Delårsrapport april – juni 2018
Sammanfattning i siffror
Intäkter
Resultat
Kassaflöde från löpande verksamhet
Eget kapital
Likviditet med vid periodens slut

Apr-Jun
2018
0
- 2 681
- 2 678
-1 433
5 577

Apr-Jun
2017
275
- 3 548
- 3 556
4 289
5 858

Jan-Jun
2018
1
- 5 317
- 5 280
- 1 433
5 577

Jan-Jun
2017
620
- 7 560
- 7 575
4 289
5 858

Andra kvartalet 2018
-

Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 0 (275) TSEK
Rörelseresultatet efter finansiella poster var -2 681 (-3 548) TSEK,
vilket är en minskning av kostnaderna med ca 25 procent

Första halvåret 2018
-

Intäkterna för halvåret uppgick till 1,4 (620) TSEK
Rörelseresultatet efter finansiella poster var -5 317 (-7 560) TSEK,
vilket visar på en avsevärd minskning av bolagets kostnader
Fem nya avtal med speloperatörer

Väsentliga händelser under andra kvartalet
-

-

På årsstämman valdes Karl Trollborg till ny ordförande. Styrelsens
tidigare ordförande, Peter Liljestrand, avböjde omval
Årsstämman beslöt om emission av teckningsoptioner samt överlåtelse
av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och
styrelseledamöter
Likviditeten stärktes genom ett brygglån om 6,5 MSEK
Avtal har tecknats med Grupo Veramatic (Jokerbet.es) och via
plattformen, Twelve40 – Islandlotto och Wildcrypto. De nya avtalen
innebär att Take5Live nu även finns i produktion i Storbritannien,
Kanada och Brasilien

Väsentliga händelser efter periodens utgång
-

Strategiskt förvärv av en portfölj med 30 casinospel

VD Lennart Gillberg, sammanfattar:
”Under första halvåret har vi bytt inriktning och pausat SpiffX Exchange till
förmån för Take5Live. Vi har etablerat kontakter i en rad länder i olika
världsdelar, tecknat avtal med plattformsbolag som i sin tur ger oss
möjligheten att snabbare etablera oss bland speloperatörer världen över.
SpiffX har i juli deltagit på mässan World Gaming Executive Summit 2018 i
Barcelona och mött stort intresse för SpiffX produkter. Vi har även fortsatt
med integrering och certifiering av spanska spelbolag via plattformsbolaget,
Tecnalis.
Take5Live-konceptet har nu ynglat av sig i en tennis och en basketprodukt
som presenteras på ”Betting on Sports” mässan i London i september.
1

Till sist - och kanske viktigast av allt - har vi efter kvartalets utgång gjort ett
strategiskt förvärv av 30 casinospel, vilket ger en betydande breddning av
vårt produkterbjudande och motsvarande ökning av vår intäktspotential”.

