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DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2020 
 

Förvärv av ytterligare kasinon, kostnadsbesparingar, plattformsbyte och ett vässat kunderbjudande 

Det tredje kvartalet har präglats av förvärv av ytterligare onlinekasinon, Under kvartalet förvärvades Goliath Casino och efter 

kvartalets utgång förvärvades danska Bellis Casino samt Cashmio Group. Cashmio, som är vårt viktigaste förvärv hittills, tillför en 

väsentligt ökad omsättning och ett antal kvalificerade medarbetare. Därtill har vi till stor del genomfört en omstart av Metal Casino 

med återlansering ny plattform, som har slutförts under oktober. En rad stora kostnadsbesparingar och förbättringar av 

verksamheten har gjorts, främst i Metal Casino, ett arbete som fortsätter under kvartal 4. Finansiellt innebär det att en väsentlig 

andel av kostnaderna för omstruktureringen har tagits under kvartal 3. Kombinerat med minskade intäkter i samband med 

återlanseringen ger det en tillfällig resultatsvacka, vilket förväntas förbättras väsentligt framöver. 

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

• Intäkterna ökade jämfört med samma period 

föregående år med 432% till 2 852 TSEK (536), 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 487 

TSEK (-5 164 TSEK) 

• Spelutvecklingen genererade en omsättning om 

751 TSEK (536 TSEK), vilket motsvarar en ökning 

om 40% jämfört med samma period föregående år. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 

uppgick till -7 051 TSEK (-4 528 TSEK).  

• Eget kapital vid periodens slut uppgick till 20 161 

TSEK (2 522 TSEK) 

• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7 097 

TSEK (3 203 TSEK) 

• Företrädesemissionen som tillförde Spiffbet cirka 

26,5 miljoner kronor före emissionskostnader 

registrerades hos Bolagsverket. 

• Spiffbet la ett bud på speloperatören Goliath 

Holding Plc (”Goliath”). Aktieägarna i Goliath 

erbjöds cirka 3,8 procents ägarandel i Spiffbet vid 

full anslutning. Förvärvet kommer att generera 

påtagliga synergier.  

• Spiffbet delfinansierade förvärvet av Goliath med en 

riktad emission. Totalt emitterades  

2 137 073 aktier och bolaget tillfördes 856 073 

kronor. Aktiekapitalet ökade med 267 134 kronor. 

Bland investerarna återfanns både delägare i Goliath 

och externa investerare. 

• Jens Bruno utsågs till CFO i Spiffbet. 

• Spiffbet AB beslutade vid extra bolagsstämma den 

31 augusti om emission av maximalt 9 000 000 

teckningsoptioner till ledande befattningshavare 

samt styrelseledamöter. 

• Metal Casino bytte plattformsleverantör till 

SkillOnNet. Plattformsbytet innebar en temporär 

stängning av Metal Casinos svenska hemsida. 

• Spiffbet tecknade ett nytt distributionsavtal med 

speldistributören Slotegrator. Spiffbet når via avtalet 

ett antal tillväxtmarknader i Östeuropa och Asien.  

• Spiffbets erbjudande att förvärva 100 procent av 

aktierna i Goliath Holding PLC (”Goliath”) har 

accepterats av samtliga aktieägare. Goliath kommer 

att konsolideras som ett helägt dotterbolag per den 

1 oktober 2020. 

Januari – september 2020 

• Intäkterna uppgick till 3 987 TSEK (536 TSEK) 

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till  

-13 223 TSEK (-12 978 TSEK) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 

uppgick till -14 117 066 TSEK (-11 498TSEK)  

• Eget kapital vid periodens slut uppgick till 20 161 

TSEK (2 522 TSEK) 

• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7 097 

TSEK (3 203 TSEK) 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Metal Casino återöppnade i Sverige på ny plattform. 

Metal Casinos flytt till ny plattform blev klar i slutet 

av oktober. Metal Casino blev därmed återigen 

tillgängligt för svenska spelare. Samtidigt skedde en 

återlansering i Tyskland för Metal Casino och 

plattformsbyte i övriga marknader. 

• Spiffbet förvärvade onlinekasinot Bellis Casino för 

totalt 20 500 Euro. Transaktionen innebär att 

Spiffbet förvärvar domänen belliscasino.dk med 

tillhörande kunddatabas från det brittiska bolaget 

Tau Marketing Services samt belliscasino.com med 

tillhörande kunddatabas från MGV Group ApS. 

Förvärvet innebär tydliga synergier med Goliath 

Casino. 

• Spiffbet förvärvar onlinekasinot Cashmio somunder 

2020 beräknas omsätta 45 MSEK med en vinst om 

3 MSEK. Förvärvet ökar Spiffbets förväntade 

omsättning väsentligt. Köpeskillingen uppgår till 30 

MSEK varav 10 MSEK kontant uppdelat i tre 

trancher. Spiffbet bedömer att betydande 

kostnadssynergier kan utvinnas vid ett samgående. 

• Apportemissionen om 6 632 331 till Goliaths ägare 

registrerades hos bolagsverket. Bolaget har därmed 

174 973 289 utestående aktier. Aktiekapitalet 

uppgår till 21 871 661 kronor 
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VD HENRIK SVENSSON KOMMENTERAR TREDJE KVARTALET 
 

Återigen ett händelserikt kvartal med flera förvärv publicerade 

efter kvartalets utgång. Berätta! 

Vi har fortsatt med vår strategi att växa genom att konsolidera 

mindre onlinekasinon. Det har varit mycket jobb med 

kostnadseffektivisering och att ta hand om nya verksamheter. 

Kvartalet inleddes med förvärvet av Goliath Casino och vi 

fortsatte med att arbeta med flera större och mindre förvärv - ett 

större, Cashmio Group, gick i mål den 26 oktober. Det får nog 

betraktas som ännu en gamechanger, där vi får in 10 nya 

medarbetare med bra kompetens och en vilja att driva och 

utveckla kasinoverksamheten. Och vår omsättning ökar 

dramatiskt. 

I augusti förvärvade ni Goliath Casino och i oktober danska 

Bellis. Vad händer där nu? Hur är strategin framöver?  

