliga 
bolaget på Malta. Båda bolagen kommer att operativt vara 
fokuserade på B-2-B-verksamhet med licens i respektive land. 

Båda bolagen ligger under vårt holdingbolag på Malta och 
administreras från Malta. Vi har stängt övriga bolag eftersom de 
inte fyller någon funktion i och med fokuseringen på B-2-B-
verksamheten.

Poängteras bör att vi inte lägger ner vår handelsplattform. Vi tror 
fortfarande att en handelsplattformen med optionsmarknad och 
darkpool för handel i sportodds är en lysande affärsidé. Därför är 
plattformen bara att anses som parkerad tills vi hittar ett 
gynnsammare läge i framtiden. Den finns med i vårt generella 
utvecklingsarbete.

Parkeringen medför förutom ökat fokus på B-2-B-erbjudandet att 
vi sänker bolagets kostnader som är förknippade med att driva 
handelsplattformen med cirka 1,2 miljoner kronor på årsbasis och 
förenklar hantering av verksamheten.	

Produktionstryck - finansiering
Framgångarna på B-2-B-sidan gör att vi börjar känna av ett visst 
produktionstryck och att vi troligen behöver förstärka våra 
finanser. Detta för att kunna investera i utveckling och 
marknadsföring. Det betyder att vi kommer att titta på en 
finansieringslösning under 2018.

Beträffande min kommunikation med	marknaden så kommer jag i 
fortsättningen att ge en uppdatering mellan våra rapporter 
förutom viktiga händelser i verksamheten som kommuniceras via 
pressmeddelanden.

Sammanfattningsvis vill jag säga att bolaget har utvecklats 
mycket positivt sedan sommaren 2017 vilket är både 
stimulerande och fantastiskt roligt.

Lennart Gillberg
Verkställande direktör

		

VD:s KOMMENTARER
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Omsättning och resultat  
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 135 888 
kr (446 633 kr) och till 855 017 kr (1 470 150 kr) för helåret.
Nedgången beror på det skiftade fokuset bort från b2c till 
b2b. Bolagets aktiviteter på handelsplattformen har 
minskats och resurserna koncentreras till Tak5Live-
erbjufandet. 

Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till  
-2 882 228 kr (-3 068 974 kr) och till -13 278 086 kr (-10 
602 709kr) för helåret. Resultatförändringarna är till största 
del hänförliga till produktutveckling, bolagets  
marknadsföringsinsatser och bolagets fokusering på b2b-
produkter. 

Kassaflöde
Rörelsens kassaflöde för fjärde kvartalet blev −2 882 228 kr 
och för helåret −13 278 086 kr.  

Likviditet och finansiering  

Bolagets ledning och styrelse utvärderar kontinuerligt den 
finansiella ställningen och håller beredskap för att genomföra 
finansieringsåtgärd om så skulle krävas. Bolaget gör 
bedömningen att det kommer att krävas under det kommande 
året. 

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

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till till 3 599 
201,12 kr, fördelat på 28 793 609 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.
 
Transaktioner med närstående  
Inga transaktioner med närstående har förekommit under 
perioden. 

Incitamentprogram  
Vid årsstämman den 23 juni 2015 beslutades att bolaget 
som incitamentprogram för ledande befattningshavare, 
personal och styrelseledamöter skulle emittera högst 630 
000 teckningsoptioner. Av dessa emitterades 215 983 
stycken vilka efter omräkning i enlighet med 
optionsvillkoren i anledning av den företrädesemission som 
bolaget gjorde i januari 2017 nu uppgår till 333 478 stycken. 
Vid påkallande av dessa kan aktiekapitalet komma att öka 
med högst 41 684,75 kr.

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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SPIFFX AB

Förändring i eget 
kapital (TKR)

Q4 - 2O17 2017 2016

Ingående eget kapital 1 441 060 −328 331 2 645 008

Ändring i Maltas 
redovisning 2016 efter 
revision

0 −262 380 −1 229 295

Justerat ingående eget 
kapital

1 441 060 −590 711 1 415 713

Periodens resultat −2 882 228 −13 278 086 −10 580 563

Nyemmissioner inkl 
kostnader

5 185 000 17 644 245 8 617 500

Omräkningdifferens 0 −31 616 36 491

Utgående eget kapital 3 743 832 3 743 832 −510 859
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Namn Antal aktier Kapital och 
röster

Camp Jarl AB 3 934 116 13,66 %

Avanza Pension 3 540 273 12,30 %

Dashi Capital AB 3 375 174 11,72 %

Phontome de Genolier AB 2 000 000 6,96 %

Danester AB 1 503 501 5,22 %

Mafic AB 1 503 501 5,22 %

Totalt 6 största 15 856 565 55,06 %

Övriga 12 937 044 44,94 %

Totalt 28 793 609 100 %

Operativa 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.