VD-kommentar
Omvandlingen från B2C till B2B är nu klar.
Sedan jag tillträdde som VD har mitt fokus varit att på styrelsens uppdrag
omvandla bolaget från B2C till B2B vilket idag är genomfört och nu
avspeglar hela vår verksamhet.
Vi har också påbörjat det jag kallade SpiffX version 2.0 under förra hösten,
vilket innebär att bolaget ska ha ett tillräckligt stort utbud och variation av
spelprodukter för att upplevas som intressant på våra respektive marknader.
I andra kvartalet i år har detta realiserats då våra livespel utökats till flera
spel än fotboll. Tennis och basket blir först ut, sedan NFL.
Vi strävar efter att ha en så kostnadseffektiv organisation och produktion
som möjligt och vi har under det gångna kvartalet sänkt våra löpande
kostnader med 25 procent jämfört med samma period förra året.
De operatörer som var i produktion och skapade intäkter under andra
kvartalet resulterade i marginella belopp som kommer att intäktsföras under
tredje kvartalet. Att omsättningen inte har kommit igång riktigt ännu är lite
av en besvikelse även om det förklaras av att integrationen till nya
plattformar och operatörer har tagit längre tid än beräknat.
Erfarenheterna från de operatörer som har varit i produktion under perioden
ger oss dock värdefull information om spelarnas beteende och underlättar
att prognostisera framtida intäkter. Fokus framöver ligger på att prioritera
intäkter.
Casinospel
Vi har efter kvartalets utgång förvärvat en portfölj med 30 casinospel,
produkter med potential att redan på kort sikt skapa intäkter, men också att
stärka vårt erbjudande som en större leverantör med ett större utbud.
Den förvärvade spelportföljen omfattar spel som Roulette, Crabs, Poker, 21,
Bingo och Slots med flera. Den har tidigare varit i produktion under ett tiotal
år och vi håller nu på med att marknadsanpassa spelen och i förlängningen
även anpassa dem för mobila enheter.
Casinospelen har förvärvats av spelutvecklaren Keith Long, som genom
affären får en ledande roll inom SpiffX med ansvar för kunder och
produktutveckling inom kasinosektorn. Keith Long har arbetat för SpiffX på
konsultbasis under de senaste tolv månaderna och ansluter nu till vårat
team som heltidsanställd. Vi kan därför dra full nytta av Longs stora
erfarenhet plus omfattande nätverk i branschen.
I samband med förvärvet har vi startat ett samarbete med två erfarna
utvecklingsbolag i Sydafrika som ansvarar för utveckling och anpassning av
våra casinoprodukter tillsammans med våra utvecklare i Stockholm.
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Vi har redan inlett diskussioner med ett antal presumtiva kunder vad gäller
våra nyligen förvärvade casinospel. Spelen kommer att lanseras under BOSmässan i London den 18:e september tillsammans med våra nya livespel.

Marknader och fokus
SpiffX har fokus på det som kallas oreglerade marknader i Afrika, Asien och
Europa. Vi är certifierade i Spanien och har en licens i Storbritannien.
Därtill beräknar vi att vår Curacao-licens kommer att vara kompletterad
med en B2B-licens på Malta under andra halvåret 2018.

Nätverk av operatörer och plattformar ger skalbarhet
Som jag tidigare har nämnt har vi under senaste året arbetat med att bygga
upp ett distributionsnätverk av spelplattformar och vi för nu samtal med
ytterligare ett tiotal där flera av dessa kommer att kunna vara avtalade före
årsskiftet.
Varje plattformsbolag har från tio upp till ett hundratal speloperatörer
knutna till sig. Det ger SpiffX skalfördelar vid införsäljning till operatörer
som använder samma plattformslösning med ett minimum av
integrationsarbete.
Sedan tidigare har jag hävdat principen ”Client get Client”. Vi ser redan nu
effekten av den principen – tack vare en utökad produktportfölj med
casinospelen får vi ett betydligt större intresse både hos befintliga och
potentiella kunder.

Framför oss
Fortsatt försäljningsarbete, att kontraktera och driftsätta nya och i många
fall större speloperatörer möjliggör större intäkter redan 2019. Parallellt
arbetar vi med att öka kännedomen om våra livespel hos befintliga
operatörers kunder för att på så sätt öka antalet spelare, men även skapa en
ökad omsättning på befintliga spelare.
Redan nu kan vi konstatera att spelare använder Take5Live på en rad olika
fotbollsmatcher och att samma spelare återkommer vid flera tillfällen.
Det är med en utökad produktportfölj och många avtal i hamn som vi nu
under andra halvåret 2018 kan börja prioritera intäkter, vilket kommer att
gagna såväl bolagets kunder, samarbetspartners, aktieägare som
medarbetare.
Lennart Gillberg, Verkställande Direktör
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Nya avtal och kunder
Vi är idag i produktion med fyra operatörer som levererar Take5Live-spelen.
Det är Supabets i Ghana, Islandslotto i Storbritannien, Wildcrypto i tre
länder, Storbritannien, Brasilien och Kanada samt Helabet i Kenya. Detta är
en bra kundbas att använda som referens för att lättare attrahera större
operatörer på spelmarknaden.
Supabets i produktion
Supabets Ghana, www.supabets.com.gh, är i produktion med vårat
Take5Live-spel. Ghana har cirka 29 miljoner invånare, en
internetpenetration på 35 procent och 51 procent har tillgång till
smartphones.
Vi arbetar nu intensivt med marknadsföringsaktiviteter tillsammans med
Supabets för att öka kännedomen och därmed få igång transaktionsvolymen.
Supabets förbereder en lansering av Take5Live i Sydafrika som nästa
marknad.
Plattformen Twelve40 ger SpiffX två nya operatörer
Islandslotto i Storbritannien och Wildcrypto i tre länder är tack vare SpiffX
avtal de två första av flera operatörer bland Twelve40s kunder. Avtalet med
Twelve40 är det första avtalet där integrationen med ett plattformsbolag givit
möjligheten att teckna avtal med flera operatörer som använder samma
plattformsbolag.
Ännu inte driftsatta kunder
SpiffX har tecknat avtal med den spanska speloperatören, Grupo Veramatic
med spelsajten, Jokerbet.es, som nu integreras och lanseras under tredje
kvartalet, se www.jokerbet.es.

