
Delårsrapport
Q1 - 2020



 

 
Spiffbet AB │ Q1 2020 

1 
 

 

Om Spiffbet 

Spiffbet AB (”Spiffbet”) utvecklar onlinespel för kasino och betting som marknadsförs under 

varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Kasinospelen ska vara underhållande 

och möta behovet på flera olika internationella marknader. För samma kunder har Spiffbet Sports 

etablerat en unik nisch som ligger mellan traditionell betting och kasinospel. Den operativa verksamheten 

bedrivs i dotterbolagen STHLM Gaming AB (”STHLMGAMING”), Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao 

N.V. Aktien i Spiffbet AB handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SPIFF. 

 

Nyckeltal (TSEK) 2020 Q1 2019 Q1 2019 helår 

Intäkter 601 0 1 076 

Resultat efter finansiella poster -4 969 -4 024 -15 992 

Kassaflöde från löpande verksamhet -4 507 -2 795 -15 724 

Eget kapital -4 743 10 613 439 

Likviditet vid periodens slut 1 642 10 545 1 174 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 

• Spiffbet lanserade Spiffbet Sports genom 

speldistributören Betconstruct på den 

peruanska operatören Apuesta Total. 

Lanseringen inleddes med att Apuesta Totals 

kunder erbjuds Take5, ArenaLive och Timebet. 

Planen är att lägga till Tenniz och Basket Bingo 

när spelandet på fotbollsspelen har kommit 

igång. Spiffbet planerar att lansera fler spel 

tillsammans med Apuesta Total. 

 

• Spiffbet slöt samarbetsavtal med Lady Luck 

Games och kommer därmed att erbjuda spel 

från Lady Luck Games. Spelen som erbjuds är 

premium kasinoslotar skapade av Rasmus 

Kjær som är den kreativa kraften bakom 

dataspelet Hitman. Spelen ger ett attraktivt 

tillskott till Spiffbets portfölj av tredjepartsspel. 

 

• Spiffbets dotterbolag STHLMGAMING 

tecknade ett tilläggsdistributionsavtal med 

speldistributören Relax Gaming. Avtalet öppnar 

upp nya marknader för STHLMGAMING. 

 

• Spiffbet la ett förankrat bud på Vrtcl Gaming 

Group Sweden AB (”Metal Casino”). Metal 

Casinos aktieägare får drygt 30 procents 

ägarandel i Spiffbet vid full anslutning. 

Samgåendet rekommenderades av Metal 

Casinos styrelse och har accepterats av 51,2 

procent av Metal Casinos aktieägare. 

Transaktionen ger påtagliga synergier både på 

kort och lång sikt. Spiffbet blir genom förvärvet 

en speloperatör och får goda förutsättningar att 

driva konsolidering av branschen. 

• Spiffbet tecknade ett distributionsavtal för 

Latinamerika och Asien med Panorama 

Gaming om leverans av kasinospel till 

speloperatörer som är anslutna till Panororama 

Gamings spelplattform. Avtalet omfattar egna 

spel och spel från tredjepartsleverantörer. 

Panorama Gaming levererar lösningar för 

sportsbetting och kasinospel till såväl online 

som landbaserade operatörer i Latinamerika 

och Asien. 

 

• Spiffbet lanserade sin nya plattform för drift 

och leverans av spel. Första kund att flyttas 

över till den nya plattformen är Supabets som 

sedan tidigare har erbjudit sina kunder spel 

från Spiffbet. I och med bytet av plattform är 

avsikten att upphöra med plattformsutveckling i 

Sydafrika. Fokus i Sydafrika kommer att vara 

utveckling av nya spel på den nya plattformen. 

 

• Med anledning av covid-19 senarelade Spiffbet 

publikationen av årsredovisningen för 2019. 

 

• Spiffbet nylanserade videopokerspelet Spiffbet 

Jacks or Better i HTML5 format. Spiffbet 

släppte därmed ytterligare ett spel från 

klassiska spelportföljen som förvärvades under 

2018. Avsikten är att släppa fler spel inom varje 

kategori och dra nytta av framarbetad 

programkod. 
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• I kallelsen till årsstämman 2020 tillkännagav 

Spiffbet avsikten att genomföra en 

företrädesemission om ca 26,5 miljoner kronor 

i samband med förvärvet av Metal Casino. 