Aktiviteten i Goliath Casino hade varit tämligen låg tiden innan 

vi kom in som ägare och kasinot behövde en ansiktslyftning. Vi 

arbetar på att förbättra produkten och att öka marknadsföringen 

mot kunder. Tilläggsförvärvet av Bellis Casino var ett billigt sätt 

att öka omsättningen på den plattform som Goliath Casino 

drivs, vilket ger ett direkt tillskott till resultatet.  

Ni verkar väldigt fokuserade på tillväxt genom förvärv? Hur 

arbetar ni i övrigt med tillväxt? 

Förvärv är ett snabbt och faktiskt billigt sätt för oss att bygga 

omsättning, men det är bara ett av de verktyg som vi har. Nu 

när vi har en tydligt samordnad kasinoorganisation under 

Cashmio Group med flera kasinon, kan vi snabbt väga 

potentiella investeringar mot att satsa på organisk tillväxt genom 

att etablera nya kasinon och investera i marknadsföring. 

Kommer fokus skifta mot organisk tillväxt nu när ni har en 

större varumärkesportfölj? 

Inte nödvändigtvis. Vi gör förvärv om vi bedömer att vi får högre 

avkastning i form av ökad tillväxt och kostnadssynergier. Vi har 

en tydlig prioriteringslista hur vi arbetar som helt styrs av 

förväntad avkastning på olika tillväxtalternativ som 

marknadsföring, etablering av egna kasinon, förvärv av 

kasinovarumärken med omsättning och förvärv av verksamheter 

med samordningsfördelar. Målet är att växa Spiffbet med de 

medel som vi har att tillgå. Här är återigen vår börsnotering en 

stor konkurrensfördel. 

Spiffbet har uppenbart en multibrandingstrategi inom 

onlinekasino med sex varumärken. Vad är fördelarna med 

detta? 

I verksamheten har vi samordnat alla varumärken under en 

tydlig organisation med bra fokus på effektiv drift. Detta ger oss 

fördelar i att skapa kostnadseffektiva affiliatesamarbeten och ta 

tillvara organiska tillväxtmöjligheter i nya marknader och 

erbjudanden. 

Varumärkena kompletterar varandra bra. Metal Casino har sin 

givna nisch och är etablerat i Sverige. Metal Casinos tydliga 

profil och starka varumärke ger stora fördelar inom 

varumärkesmarknadsföring. Cashmio Groups tre varumärken är 

starka på den finska marknaden och inbördes lite olika men alla 

drivs av affiliatemarknadsföring. Goliath Casino är riktat mot 

internationella storspelare och Bellis Casino ger oss en närvaro 

i Danmark.  

 

 

Nu har Spiffbet kasinon på tre olika plattformar. Hur effektivt är 

detta? 

Självklart uppnås mest rena kostnadssynergier om vi är på en 

enda plattform, men vi vinner också fördelar genom att vara på 

flera. De skilda plattformarna är olika bra för olika varumärken 

med hänsyn till utbud av tjänster, spel och marknader. Vi får 

också en bra diversifiering av risk och i vårt erbjudande. En stor 

fördel är att vi kan jaga tillväxt genom förvärv i tre olika 

ekosystem vilket ökar våra möjligheter till framförallt mindre och 

billiga tilläggsförvärv. Oftast samarbetar vi med 

plattformsleverantören i sådana processer. Någon gång i 

framtiden är dock målet att samordna allt under en egen 

plattform. 

  

”Förvärvet av Cashmio Group är ännu en 

gamechanger”, Henrik Svensson VD Spiffbet 
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Metal Casino har bytt plattform och den svenska verksamheten 

har legat nere under en period? Kan du berätta mer?  

Metal Casino genomförde en planerad flytt under september till 

oktober. Under en del av denna tid var kasinot stängt för nya 

kunder och den svenska delen var helt stängd under fem 

veckor. Detta minskade givetvis vår omsättning rejält under 

denna period, men var nödvändigt för att kunna genomföra 

plattformsbytet. 

Vid en flytt kan mycket gå fel och det värsta scenariot är att 

kunderna inte återvänder. Det är glädjande att konstatera att 

merparten av kunderna har återvänt och vi ser en snabb 

återhämtning i verksamheten. 

Det japanska kasinot stängde vi för att det inte är förenligt med 

reglerna för våra övriga marknader. Detta har ingen effekt på 

resultatet då satsningen är småskalig. Med kasinoverksamheten 

under ny ledning från Cashmio Group förbättrar vi nu vårt 

kasinoerbjudande och därefter är det fokus på tillväxt och nya 

kunder. 

Under kvartal 3 ökade ni förlusten jämfört med kvartal 2. Beror 

det på Metal Casino som nu ingår i redovisningen? 

Ja, huvudsakligen. Vi har omstrukturerat verksamheten i Metal 

Casino i samband med förvärvet och har tagit en hel del 

kostnader för detta. Dessutom genomfördes plattformsflytten 

som temporärt ökade kostnaderna och innebar att vi har hållit 

tillbaka marknadssatsningar och tappat intäkter. Sammantaget 

går en stor del av den ökade förlusten att finna i förvärvet och 

den efterföljande plattformsflytten. I skrivande stund har vi 

landat i den nya plattformen och är nu redo att öka den aktiva 

marknadsföringen. 

Ni har kommunicerat synergier i förvärven i form av 

besparingsåtgärder. När får dessa åtgärder effekt? 

Vi har genomfört omfattande besparingar i Metal Casino. 

Genomslag i dessa åtgärder börjar synas under kvartal 4 och 

förstärks genom att vi effektivare kan samordna 

kasinoverksamheten i Cashmio Group. Även i Cashmio Group 

kommer vi kunna samordna delar av verksamheten med 

Spiffbets befintliga verksamhet. 

Nyemissionen om 26,5 MSEK blev klar i juli, men hur 

finansierar ni ytterligare förvärv? 