Take5Live
Take5Live är ett innovativt mobilbaserat fotbollsspel som ger spelarna
möjlighet att satsa pengar (vanligtvis 1, 2 eller 5 euro) på om det blir mål i en
utvald fotbollsmatch inom de närmaste fem minuterna. Take5Live kan
spelas på spelarens mobil under pågående match på arenan, på puben med
vänner eller framför TV:n.
Allt spelaren behöver göra är att välja en fotbollsmatch, ange förvald insats
och sedan trycka på en knapp i Take5Live-appen för att välja vilket av de två
lagen man tror ska göra mål.
Via Take5Live blir det möjligt för till exempel Jokerbets kunder att spela på
matcher i engelska Premier League, spanska La Liga, Champions League och
den nigerianska fotbollsligan NPFL.
Statistik från vårens ligor och VM i Ryssland har gett oss värdefull
information och underlättar att prognostisera framtida intäkter. De spelare
som för närvarande spelar på Take5Live är ca 0,5 – 1,0 procent av våra
speloperatörers aktiva kundbas och det stämmer väl överens med våra
antaganden i ett initialskede.
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30 nya casinospel
Som vi meddelat tidigare har vi efter kvartalets utgång förvärvat 30
casinospel av spelutvecklaren Keith Long. Det är produkter som ger oss en
betydligt större intäktspotential men också stärker vårt erbjudande som en
bredare leverantör. Vi har startat ett samarbete med två mycket erfarna
utvecklingsbolag i Sydafrika som kommer att ansvara för utveckling och
anpassning av våra casinoprodukter tillsammans med våra utvecklare i
Stockholm.

Spelmarknaden
De senaste åren har marknaden för spel på Internet visat god tillväxt.
Spelöverskottet har uppskattats till 40,7 miljarder Euro 2017 och innefattar
samtliga spelformer, vilket motsvarar en ökning med 10 procent jämfört med
föregående år. Motsvarande storlek för online-casinomarknaden globalt har
beräknats till 10,5 miljarder Euro för 2017, vilket motsvarar en ökning med
procent under året (källa H2 Gambling Capital, maj 2018).

Omsättning
Nettoomsättningen för årets andra kvartal är försumbar och har inte
intäktsförts. Nedgången beror på skiftet av affärsidé från att erbjuda större
B2C kunder en handelsplats för sportsbets till att erbjuda spelare Take5Live
via operatörer, det vill säga B2B. Den omställningen tar initialt tid då det
efter avtalstecknandet tar cirka sex månader att få den tekniska och
monetära delen att fungera samt kravet på licenser för respektive marknad.

Kassaflöde
Rörelsens kassaflöde för andra kvartalet är -2 678 ( -3 556) TSEK.

Likviditet och finansiering
SpiffX AB:s styrelse och ledning utvärderar löpande den finansiella
ställningen och håller beredskap för att i god tid genomföra
finansieringsåtgärder om så skulle krävas. Under maj 2018 upptogs ett lån
från huvudägare och extern finansiär med flera om 6,5 MSEK, vilket
styrelsen bedömer säkrar bolagets verksamhet under resterande del av året.