Styrelsen föreslog till årsstämman den 22 maj 

2020 att genomföra en emission av aktier som 

vid full teckning skulle tillföra Bolaget ca 26,5 

miljoner kronor med företrädesrätt för 

befintliga aktieägare. Emissionen omfattas av 

teckningsförbindelser och garantiåtaganden 

motsvarande cirka 85 procent. Rätt att teckna 

nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de 

som på avstämningsdagen för nyemissionen, 

29 maj 2020, är registrerade som aktieägare i 

den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

Aktieägare ska för en (1) befintlig aktie erhålla 

två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt 

berättigar till teckning av en (1) nyemitterad 

aktie. Teckningskursen är 0,27 kronor per 

aktie. Full teckning skulle leda till en 

utspädning om 67 procent för aktieägare som 

inte deltar i emissionen. Emissionskostnaderna 

för nyemissionen beräknas uppgå till cirka 2 

miljoner kronor. 

 

• I samband med publikationen av 

årsredovisningen för 2019 kommenterade 

Bolaget hur verksamheten påverkas av Covid-

19. Sammantaget är påverkan på koncernens 

verksamhet begränsad. Personalen arbetar på 

distans och vissa mindre förseningar har 

uppstått i administrativa processer som 

involverar externa parter. Spiffbet har sett ett 

en ökad efterfrågan på kasinoprodukter sedan 

epidemins utbrott. För affärsområdet Spiffbet 

Sports har distributionen av spel påverkas 

eftersom alla större sportevenemang har ställts 

in till följd av epidemin. Sammanvägt har 

Covid-19 inte påverkat Spiffbets försäljning 

negativt. Det bör dock noteras att Spiffbet 

agerar på en global marknad och intäkterna är 

beroende av den globala efterfrågan på 

Spiffbets produkter. 

• Spiffbet tecknade avtal med Salsa 

Technology (tidigare Patagonia 

Entertainment) om distribution av spel genom 

Salsa Technologys Game Aggregation 

Platform. Avtalet omfattar samtliga spel som 

direkt eller indirekt kan erbjudas via Spiffbets 

spelserver, inklusive spel från anslutna 

externa spelstudior. 

 

• Spiffbets erbjudande till aktieägarna i Metal 

Casino hade fram till och med den 30 april 

2020 accepterats av ägare motsvarande 86,6 

procent av röster och kapital i Metal Casino. 

Spiffbet har genomfört en due diligence av 

Metal Casino med tillfredsställande utfall och 

säkerställt finansiering av förvärvet. Spiffbets 

styrelse har trots att det tidigare 

kommunicerade villkoret om 90 procents 

anslutning av samtliga aktier och röster i 

Metal Casino vid denna tidpunkt inte uppfyllts 

beslutat att acceptera utfallet och genomför 

en apportemission. De aktieägare som inte 

har accepterat kommer erbjudas att ansluta 

sig till samma villkor. 

 

• Erbjudandet från Spiffbet att förvärva samtliga 

aktier i Metal Casino har per den 11 maj 

accepterats av ägare till mer än 90 procent av 

aktierna i Metal Casino. 

 

• Spiffbet tecknade avtal om investering i den 

latinamerikanska spelutvecklaren 

Copacabana Gaming via ett samriskföretag 

med brasilianska NGT Interactive LLC. 

Spiffbet tillskjuter kapital om totalt 225 000 

euro fram till augusti 2021. Spiffbet får 45,2 

procents ägande i samriskbolaget. 
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Henrik Svensson kommenterar Spiffbets utveckling under det första kvartalet 2020.  

 

 

Henrik, hur påverkar förvärvet av Metal Casino 

Spiffbet både kort och lång sikt? 

Spiffbet tillförs direkt en betydande 

omsättningsökning från Metal Casino. Under 

2019 omsatte Metal Casino 26 miljoner kronor, 

jämfört med Spiffbets relativt nystartade 

spelutveckling som omsatte 1 miljon kronor 

2019. Vi ändrar karaktär och får intäkter direkt 

från konsumentledet. På längre sikt tror jag på 

att både vara en spelleverantör och 

spelutvecklare. Det finns fördelar för 

operatörsverksamheten att få specialutvecklade 

spel och spelutvecklingsverksamheten får en 

bättre närhet till marknaden. Detta borde 

resultera i ökad tillväxt och lönsamhet.  

Metal Casino har ju tidigare haft 

lönsamhetsproblem – hur ska Spiffbet få 

verksamheten att lyfta? 