Vid större förvärv betalar vi med egna aktier, det minskar ju 

trycket på Spiffbet att söka ytterligare finansiering och är många 

gånger intressant för våra motparter. När det gäller mindre 

förvärv där köpeskillingen beror på utfall i den förvärvade 

verksamheten strävar vi efter att förvärva genom medel som 

genereras genom den förvärvade verksamheten. Det 

finansieringsbehov som uppstår i verksamheten till följd av 

tillväxten är vi trygga med att vi kan hantera. Vi har en bra 

dialog med större aktieägare och de ställer sig positiva till att 

Spiffbet fortsätter ta tillvara möjligheten att konsolidera fler 

kasinon och samtidigt driva tillväxt i befintlig verksamhet.  

Ni har tagit upp ett nytt brygglån för att finansiera kontantdelen 

av Cashmioförvärvet? 

Det stämmer, vi har en lånefacilitet från bolagets största ägare 

för att hantera detta. Vi har fått bra villkor, så vi får se om lånet 

ska lösas med internt genererade medel eller via en 

nyemission. Avgörande för finansieringen av verksamheten är 

hur våra pågående förvärvsdiskussioner landar kombinerat med 

hur snabbt vi kan öka befintlig omsättning och kassaflöde. 

Har ni ytterligare förvärv på gång? 

Vi tittar alltid på förvärv men efter förvärvet av Cashmio Group 

är vi mer inriktade på att göra enklare förvärv av kasinotillgångar 

till låga värderingar. Vi jämför hela tiden vad motsvarande 

investering i egen etablering och marknadsföring kan ge istället.  

Vi är intresserade av kompletterande förvärv till vår 

kasinoverksamhet men också till vår spelproduktion. Det senare 

har en intressant strategisk vikt i att långsiktigt skapa höga 

marginaler. 

Vad händer inom spelproduktionen? 

Viktigt att komma ihåg är att vi har dragit ner på personal och 

omkostnader inom denna del av Spiffbet under våren samt 

skapat en teknisk infrastruktur. Där är det färdigstädat. Det som 

är vårt fokus nu är att titta framåt och producera spel för att 

snabbt få intäkter från spelproduktionen. I nuläget, när vi håller 

på att bygga upp distribution genom den egna plattformen, är 

spel på STHLMGAMING idealiskt för att skapa intäkter snabbt 

och kunna erbjuda egna spel till våra egna kasinon på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

Hur går det med satsningen på er spelstudio i Brasilien 

Copacabana Gaming? 

Vi har under kvartalet skrivit ett modifierat samarbetsavtal som 

tar ner vår risk väsentligt utan att vi har kompromissat på vår 

potentiella avkastning i projektet. Ambitionen är oförändrad, att 

använda detta som ett brohuvud i Latinamerika och använda 

Copacabana som en draghäst för att skapa fler 

kundintegrationer till vår spelserver. 

Vad händer framöver? 

Jag är personligen positiv, för jag ser nu hur kugghjulen i 

verksamheten hakar i varandra, vilket vi hela tiden har sett 

framför oss att de ska göra. Mycket arbete med att trimma och 

höja kvaliteten i verksamheten ger äntligen effekt genom en 

snabbare, mer kostnadseffektiv och marknadsorienterad 

organisation. Nu är vi välrustade för tillväxt med ambition att nå 

break-even under 2021.
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MARKNADEN OCH VERKSAMHETEN 
 

 

Om Spiffbet 

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

har adress Karlavägen 60, 114 49 Stockholm. Spiffbet 

noterades den 27 april 2015 på Nasdaq First North Growth 

Market 

Verksamhetsbeskrivning 

Spiffbet driver onlinekasino under varumärkena Metal Casino, 

Cashmio, Supernopea, BusterBanks, Goliath Casino och Bellis 

Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet 

Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports.  

Spiffbets onlinekasinon har som affärsidé att erbjuda 

underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en 

ansvarsfull miljö. Spiffbets ambition är att utveckla den 

existerande verksamheten genom organisk tillväxt och 

kontinuerliga förbättringar samt fortsätta att kostnadseffektivt 

förvärva nya varumärken och produkter. Spiffbet har som krav 

att nya förvärv ska nå hög avkastning genom att realisera 

synergier i form av besparingar, effektivitetsökningar, 

samordnad marknadsföring och andra stordriftsfördelar. Möjliga 

förvärv vägs mot möjligheter att investera ytterligare i befintlig 

verksamhet. Spiffbets ambition är även att expandera på 

tillväxtmarknader globalt, i Latinamerika och Afrika och på sikt 

även Asien samt i vissa europeiska länder. 

Organisation 

Spiffbet AB är moderbolag i koncernen och bedriver utveckling 

av spel och teknisk plattform. Immateriella rättigheter i form av 

programvara finns i Spiffbet AB. Spiffbet har sedan 

verksamheten inleddes strävat efter att Bolaget ska ha en 

begränsad och kostnadseffektiv organisation. I dotterbolagen, 

Cashmio Group Ltd, Goliath Holding PLC samt Vrtcl Gaming 

Group Sweden AB drivs kasinoverksamheten via dotterbolag på 

Malta. Vid september månads utgång utgörs den anställda 

personalen inklusive medarbetare anlitade på konsultbasis av 

12 personer (inklusive Metal Casino och Goliath). Efter 

periodens utgång, i och med förvärvet av Cashmio Group Ltd 

uppgår den anställda personalen samt medarbetare på 

konsultbasis till 21 personer. 

Spelmarknaden 

Enligt analysföretaget H2 Gambling Capital (H2GC) uppgår 

värdet av totala globala spelmarknaden till 400 miljarder Euro 

och spås växa med 3 procent årligen under den kommande 

treårsperioden. Onlineandelen förväntas växa från 12 procent av 

totala marknaden till 14 procent 2023, vilket ger 7 procent årlig 

tillväxt. Onlineandelen är 25 procent i Europa och 

onlinemarknaden i Europa förväntas växa med 5 procent per år 

2020 – 2023. 

Den globala marknaden för onlinekasino har bedömts uppgå till 

cirka 140 miljarder kronor under 2019, varav Europa svarade 

för 65 procent. Under 2019 växte den globala marknaden för 

onlinekasino med 12 procent och den totala spelmarknaden 

med 1 procent. Tillväxten för onlinekasino i Europa har de 

senaste åren drivits främst av en kraftig ökning inom live kasino. 