Optionsprogram
Vid årsstämman 2018 beslöts att upprätta ett optionsprogram för ledande
befattningshavare samt ett optionsprogram för styrelseledamöter i SpiffX AB.
Totalt emitterades 900 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare,
inklusive VD, samt 600 000 optioner till Bolagets styrelseledamöter.
Lösenperioden är den 19 april 2021 till den 19 maj 2021.
Teckningsoptionerna har lösenpris 6 kronor. Den 30 juni 2018 hade
samtliga 1 500 000 teckningsoptioner förvärvats av ledande
befattningshavare respektive styrelseledamöter till marknadsmässigt pris.
Vid påkallande av dessa kan aktiekapitalet komma att öka med högst 187
500 kronor.
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
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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 kronor.

Aktien
SpiffX AB har för närvarande (29 juni 2018) 1 731 aktieägare. Aktien är
noterad på Nasdaq First North Stockholm under namnet SPIFFX, med ISINkod: SE000 691 3497. Aktiekapitalet uppgick vid andra kvartalets utgång till
3 599 201 SEK, fördelat på 28 793 609 aktier, envar med ett kvotvärde på
0,125 SEK. Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera
och äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar, utan särskilda
begränsningar.

Transaktioner med närstående
SpiffX AB har per den 9 maj 2018 genomfört en brygglånefinansiering om
6,5 MSEK. Långivare är huvudägare samt extern finansiär. Totalt har 1,05
MSEK lånats från ledande befattningshavare och styrelseledamöter i bolaget.

Licenser och certifieringar
SpiffX innehar följande licenser och certifieringar: Curacao, Storbritannien
och Spanien. Bolaget bedömer att detta ger SpiffX möjlighet att sälja sina
spelprodukter utan begränsningar under innevarande år. Nya
licensansökningar görs där så krävs i framtiden. I och med att SpiffX ändrat
affärsinriktning från B2C till B2B har bolaget påbörjat processen att förnya
och ändra bolagets licens på Malta till en B2B-licens. Arbetet beräknas vara
slutfört före årets slut.

Om SpiffX
SpiffX AB, 556856-0246, har säte i Stockholm. Huvudkontoret ligger på
Karlavägen 60, 114 49 Stockholm. Den 27 april 2015 noterades SpiffX AB på
First North/Nasdaq.
All utveckling av spel och plattform samt all programmering sker i
Stockholm samt via globala samarbetspartners, medan den operationella
verksamheten är förlagd till Malta och dotterbolaget SpiffX Malta Ltd.
Certified Advisor är G&W Fondkommission, Stockholm.

Redovisningsprinciper
Från och med 1 januari 2015 tillämpar koncernen BFNAR 2012:1
Årsredovisning och Koncernredovisning (K3).

Risker och osäkerhetsfaktorer
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.
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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, se SpiffX
webbplats, www.SpiffX.com.
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Finansiell information
Periodrapporten Q3 2018 publiceras den 20 november 2018
Bokslutskommuniké publiceras den 20 februari 2019
Periodrapporten Q1 2019 publiceras den 14 maj 2019
Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 21 maj 2019

Rapporten för Q2 finns på SpiffX webbplats, www.spiffx.se
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en
rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 22 augusti 2018

Karl Trollborg, ordförande

Jacob Dalborg

Tobias Fagerlund

Lennart Gillberg, VD

Frågor kan riktas till,
Lennart Gillberg, VD
Telefon: +46 760 101 761
lennart@spiffx.com
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Juridisk friskrivning
Denna rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och faktiska
resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver
faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas av utvecklingen
för kunder, konkurrenter, effekten av ekonomiska och konjunkturförhållanden, nationella och gränsöverskridande lagar och regleringar,
skatteregler, effektiviteten av upphovsrätt till datorsystem, teknologisk
utveckling, valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska risker.
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Balansräkning
Balansräkning (TKR)