Metal Casino har gjort betydande investeringar i 

att etablera ett varumärke på spelmarknaden 

och har inlett en expansion mot 

tillväxtmarknader. Spiffbet fick möjlighet att 

komma in i ett gynnsamt läge då Metal Casino 

behövde finansiering under 2020 för att nå 

break-even 2021. Vidare finns det tydliga 

effektiviseringar som kan genomföras i 

verksamheten och synergier som kan realiseras. 

Vid alla förvärv brukar man tala om synergier 

och stordriftsfördelar – hur ser det ut för 

Spiffbet?  

Det mest uppenbara vid ett förvärv är att 

samordna och ta bort dubblerade administrativa 

strukturer. Därefter finns det 

samordningsfördelar i vissa funktioner som 

marknadsföring och teknikutveckling. Mindre 

verksamheter kan helt och hållet integreras in i 

befintlig struktur och därmed försvinner 

kostnaderna nästan helt. Även avtal med 

partners och leverantörer kan omförhandlas och 

ge bättre villkor i kraft av att vi blir större. 

Framförallt vid förvärv av operatörer finns det 

bra potential att skapa värde. Vår bedömning är 

att vi kan plocka hem uppemot 10 procent av 

förvärvad omsättning. I förvärvet av Metal 

Casino har vi redan identifierat över 10 procent 

kostnadssynergier som vi successivt kan plocka 

fram. 

 

Ni har tidigare talat om att Spiffbet skall vara 

lokomotivet i en konsolidering inom 

spelbranschen - vad innebär det för Spiffbet 

framöver? 

Spelmarknaden är i förändring med en våg av 

reglering som driver kostnader och sätter press 

på intäkter. Nya marknadsmöjligheter finns 

bland annat i Asien och Latinamerika men detta 

kräver nya investeringar som är svåra att 

finansiera för mindre onoterade aktörer. 

Noterade bolag med tillgång till finansiering kan 

förvärva dessa mindre aktörer i en 

konsolideringsprocess som vi sannolikt precis 

har startat. Vår ambition är att vara en aktiv 

drivkraft i denna konsolidering. 

Ni har ju annonserat ut att ni aktivt arbetar på en 

expansion i Latinamerika och ni tillkänna gav för 

några veckor sedan ett nytt samarbete med en 

ledande latinamerikansk spelaktör. Kan du 

berätta lite mer om vilka möjligheter ni ser i 

Latinamerika? 

Samriskbolaget Copacabana Gaming ger oss en 

rivstart i Latinamerika med lokala spel, 

kontaktnätverk och sälj som är specialiserat mot 

den kontinenten. Vi tror starkt att vi framförallt 

kan etablera oss som en leverantör att räkna 

”Det har varit en intensiv vår för med en rad 

nya avtal och lovande möjligheter. Bolaget 

har släppt nya spel och etablerat nya 

marknader, men den största förändringen är 

klivet mot operatörsverksamheten genom 

budet på Metal Casino.”, säger Henrik 

Svensson VD, på Spiffbet 
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med tillsammans med Copacabana Gaming i 

Latinamerika. Marknaderna i Latinamerika är 

spännande och uppvisar intressant 

tillväxtpotential och där regelverkskostnaderna 

kan hållas på låga nivåer. Vi bedömer också att 

en etablering av en operatörsverksamhet som 

Metal Casino är intressant i flera 

latinamerikanska länder. Metal Casinos 

hårdrockskoncept fungerar väl i Latinamerika. 

Spiffbet har skickat ut pressmeddelande om nya 

avtal avseende Latinamerika. Har det en 

koppling till Copacabana Gaming? 

Helt klart finns ett samband, även om avtalen har 

tecknats med Spiffbet. Framöver kommer också 

flera avtal tecknas mellan Spiffbet och kunder 

som en del i den distributionsöverenskommelse 

som finns rörande Copacabana Gaming. En 

annan drivkraft är att vi nu har ett etablerat ett 

större spelutbud i form av både egna spel, 

Copacabanas spel och insourcade spel från 

samarbetsstudior. 

Under våren har ni nämnt den nya 

spelplattformen. Varför är den viktig för er och 

hur inverkar denna satsning på er 

distributionskapacitet? 