B2C – Onlinekasino 

Spiffbets nyförvärvade onlinekasinon har som affärsidé att 

erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en 

ansvarsfull miljö. Verksamheten omfattar vid rapportdatum sex 

varumärken, etablerade på sex olika marknader. Sedan starten 

har Spiffbets onlinekasinon attraherat mer än 150 000 

deponerande spelare och etablerat en stark ställning i Norden 

och Storbritannien. Metal Casino och Goliath Casino uppvisade 

under 2019 en sammanlagd omsättning om 41 miljoner kronor. 

Det nyförvärvade Bellis Casino hade under de första 9 

månaderna av 2020 nått 2 miljoner kronor i omsättning. 

Cashmio Group förväntas under 2020 en omsättning av cirka 

45 miljoner kronor. Spiffbets ambition är att skapa organisk 

tillväxt i den befintliga kasinoportföljen samt fortsätta med 

kostnadseffektiva förvärv av kasinoverksamhet.  

Den operativa verksamheten sker genom dotterbolag på Malta i 

enlighet med gällande regelverk med stöd av tre olika white 

label leverantörer. 

B2B - Spelproduktion 

Spelutvecklingen bedrivs från Spiffbets maltesiska 

underkoncern som består av Spiffbet Holding Ltd och dess 

dotterbolag Spiffbet Malta Ltd och dotterbolaget på Curacao, 

SpiffX Curacao N.V. Därifrån levereras de spel som Spiffbet 

tillhandahåller. Därtill levereras spel från det förvärvade bolaget 

Sthlm Gaming Sweden AB. I Spiffbets maltesiska underkoncern 

finns alla nödvändiga licenser och tillstånd liksom 

regelefterlevnad och det är till Malta alla transaktionsrelaterade 

frågor hänvisas. Utveckling av spel och tekniska plattformar sker 

i Stockholm och i Sydafrika, där Spiffbet har ett team för 

spelutveckling. Spel utvecklas även av konsulter i Ukraina.  

Totalt har Bolaget fyra produktportföljer:  

• Spiffbet Sports, en produktfamilj med innovativa sportspel  

• Spiffbet Casino, en produktfamilj inom traditionella bordsspel 

som roulette, Black Jack, videopoker och videoslotar  

• STHLMGAMING, en produktfamilj med spel riktade främst mot 

den relativt sofistikerade europeiska marknaden  

• Copacabana Gaming, en produktfamilj från en brasiliansk 

spelutvecklare med främst lokala latinamerikanska spel 

Copacabana Gaming är tänkt att fungera som ett brohuvud på 

den latinamerikanska marknaden.  

Samtliga egna portföljer, förutom STHLMGAMING, distribueras 

via en egen spelplattform som fungerar som nav i Spiffbets 

försäljning och distribution. Bolaget distribuerar också spel 

tillverkade av tredje part, som exempelvis Lady Luck Games via 

den egna spelplattformen.  
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KONCERNENS FINANSIELLA UTVECKLING 
 

 

Omsättning 

Nettoomsättningen för årets tredje kvartal ökade jämfört med 

samma period föregående år med 432% till 2 852 TSEK (536), 

Ökningen beror främst på att den förvärvade koncernen, VRTCL 

Gaming Group Sweden ABs (Metal Casino) omsättning har 

konsoliderats per den 1 juli 2020. Goliath Casino, Bellis Casino 

samt Cashmio Group har ej konsoliderats under det tredje 

kvartalet. Följaktligen återspeglas inte de delarna av 

verksamheten i resultaträkningen. 

B2C Onlinekasino 

Under det tredje kvartalet uppgick omsättningen från 

onlinekasino (Metal Casino) till 2 095 TSEK (0 TSEK). 

Omsättningen har påverkats av plattformsbytet i det att Metal 

Casino under en del av september månad var tvunget att 

tillfälligt stänga ner sin verksamhet i Sverige. Verksamheten 

kunde återstartas igen på ny plattform efter periodens utgång, 

den 23 oktober. 

B2B Spelutveckling 

Spelutvecklingen genererade en omsättning om 751 TSEK (536 

TSEK), vilket motsvarar en ökning om 40% jämfört med samma 

period föregående år. Intäkterna kommer från STHLM Gamings 

spelportfölj. Ökningen beror dels på att spelen erbjudits till flera 

kunder, dels på diverse smärre förbättringar i spelen. 

Resultat 

Resultatet efter finansiella poster för årets tredje kvartal uppgick 

till -5 487 TSEK (-5 164 TSEK). De ökade förlusterna tillskrivs 

huvudsakligen kostnader av engångskaraktär och temporärt 

minskade intäkter i samband med plattformsbytet för Metal 

Casino, omstruktureringskostnader inom kasinoverksamheten 

samt andra förvärvsrelaterade kostnader. 

Kassaflöde 

Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet för tredje 

kvartalet uppgick till -7 051 TSEK (-4 528 TSEK). Det ökade 

negativa kassaflödet beror på huvudsakligen på kostnader av 

engångskaraktär och temporärt minskade intäkter i samband 

med plattformsbytet för Metal Casino, 

omstruktureringskostnader inom kasinoverksamheten samt 

andra förvärvsrelaterade kostnader. Därtill har rörelseskulderna 

minskat väsentligt under kvartalet. 

Likviditet och finansiering 

Spiffbet genomförde i juni en företrädesemission som tillförde 

bolaget cirka 26,5 miljoner kronor före emissionskostnader, 

vilka uppgick till sammanlagt cirka 3 miljoner kronor, samt en 

riktad emission om 856 073 kronor. Efter periodens utgång 

tecknade bolaget ett avtal om ett kortfristigt lån om 10 miljoner 

kronor från Spiffbets huvudägare A veces AB.  

Styrelsen gör bedömningen att Bolaget i dagsläget har 

tillräckligt rörelsekapital för aktuella behov under innevarande 

verksamhetsår. 

Nyemissioner 

Företrädesemissionen om 26,5 MSEK som Spiffbet genomförde 

under andra kvartalet har registrerats på Bolagsverket efter den 

22 juli 2020. Antalet aktier i bolaget ökade med 98 008 278 och 

aktiekapitalet ökade med 12 251 TSEK. Efter registrering 

uppgick antalet aktier till 166 203 885.  