2018-06-30

2017-06-30

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg o inst

1 876

7 123

4 527

Summa Materiella anläggningstillgångar

1 876

7 123

4 527

Andra långfristiga fordringar

75 165

75 165

75 165

Summa Finansiella anläggningstillgångar

75 165

75 165

75 165

Summa anläggningstillgångar

77 041

82 288

79 692

417 350

469 293

235 509

76 512

72 749

243 522

493 862

542 042

479 031

Kassa och bank

5 576 686

5 857 506

5 082 825

Summa omsättningstillgångar

6 070 548

6 399 548

5 561 856

SUMMA TILLGÅNGAR

6 147 589

6 481 836

5 641 548

Aktiekapital

3 599 201

2 974 201

3 599 201

Summa Bundet eget kapital

3 599 201

2 974 201

3 599 201

-2 350 936

4 862 587

3 026 859

-2 681 436

-3 547 768

-2 882 228

-5 032 372

1 314 819

144 631

-1 433 171

4 289 020

3 743 832

279 792

335 392

198 931

64 311

133 371

77 426

Upplupna kostn o förutbet intäkter

1 536 657

1 724 053

1 621 359

Summa Kortfristiga skulder

7 580 760

2 192 816

1 897 716

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 147 589

6 481 836

5 641 548

Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfr fordringar
Förutbet kostn o upplupna intäkter
Summa Kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Ej registrerat eget kapital

Fritt eget kapital
Fria reserver
Fria reserver, övriga
Periodens resultat
Summa Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Räntebärande skulder KF
Övriga kortfristiga skulder

5 700 000
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Resultaträkning
Resultaträkning (TKR)

2018-04-01-2018-06-30

2017-04-01-2017-06-30

2018-01-01-2018-06-30

2017-01-01-2017-06-30

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning, extern

0

274 677

1 406

620 426

Övriga rörelseintäkter

0

0

0

0

0

274 677

1 406

620 426

-263 590

-484 911

-140 464

-862 094

-1 493 202

-2 692 321

-3 600 399

-6 097 832

-655 887

-643 860

-1 307 192

-1 217 738

-1 443

-1 353

-2 836

-2 682

-2 414 122

-3 822 445

-5 050 891

-8 180 346

-2 414 122

-3 547 768

-5 049 485

-7 559 920

0

0

0

1

-267 314

0

-267 314

-26

Resultat efter finansiella poster

-2 681 436

-3 547 768

-267 314

-7 559 945

Resultat efter skatt

-2 681 436

-3 547 768

-5 316 799

-7 559 945

Periodens resultat

-2 681 436

-7 559 945

-5 316 799

-7 559 945

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys - koncern (TKR)
2018-04 01-2018-06-30

2017-04-01-2017-06-30

2018-01-01-2018-06-30

2017-01-01-2017-06-30

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

-2 681 436

-3 547 768

-5 316 799

-7 559 945

0

-9 174

0

-17 656

Avskrivning

1 443

1 353

2 836

1 353

Övriga poster som ej ingår i kassaflödet

2 088

33 771

1 329
-7 574 919

Justering av eget kapital pga ändrad kurs

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

-2 677 905

-3 555 589

-5 280 192

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

-32 776

121 696

-14 831

112 452

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

382 036

-42 803

-16 956

-725 628

349 260

78 893

-31 787

-613 176

-2 328 645

-3 476 696

-5 311 979

-8 188 095

0

0

0

0

105 840

0

105 840

12 687 924

0

0

0

-230 680

förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission/kapitaltillskott
Kapitalkostnad nyemission
Upptagning av lån

5 700 000

5 700 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

5 805 840

0

5 805 840

12 457 244

Periodens kassaflöde

3 477 195

-3 476 696

493 861

4 269 149

Likvida medel vid periodens början

2 099 491

9 334 202

5 082 825

1 588 357

Likvida medel vid periodens slut

5 576 686

5 857 506

5 576 686

5 857 506
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Förändring i eget kapital
Förändring i eget kapital (Tkr)
2018

april-juni
Ingående eget kapital

2018

januari-mars

1 140 310

Helår

3 743 832

Ändring i Maltas redovisning 2016 efter
revision
Justerat ingående eget kapital
Periodens resultat

Nyemissioner inkl. emissionskostnader

2017

2016

Helår
-328 331

2 645 008

-262 380

-1 229 295

1 140 310

3 743 832

-590 711

1 415 713

-2 681 436

-2 579 798

-13 278 086

-10 580 563

105 840

0

17 644 245

8 617 500

Omräkningsdifferens

2 115

-23 724

-31 616

36 491

Utgående eget kapital

-1 433 171

1 140 310

3 743 832

-510 859

Utgående eget kapital enligt publicerade
rapporter

-1 433 171

1 140 310

3 743 832

-328 331
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