Under 2019 arbetade vi hårt med att utveckla en 

bra spelplattform internt i Sydafrika och 

lanserade den under hösten. Detta arbete tog 

dels fokus från spelutvecklingen, dels såg vi att 

detta kunde potentiellt driva kostnader framöver 

då plattformen hela tiden måste utvecklas. 

Spiffbet fattade därför ett beslut att anskaffa en 

befintlig teknikplattform och i januari i år tog vi in 

en spelserver med beprövad kapacitet som har 

support från ett kompetent team som idag 

fungerar som en del av vår teknikorganisation. 

Utfallet från denna åtgärd har överträffat våra 

förväntningar och resulterat i mycket högre 

effektivitet, kapacitet samt stabilitet på 

tekniksidan. Dessutom har vi frigjort resurser ur 

spelutvecklingsverksamheten. Spelplattformen 

kommer utgöra vårt nav för distribution av spel. 

Copacabana Gaming och studior vi samarbetar 

med kommer att integrera in spel mot 

plattformen. Vid framtida förvärv av 

spelutvecklare finns också en potential att 

samordna kring plattformen och skapa 

synergier. 

Du har tidigare berättat att 2019 var lite av ett 

nystartsår och att du har fokuserat på att 

omstrukturera, trimma organisationen och få in 

ett tydligare fokus på lönsamhet, men ser vi på 

resultaträkningen för Q1 så har kostnaderna gått 

upp. Vad beror det på? 

Framförallt beror det på att genomförda åtgärder 

kräver tid för att få genomslag. Vår bedömning 

är att våra nuvarande kostnader för 

spelutvecklingsverksamhet tillsammans med 

bolagsadministration befinner sig på en lägre 

nivå jämfört med motsvarande period 2019. Det 

innebär att löpande kostnader under 

innevarande kvartal kommer att vara väsentligt 

lägre än under kvartal 1. 

Kan du säga något om framtiden? Vad kan vi 

förvänta oss av Spiffbet framöver? 

Under 2020 har vi förvärvat en operatör, Metal 

Casino, vilket förändrar vår verksamhet i 

grunden. Vi har finansierat bolaget genom en 

pågående garanterad företrädesemission om 

26,5 MSEK, i ett marknadsklimat som varit minst 

sagt utmanande. Vi har anskaffat en kompetent 

plattform för att leverera våra produkter, faktisk 

lite av en game changer på tekniksidan. Vi för 

löpande diskussioner om förvärv. Och vi märker 

hur vår organisation blir allt effektivare. Det är 

svårt att sia om framtiden med alla dessa stora 

förändringar i bolaget, det jag kan säga är vi inte 

riktigt vet hur den resa vi påbörjat kommer 

fortsätta men att framtiden ser väldigt 

spännande ut. Vi sitter inte still i båten. 
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Spelmarknaden 

Den totala globala spelmarknaden, det vill säga 

marknaden för både offlinespel och onlinespel, 

omsatte 2019 drygt 400 miljarder Euro. Den 

marknaden bedöms växa med 3 procent per år 

under de närmaste åren till 2023. Marknaden för 

onlinespel utgör 12 procent av den totala 

marknaden. Den andelen bedöms öka till 14 

procent år 2023 (Källa: H2GC). 

Tillväxten på onlinespelmarknaden drivs av en 

ökande penetration av mobiler, datorer och 

surfplattor, samtidigt som dessa plattformar är 

alltmer attraktiva för kunderna tack vare ökande 

prestanda, mobilitet och bättre 

dataöverföringshastighet. 

Omsättning 

Nettoomsättningen för årets första kvartal uppgick 

till 601 TSEK (0), Ökningen beror på att det 

förvärvade bolagets, STHLMGAMINGs, omsättning 

konsolideras från förvärvsdatum den 30 juli 2019. 

Resultat 

Resultatet efter finansiella poster för årets första 

kvartal uppgick till -4 969 TSEK (-4 024). Den 

ökade förlusten beror främst på att Spiffbets 

satsningar på produktutveckling och försäljning har 

intensifierats. 

Kassaflöde 

Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet för 

första kvartalet var -5 041 TSEK (-4 023). Det 

ökade negativa kassaflödet för första kvartalet 

2019 jämfört med motsvarande period förra året 

beror i huvudsak på kostnader i samband med 

intensifieringen av produktutveckling och 

försäljning.  

Likviditet och finansiering 

Spiffbets styrelse och ledning utvärderar löpande 

den finansiella ställningen och håller beredskap för 

att genomföra de finansieringsåtgärder som krävs.  