I samband med förvärvet av Goliath Casino genomförde Spiffbet 

en nyemission om 2 137 073 aktier vilket tillförde bolaget  

856 073 kronor, aktiekapitalet ökade med 267 134 kronor. Efter 

registrering uppgick antalet aktier till 168 340 958. 

Förvärv av Metal Casino 

I juni 2020 slutfördes förvärvet av Metal Casino. Köpeskillingen 

utgjordes av totalt 19 191 468 aktier i Spiffbet, vilket ökade 

aktiekapitalet med 2 399 TSEK. Vid andra kvartalets utgång 

hade därmed Spiffbet 68 195 607 aktier med aktiekapital om 

8 524 TSEK. 

Förvärv av Goliath Casino 

I augusti 2020 tillkännagavs förvärvet av Goliath Casino. 

Köpeskillingen utgjordes av totalt 6 632 331aktier i Spiffbet, 

vilket ökade aktiekapitalet med 829 041 kronor. Förvärvet 

finansierades även delvis med en riktad emission om totalt 

2 137 073 aktier motsvarande 856 073 kronor, varav 356 073 

kronor genom kvittning av fordringar mot bolaget. Aktiekapitalet 

ökade med 267 134 kronor. 

Antalet aktier i Spiffbet efter förvärvet av Goliath uppgick till 174 

973 289 och aktiekapitalet ökade totalt med 1 096 175 kronor. 

Förvärv av Cashmio Group 

Efter periodens utgång, den 26 oktober, tecknade Spiffbet avtal 

om att förvärva onlinekasinot Cashmio. Köpeskillingen uppgick 

till 30 MSEK, varav 10 MSEK kontant i tre trancher, och 20 

MSEK utgör en revers till säljarna som ska lösas inom två 

månader från avtalsdatum. Reversen kan antingen kvittas mot 

50 000 000 nyemitterade aktier eller erläggas kontant. Av 

kontantdelen utbetalas 5 MSEK omedelbart och inom två 

månader skall ytterligare 2,5 MSEK, med avdrag för eventuella 

oförutsedda kostnader, utbetalas. Slutligen skall 2,5 MSEK 

utbetalas när Cashmio avlämnat ett reviderat bokslut för 2020. 

Kontantdelen av köpeskillingen finansieras initialt genom lån 

från Spiffbets huvudägare, A veces AB. 

Aktien 

Spiffbet hade per den 30 september 2020 1 989 aktieägare, en 

ökning med 234 ägare sedan den 30 juni 2020. Aktien är 

noterad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn 

SPIFF, ISIN kod SE000 691 3497. Aktiekapitalet uppgick vid 

kvartalets utgång till 21 042 620 kronor, fördelat på  
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168 340 958 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.  

Efter periodens utgång registrerades apportemissionen till 

Goliaths ägare och antalet aktier ökade till 174 973 289 och 

aktiekapitalet ökade med 829 041 kronor.  

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 

dåvarande 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 med 

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. I samband 

med företrädesemissionen i juni 2020 justerades detta 

optionsprogram återigen till att omfatta 1 868 274 aktier till ett 

lösenpris om 3,31 kronor. Totalt vid full inlösen kan 

aktiekapitalet därmed öka med 233 534 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 var fyra kronor per option. Efter 

omräkning i enlighet med optionsvillkoren med anledning av 

företrädesemissionen i juni 2020 uppgår antalet utstående 

optioner inom ramen för detta optionsprogram till 1 189 958 

med lösenpriset justerat till 2,31 kronor. Vid full inlösen kan 

aktiekapitalet därmed öka med 148 745 kronor. 

Vid extra bolagsstämma den 31 augusti 2020 beslöts att 

upprätta ett optionsprogram för ledande befattningshavare samt 

ett optionsprogram för styrelseledamöter i Spiffbet. Totalt 

emitterades 5 500 000 teckningsoptioner till ledande 

befattningshavare, inklusive VD, samt 3 500 000 

teckningsoptioner till Spiffbets styrelseledamöter. 

Lösenperioden löper från 1 september 2023 till 1 december 

2023 och lösenpriset är 1,48 kronor per option. Vid fullt 

utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet öka 

med 1 125 000 kronor. 

Totalt har koncernen därmed 12 058 231 teckningsoptioner 

utstående som vid fullt utnyttjande skulle innebära en ökning av 

aktiekapitalet om 1 507 279 kronor. 
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ÖVRIG INFORMATION 
 

 

Effekter av Covid-19 

I samband med Covid-19 har de flesta större traditionella 

markbaserade kasinon tvingats att stänga tillfälligt, vilket har lett 

till en ökning av onlineanvändare. Att flera länder infört stränga 

regler kring utomhusvistelse har också rimligen bidragit till 

mera spelande online. Denna drastiska förändring kan i 

förlängningen leda till en bestående större andel onlinespel av 

den totala marknaden. Covid-19 har även påverkat 

bettingmarknaden dramatisk eftersom i stort sett alla stora 

sporter tvingats avbryta sina ligor och det därmed knappt finns 

några matcher att spela på. Detta har lett till en förskjutning där 

bettingomsättningen sjunkit till nära noll och omsättningen på 

onlinekasino ökat när kunderna väljer att spela mer på kasino 

istället. 

Sedan slutet av juni har det skett en viss normalisering av 

marknaden där vissa sportligor kommit igång med spel, vilket 

har öppnat bettingmarknaden igen. Därtill har det i flera länder 

lättats på regler kring utegångsförbud. Fortfarande ligger dock 

spelandet på onlinekasino på en hög nivå jämfört med tidigare. 

Under hösten har även restriktioner återinförts i ett flertal länder. 

Transaktioner med närstående 

Styrelseledamoten Per Ganstrand, har fakturerat ett arvode om 

150 000 kronor under perioden via sitt bolag Speaking Partner 

Per AB. Arvodet är hänförligt till hans uppdrag som tillförordnad 

CFO. 