Finansiella risker
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.  

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. 

Kommande rapporttillfällen

• Delårsrapport Q1 2018 den 23 maj 2018
• Halvårsrapport Q2 2018 den 22 augusti 2018
• Delårsrapport Q3 2018 den 20 november 2018
• Bokslutskommuniké 2018 den 20 februari 2019

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den   
18 april 2018.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 
2017. 

SpiffX AB, Styrelsen, Stockholm den 21 februari 2018  

I styrelsen sitter Peter Liljestrand (styrelseordförande),  
Lennart Gillberg, Jacob Dalborg och Tobias Fagerlund.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

För ytterligare information:

VD, Lennart Gillberg
+46 76 010 17 61  
Lennart@spiffx.com

VÄSENTLIGA RISKER I  SAMMANDRAG

ÄGARFÖRTECKNING PER 29 DECEMBER 2017
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RESULTATRÄKNING (SEK)
Koncernen

Q4 2017 Q4 2016 2017 2016

Rörelsens intäkter

  Nettoomsättning, extern 135 888 446 633 855 017 1 470 150

  Övriga rörelseintäkter 0 0

135 888 446 633 855 017 1 470 150

Rörelsens kostnader

  Direkta kostnader −596 791 −987 130 −1 898 593 −2 188 252

  Övriga externa kostnader −1 768 030 −1 992 607 −9 745 575 −7 759 700

  Personalkostnader −651 921 −534 011 −2 483 521 −2 120 098

  Avskrivningar −1 374 −2 288 −5 389 −5 297

−3 018 116 −3 516 036 −14 133 078 −12 073 347

Rörelseresultat −2 882 228 −3 069 403 −13 278 061 −10 603 197

Resultat från finansiella poster

 Ränteintäkter o likn resultatposter, 
externa

0 429 1 488

 Räntekostn o likn resultatposter, 
externa

0 0 −26 0

Resultat efter finansiella poster −2 882 228 −3 068 974 −13 278 086 −10 602 709

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt -2 882  228 −3 068 974 −13 278 086 −10 602 709

Periodens resultat (RR) -2 882  228 −3 068 974 −13 278 086 −10 602 709
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BALANSRÄKNING (SEK)
Koncernen 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

  Inventarier, verktyg o inst 4 527 9 720

  Summa Materiella anläggningstillgångar 4 527 9 720

Finansiella anläggningstillgångar

  Andra långfristiga fordringar 75 165 75 165

  Summa Finansiella anläggningstillgångar 75 165 75 165

Summa anläggningstillgångar 79 692 84 885

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

  Övriga kortfristiga fordringar 235 509 269 568

  Förutbet kostn o upplupna intäkter 243 522 386 676

Summa Kortfristiga fordringar 479  031 656 244

Kassa och bank 5 082 825 1 588 357

Summa omsättningstillgångar 5 561 856 2 244 601

SUMMA TILLGÅNGAR 5 641 548 2 329 486

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

  Bundet eget kapital

   Aktiekapital 3 599 201 991 400

Balanserat resultat inkl. årets resultat 144 631 −1 502 259

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 3 743 832 −510 859

Summa eget kapital 3 743 832 −510 859

Kortfristiga skulder

  Leverantörsskulder 198 931 1 267 867

  Övriga kortfristiga skulder 77 426 71 007

  Upplupna kostn o förutbet intäkter 1 621 359 1 501 471

Summa Kortfristiga skulder 1 897 716 2 840 345

SUMMA EGET KAPITAL SKULDER OCSKULDER 5 641 548 2 329 486
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KASSAFLÖDESANALYS (SEK)
Koncernen

2017  Q4 2017

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster −13 278 086 −2 882 228

Justering av eget kapital pga ändrad kurs 35 840 65 479

Avskrivning 4 080 1 374

Övriga poster som ej ingår i kassaflödet 1 329 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

−13 236 837 −2 815 375

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) / Minskning (+) i rörelsefordringar 175 463 223 906

Ökning (-) / Minskning (+) i rörelseskulder −1 086 402 −180 462

Kassaflöde från den löpande verksamheten −14 147 776 −2 771 931

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

Finansieringsverksamheten

Nyemission 17 872 924 5 185 000

Kapitalkostnad nyemission −230 680 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 642 244 5 185 000

Periodens kassaflöde 3 494 468 2 413 069

Likvida medel vid periodens början 1 588 357 2 669 756

Likvida medel vid periodens slut 5 082 825 5 082 825
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