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 VD, samt 600 000 optioner till Spiffbets 

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 i 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. Vid påkallande av dessa 

teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att 

öka med högst 196 254 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 är fyra 

kronor per option. Om samtliga optioner påkallas 

innebär det att aktiekapitalet ökar med 125 000 

kronor. 

Aktien 

Spiffbet hade per den 31 mars 2020 1 523 

aktieägare. Aktien är noterad på Nasdaq First 

North Growth Market med kortnamn SPIFF, ISIN 

kod SE000 691 3497. Aktiekapitalet uppgick vid 

fjärde kvartalets utgång till 6 126 TSEK, fördelat på 

49 004 139 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. 

Transaktioner med närstående 

Styrelseordförande Karl Trollborg har via bolaget 

A veces AB försett Spiffbet med ett kortfristigt lån 

om totalt 8 miljoner kronor. Lånet löper med en 

ränta motsvarande 12 procent på årsbasis.  

Styrelseledamoten och tillförordnad CFO, Per 

Ganstrand, har fakturerat ett arvode om 50 000 

kronor under perioden via sitt bolag Speaking 

Partner Per AB. Arvodet är hänförligt till hans 

uppdrag som tillförordnad CFO. 

Licenser och certifieringar 

Spiffbet innehar en B2C-licens på Curacao. 

Spiffbet har gjort vissa produktcertifieringar för 

den spanska marknaden samt för vissa produkter 

som avser lanseras under Curacao-licensen. 

Bolaget bedömer att detta ger Spiffbet möjlighet 

att sälja sina spelprodukter på de marknader där 

bolaget agerar under innevarande år utan 

väsentliga begränsningar till följd av regelverk. Nya 

licensansökningar görs där så krävs i framtiden. 

Om Spiffbet 

Spiffbet AB, 556856-0246, har säte i Stockholm. 

Huvudkontoret har adress Karlavägen 60, 114 49 
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Stockholm. Spiffbet noterades den 27 april 2015 

på Nasdaq First North Growth Market. 

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 Spiffbet Malta Ltd samt dotterbolaget 

SpiffX Curacao NV. Därtill finns ett dotterbolag i 

England, Spiffbet UK Ltd samt de svenska 

dotterbolagen Sthlm Gaming Sweden AB och 

Spiffbet Förvaltning AB. 

Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3). För mer utförliga 

principer hänvisas till bolagets årsredovisning för 

räkenskapsåret 2018. 

Risker och osäkerhetsfaktorer  

Operativa risker 

Spiffbet 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 Spiffbets framtida värdetillväxt. 

Finansiella risker 

Bolaget har historiskt sett drivits med förlust och 

saknar fortfarande tillräckliga kostnadstäckande 

intäkter. Det är inte säkerställt att Spiffbet 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 Spiffbet negativt. 

Information om riskfaktorer beskrivs mer utförligt i 

bolagets årsredovisning för 2019, se Spiffbets 

webbplats, www.spiffbet.se. 

Finansiell kalender 

200522 Årsstämma i Stockholm 

200827 Publicering av Q2 2020 

201119 Publicering av Q3 2020 

210225 Publicering av Q4 2020 

210424 Publicering av årsredovisning 2020 

210514 Publicering av Q1 2021 

210521 Årsstämma i Stockholm 

 

Revision 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning 

av bolagets revisorer.  

Övrigt 

Delårsrapporten för första kvartalet 2020 finns på 

Spiffbets webbplats, www.spiffbet.se. 

 

http://www.spiffbet.se/
http://www.spiffbet.se/
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Koncernens resultaträkning 

 

Resultaträkning (TSEK) 2020 Q1 2019 Q1 2019 helår 

 Rörelsens intäkter 601 0 1 076 

    

 Rörelsens kostnader    

  Direkta kostnader, externa -1 171 -416 -4 952 

  Övriga externa kostnader -2 775 -1 996 -7 126 

  Personalkostnader -1 288 -965 -4 766 

  Övriga rörelsekostnader -120 0 -90 

  Avskrivningar -70 0 -117 

 Rörelsens kostnader -5 423 -3 377 -15 975 

    

Rörelseresultat -4 822 -3 377 -15 975 

    

 Resultat från finansiella poster -147 0 -17 

 Extraordinära kostnader 0 -647 0 

Resultat efter finansiella och extraordinära poster -4 969 -4 024 -15 992 

    