CFO Jens Bruno, har fakturerat ett arvode om 253 348 kronor 

under perioden via sitt bolag Mars & Wall Förvaltning AB. 

Arvodet är hänförligt till hans uppdrag som CFO för Spiffbet.  

Licenser och certifieringar 

Spelmarknaden är reglerad i lag på de flesta nationella 

marknaderna och spelverksamhet är i regel tillståndspliktig. 

Flertalet marknader har lokala licenssystem, men det finns även 

många länder som har kvar ett monopol eller en 

monopolliknande situation. Spelbranschen har historiskt sett 

reglerats på nationell nivå i Europa och för närvarande finns 

inget europeiskt eller internationellt regelverk för spelande. 

Många länder inom Europa har äldre regleringssystem som tar 

sikte på traditionella, landbaserade kasinon som inte alltid gäller 

för eller är anpassade efter spel som sker online. Följaktligen 

blir regleringen avseende marknaden för onlinespel i stor 

utsträckning föremål för lokala tolkningar. De senaste åren har 

onlinespel lokalt reglerats i en del länder, till exempel Sverige, 

Storbritannien, Estland, Italien och Danmark. Bolaget bedömer 

att trenden med ökad lokal reglering kommer att fortsätta. De 

länder som har infört lokal reglering av onlinespel ställer oftast 

specifika krav på speloperatörerna, till exempel att de måste ha 

landspecifika licenser. Vidare krävs ofta att speloperatörna 

bedriver sin verksamhet från en viss landsdomän och 

rapporterar statistik och transaktionsprotokoll för att kunna 

kontrollera speloperatörer och kunder, men också att 

speloperatören följer regler om spelansvar samt betalar 

spelskatt i landet. Spiffbet Curacao N.V. innehar en licens att 

bedriva spel och marknadsföra egenutvecklade spel i form av 

en så kallad underlicens. Licensen i Curacao används primärt 

för kunder utanför Europa. Huvudlicensen har nummer 365/JAZ 

och underlicensen har nummer GLH-0CCHKTW0701042018. 

Huvudlicensen är utfärdad av Curacaos regering. Spiffbet som 

koncern eftersträvar att efterleva all lokal reglering och 

lagstiftning och följer kontinuerligt förändringar av regelverket. 

Spiffbet bedömer att ovanstående licenser är tillräckliga för 

närvarande. Bolaget kommer, om nödvändigt, att ansöka om fler 

licenser på de marknader där bolaget kommer vara aktivt. 

Risker och osäkerhetsfaktorer  

Spiffbet är utsatt för en mängd risker och osäkerhetsfaktorer. 

Nedan listas dessa i korthet. För en utförligare beskrivning 

hänvisas till bolagets årsredovisning för 2019, samt det 

informationsmemorandum som publicerades i samband med 

den företrädesemission som genomfördes i juni 2020, vilka 

återfinns på Spiffbets webbplats, www.spiffbet.se. 

Verksamhets- och branschrelaterade risker 

Konjunkturens utveckling  

Efterfrågan på Spiffbets produkter påverkas av det allmänna 

konjunkturläget på de marknader där Spiffbet är verksamt. 

Konkurrens 

Bolaget verkar i en konkurrensutsatt bransch där 

konkurrenstrycket ökar i takt med digitalisering och 

globalisering. 

Motpartsrisk  

Spiffbet arbetar kontinuerligt med att upphandla 

distributionsavtal med aktörer på spelmarknaden. Det finns en 

risk att dessa aktörer inte kan infria sina avtalsmässiga 

förpliktelser. 

Kredit- och transaktionsrisk  

Kreditrisk för Bolaget består i huvudsak av kundfordringar hos 

kunder och partners till Bolaget.  

Spiffbet har i befintlig verksamhet som leverantör ingen 

kreditrisk eller annan transaktionsrisk relaterad till spelare. Vid 

spelapplikationer är det operatören som står risken samt sköter 

riskhanteringen i denna fråga. Metal Casino och Goliath Casino 

verkar genom en så kallad white label-lösning. Det är white 

label-operatören som står för alla betalningsflöden gentemot 

spelare och därmed eventuella kreditrisker, vilket innebär att 

kasinoverksamheten inte har någon kreditrisk gentemot spelare. 

Däremot finns det transaktionsrisker relaterade till bedrägeririsk, 

http://www.spiffbet.se/
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vilket historiskt har varit ett försumbart problem då 

betalningsleverantörer har kontroller för detta. 

Valutarisker 

Spiffbet opererar på en internationell marknad med en stor 

andel både försäljning och inköp i andra valutor än kronor. 

Förändringar i värdet på kronor i förhållande till andra valutor 

kan komma att få såväl positiva som negativa effekter på 

bolagets resultat och finansiella ställning. Koncernen säkrar för 

närvarande inte valutaexponeringen. 

Likviditetsrisk  

Om Bolagets tillgång till likvida medel försvåras skulle det 

kunna ha en väsentligt negativ effekt på Bolagets verksamhet, 

finansiella ställning och resultat. 

Skatterisker 

Bolagets verksamhet påverkas av de vid var tid gällande 

skattereglerna i de jurisdiktioner Bolaget bedriver verksamhet i 

vilket på dagen för Bolagsbeskrivningen omfattar flera länder. 

Även om Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets 

tolkning av tillämpliga lagar och regler på skatteområdet, och i 

enlighet med råd från skatterådgivare, finns det en risk att 

Bolagets tolkning är felaktig eller att sådana regler ändras med 

eventuell retroaktiv verkan. Vidare kan framtida förändringar i 

tillämpliga lagar och regler påverka förutsättningarna för 

Bolagets verksamhet. Det finns en risk att skattesatser förändras 

i framtiden eller att andra regelförändringar sker som påverkar 

Bolagets verksamhet. Skulle någon av de ovan beskrivna 

riskerna realiseras kan dessa ha en väsentlig negativ inverkan 

på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. 

Politiska och regulatoriska risker, samt tvister  

Spiffbet distribuerar sina produkter på den internationella 

spelmarknaden. Spelmarknaden är ofta särskilt reglerad och 

regelverket skiljer sig åt mellan länder. Det kan därför inte 

uteslutas att en regelförändring i ett land där Spiffbet är 

verksamt kan ha en negativ effekt på Spiffbets verksamhet på 

den marknaden.  

IT-system 

Spiffbet är beroende av en effektiv och oavbruten drift hos olika 

IT-system för att driva de olika verksamheterna, inklusive 

spelutveckling, försäljning, distribution och drift av onlinekasino 

med andra system som betalningslösningar. Ett omfattande 

haveri eller annan störning i IT-systemen kan påverka förmågan 

att bedriva verksamhet avseende att utveckla produkter, 

genomföra effektiv försäljning eller att fakturera och leverera 

produkter och tjänster till kunder inom såväl spelutvecklingen 

som kasinoverksamheten. Bolagets verksamhet omfattar även 

användning och lagring av information om arbetstagare och 

kunder. 

Aktie-och aktiemarknadsrelaterade risker  

Aktiekursens utveckling  

En investering i Bolaget är förknippad med risk. Det finns inga 

garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. 

Aktiemarknaden kan generellt gå ned av olika orsaker såsom 

räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och 

sämre konjunkturella förutsättningar eller psykologiska faktorer. 

Det finns också risk för att Bolagets aktiekurs i framtiden kan 

komma fluktuera kraftigt, bland annat till följd av 

resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar 

i kapitalmarknadens intresse för Bolaget.  

Aktieförsäljning 

Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större 

aktieägare, liksom en allmän marknadsförväntan om att 

ytterligare emissioner kommer att genomföras, kan påverka 

kursen på Bolagets aktie negativt. Framtida emissioner av aktier 

eller andra värdepapper kan späda ut aktieinnehav och kan 

väsentligt påverka priset på Bolagets aktier negativt. Riktade 

emissioner, utan företrädesrätt för befintliga ägare, kan vidare 

minska proportionella ägande- och rösträtter för innehavare av 

aktier, vinst per aktie och substansvärde per aktie. 

Likviditet i aktien  

Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära 

svårigheter att löpa eller sälja större poster inom en snäv 

tidsperiod utan att priset på aktien påverkas kraftigt. 

Utspädning genom framtida nyemissioner  

Spiffbet kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av 

aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital. 

Bolaget kan även emittera aktierelaterade instrument till 

anställda och styrelse i incitamentssyfte. Alla sådana emissioner 

kan minska det proportionella ägandet och röstandelen samt 

vinst per aktie för innehavare av aktier i Bolaget. Vidare kan 

eventuella nyemissioner få en negativ effekt på aktiernas 

marknadspris. 

Utdelning 

Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget och det finns 

inga garantier för att utdelning kommer att lämnas i framtiden.  

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 2019. 
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Finansiell kalender 

2021-02-25 Publicering av bokslutskommuniké 2020 

2021-04-24 Publicering av årsredovisning 2020 

2021-05-14 Publicering av delårsrapport Q1 2021 

2021-05-21 Årsstämma i Stockholm 

2021-08-26 Publicering av delårsrapport Q2, 2021 

2021-11-18 Publicering av delårsrapport Q3, 2021 

Revision 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets 

revisorer.  

Övrigt 

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 finns på Spiffbets 

webbplats, www.spiffbet.se. 
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KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
 

Förändring i eget kapital (TSEK) 2020 Q3 2019 Q3 2020 jan-sep 2019 jan-sep 

Ingående eget kapital 1 235 6 742 439 14 636 

Periodens resultat -5 487 -5 164 -13 223 -12 978 

Förvärvat resultat 0 879 0 879 

Nyemission efter avdrag för emissionskostnader 24 301 0 33 052 0 

Valutakursdifferens -663 65 -883 -16 

Minoritetsintresse 776 0 776 0 

Utgående eget kapital 20 160 2 522 20 160 2521 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
 

Resultaträkning (TSEK) 2020 Q3 2019 Q3 2020 jan-sep 2019 jan-sep 

 Rörelsens intäkter 2 852 536 3 987 536 

     
 Rörelsens kostnader     
  Direkta kostnader, externa -3 456 -2 061 -5 089 -3 305 

  Övriga externa kostnader -4 122 -1 854 -8 434 -5 624 

  Personalkostnader -1 370 -1 695 -3 551 -3 826 

  Övriga rörelsekostnader -16 -20 -146 -42 

  Avskrivningar -538 -47 -679 -47 

 Rörelsens kostnader -9 501 -5 677 -17 899 -12 844 

     
Rörelseresultat -6 649 -5 141 -13 912 -12 308 

     
 Resultat från finansiella poster 1 162 -23 689 -23 

 Extraordinära kostnader 0 0 0 -647 

Resultat efter finansiella och extraordinära poster -5 487 -5 164 -13 223 -12 978 

     
Skatt 0  0 0 

     
Periodens resultat efter skatt -5 487 -5 164 -13 223 -12 978 

Hänförligt till moderföretagets aktieägare -5 316 -5 164 -13 051 -12 978 

Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande -172 0 -172 0 

     

     

Aktiedata (tusental aktier) 2020 Q3 2019 Q3 2020 jan-sep 2019 jan-sep 

Antal utestående aktier:     
 Vid periodens början 68 196 46 033 49 004 46 033 

 Vid periodens slut 168 341 47 033 168 341 47 033 

 Genomsnittligt under perioden 118 269 46 533 108 673 46 533 

     
Möjlig utspädning 12 058 2 570 12 058 2 570 

Antal aktier vid periodens slut vid full utspädning  180 399 49 603 180 399 51 574 

     
Vinst per aktie före utspädning (SEK) neg neg neg neg 

Vinst per aktie vid full utspädning (SEK) neg neg neg neg 
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 KONCERNENS BALANSRÄKNING 
 

Balansräkning (TSEK) 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31 

TILLGÅNGAR    
 Anläggningstillgångar    
  Immateriella anläggningstillgångar 11 416 2 732 2 662 