Skatt 0  109 

    

Periodens resultat efter skatt -4 969 -4 024 -15 883 

    

    

Aktiedata (tusental aktier) 2020 Q1 2019 Q1 2019 helår 

Antal utestående aktier:    

 Vid periodens början 49 004 46 033 46 033 

 Vid periodens slut 49 004 46 033 49 004 

 Genomsnittligt under perioden 49 004 46 033 47 518 

    

Möjlig utspädning 2 570 2 570 2 570 

Antal aktier vid periodens slut vid full utspädning  51 574 48 603 51 574 

    

Vinst per aktie före utspädning (SEK) neg neg neg 

Vinst per aktie vid full utspädning (SEK) neg neg neg 
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Koncernens balansräkning 

 

Balansräkning (TSEK) 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR    

 Anläggningstillgångar    

  Materiella anläggningstillgångar 0 0 44 

  Immateriella anläggningstillgångar 2 592 1 375 2 662 

  Finansiella anläggningstillgångar 75 75 75 

 Summa anläggningstillgångar 2 667 1 450 2 781 

    

 Omsättningstillgångar    

  Kundfordringar 184 0 158 

  Övriga kortfristiga fordringar 311 222 559 

  Skattefordringar 0 49 0 

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 152 122 415 

  Kassa och bank 1 642 10 545 1 174 

 Summa omsättningstillgångar 2 290 10 938 2 305 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 4 957 12 388 5 086 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

 Eget kapital    

  Aktiekapital 6 126 5 754 6 126 

  Fria reserver -5 899 8 883 10 196 

  Periodens resultat -4 969 -4 024 -15 883 

 Summa eget kapital -4 743 10 613 439 

    

 Avsättningar    

  Uppskjuten skatteskuld 13 0 13 

 Summa avsättningar 13 0 13 

    

 Långfristiga skulder    

  Skulder till kreditinstitut 0 0 0 

  Övriga långfristiga skulder 0 0 6 

 Summa långfristiga skulder 0 0 6 

    

 Kortfristiga skulder    

  Leverantörsskulder 689 451 283 

  Räntebärande skulder 8 000 0 3 000 

  Aktuella skatteskulder 39 0 302 

  Övriga kortfristiga skulder 227 90 235 

  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 731 1 234 808 

 Summa kortfristiga skulder 9 686 1 775 4 628 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 957 12 388 5 086 
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Koncernens kassaflöde 

 

Kassaflödesanalys (TSEK) 2020 Q1 2019 Q1 2019 helår 

Den löpande verksamheten    

 Resultat efter finansiella poster -4 969 -4 024 -15 993 

 Justering av eget kapital pga ändrad kurs 0 0 0 

 Avskrivning 70 0 117 

 Övriga poster som ej ingår i kassaflödet -142 1 -489 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -5 041 -4 023 -16 365 

förändringar av rörelsekapital    

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 485 601 -124 

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 50 627 131 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 535 1 228 7 

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 507 -2 795 -16 358 

     

Investeringsverksamheten    

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 -44 

 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 

 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -25 0 -439 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -25 0 -483 

     

Finansieringsverksamheten    

 Nyemissioner efter avdrag för emissionskostnader 0 0 1 675 

 Upptagning/återbetalning av lån 5 000 0 3 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 000 0 4 675 

     

    

Periodens kassaflöde 468 -2 795 -12 166 

    

Likvida medel vid periodens början 1 174 13 340 13 340 

    

Likvida medel vid periodens slut 1 642 10 545 1 174 
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Koncernens förändring av eget kapital 

 

Förändring i eget kapital (TSEK) 2020 Q1 2019 Q1 2019 helår 

Ingående eget kapital 439 14 636 14 635 

Periodens resultat -4 969 -4 024 -15 883 

Förvärvat resultat 0 0 0 

Nyemissioner efter avdrag för 

emissionskostnader 0 0 2 175 

Valutakursdifferens -212 0 -489 

Utgående eget kapital -4 743 10 613 439 
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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 15 maj 2020 

 

Karl Trollborg  

Styrelsens ordförande 

Per Ganstrand 

Styrelseledamot, tillförordnad CFO 

 

 

Jacob Dalborg 

Styrelseledamot 

 

 

Henrik Svensson 

Styrelseledamot, VD 

 

Frågor kan riktas till Henrik Svensson, VD - henrik.svensson@spiffbet.com 

 

 

 

 