  Materiella anläggningstillgångar 68 0 44 

  Finansiella anläggningstillgångar 810 75 75 

 Summa anläggningstillgångar 12 295 2 807 2 781 

    
 Omsättningstillgångar    
  Kundfordringar 257 132 158 

  Övriga kortfristiga fordringar 1 308 369 559 

  Skattefordringar 0 0 0 

  Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 2 898 362 415 

  Kassa och bank 7 097 3 203 1 174 

 Summa omsättningstillgångar 11 559 4 066 2 305 

    
SUMMA TILLGÅNGAR 23 854 6 873 5 086 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
 Eget kapital    
  Aktiekapital 21 043 5 879 6 126 

  Fria reserver 22 973 1 807 10 196 

  Periodens resultat -23 854 -5 164 -15 883 

 Summa eget kapital 20 161 2 522 439 

    
 Avsättningar    
  Uppskjuten skatteskuld 13 122 13 

 Summa avsättningar 13 122 13 

    
 Långfristiga skulder    
  Skulder till kreditinstitut 0 1 685 0 

  Övriga långfristiga skulder 0 6 6 

 Summa långfristiga skulder 0 1 691 6 

    
 Kortfristiga skulder    
  Leverantörsskulder 1 000 750 283 

  Räntebärande skulder 0 0 3 000 

  Aktuella skatteskulder 47 291 302 

  Övriga kortfristiga skulder 1 219 145 235 

  Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 1 413 1 352 808 

 Summa kortfristiga skulder 3 679 2 538 4 628 

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 854 6 873 5 086 
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KONCERNENS KASSAFLÖDE 
 

Kassaflödesanalys (TSEK) 2020 Q3 2019 Q3 2020 jan-sep 2019 jan-sep 

Den löpande verksamheten     
 Resultat efter finansiella poster -5 487 -5 164 -13 223 -12 978 

 Justering av eget kapital pga ändrad kurs -663 0 -663 0 

 Avskrivning 538 47 679 47 

 Övriga poster som ej ingår i kassaflödet 0 -8 -149 -88 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -5 612 -5 125 -13 356 -13 019 

förändringar av rörelsekapital     
      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 50 -195 464 131 

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -1 488 792 -1 225 1 390 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -1 439 597 -761 1 521 

     
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 051 -4 528 -14 117 -11 498 

      
Investeringsverksamheten     
 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 

 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 

 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -392 0 -417 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -392 0 -417 0 

      
Finansieringsverksamheten     
 Nyemissioner efter avdrag för emissionskostnader 27 318 0 27 318 0 

 Kapitalkostnad nyemission -3 017 0 -3 862 0 

 Upptagning/återbetalning av lån -11 000 1 361 -3 000 1 361 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 301 1 361 20 456 1 361 

      

     
Periodens kassaflöde 5 859 -3 167 5 923 -10 137 

     
Likvida medel vid periodens början 1 238 6 370 1 174 13 340 

     
Likvida medel vid periodens slut 7 097 3 203 7 097 3 203 

  



 

 

Spiffbet AB │ Q3 2020 

 

14 

 

Not 1 Förvärv 

VRTCL Gaming Group Sweden AB 

Spiffbet AB slutförde den 15 juni 2020 förvärvet av majoriteten av aktierna motsvarande 90,4 procent av kapital och röster i VRTCL 

Gaming Group Sweden AB. Köpeskillingen erlades i form av emission av 19 191 468 aktier till ägare i Metal Casino. VRTCL 

Gaming Group Sweden konsoliderades per den 1 juli 2020 som ett helägt dotterbolag med minoritet. 

 

Redovisning av VRTCL Gaming Group Sweden AB 

Från och med 1 juli 2020 konsolideras VRTCL och dess dotterbolag in i Spiffbet-koncernen och redovisas under affärsområdet 

Onlinekasino. 

 

Förvärvsanalys av VRTCL Gaming Group Sweden AB 

Köpeskilling SEK 

Likvida medel 0 

Aktier i Spiffbet AB 9 595 734 

Redovisningsmässig köpeskilling: 9 595 734 

  

Förvärvade tillgångar och övertagna skulder  

Materiella anläggningstillgångar 67 850 

Finansiella anläggningstillgångar 101 807 

Omsättningstillgångar 4 075 494 

Kortfristiga skulder -2 993 451 

Identifierade nettotillgångar (=summa EK) 1 251 700 

Goodwill 9 363 049 

Totalt 10 614 749 

Avgår minoritet -1 019 016 

Totalt efter minoritet (=köpeskilling) 9 595 734 

 

Per konsolideringstidpunkten värderas innehavet av 90,4 procent av aktierna i VRTCL till det aktiekursen hos Spiffbet per 

offentliggörandet av Spiffbets bud på VRTCL, 0,5 kronor per aktie. Den totala redovisningsmässiga köpeskillingen beräknas därför 

till 9 595 734 kronor. Goodwill avser bland annat humankapital, synergieffekter, geografisk expansion samt stordriftsfördelar och 

bedöms inte vara skattemässigt avdragsgill. I Immateriella tillgångar ingår teknologi och varumärken som har förvärvats och 

kommer att skrivas av på fem år. 
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Not 2 Omsättning per affärsområde  

Koncernens verksamhet delas upp i affärsområden baserat på vilka delar verksamheten företagets högsta verkställande 

beslutsfattare följer upp, så kallad managementapproach eller företagsledningsperspektiv. Detta överensstämmer med koncernens 

operativa struktur och den interna rapporteringen till VD och styrelse. 

 

Spiffbet AB:s konsoliderade affärsområden i det tredje kvartalet delas upp i: 

• B2B - Spelproduktion via STHLM Gaming AB, Spiffbet Holding Ltd, Spiffbet Malta Ltd, SpiffX Curacao NV och Lagoa 

Entertainment AB. 

• B2C – Onlinekasino via VRTCL Gaming Group Sweden AB, VRTCL Holding Ltd samt VRTCL Gaming Ltd. 

 

Omsättning per affärsområde, TSEK Q3 2020 Q3 2019 2020 jan-sep 2019 jan-sep 

Intäkter     

B2B - Spelproduktion 751 536 1 872 536 

Eliminering, intäkter från Spiffbet AB - - - - 

B2C - Onlinekasino 2 095 - 2 095 - 

Eliminering, intäkter från Spiffbet AB - - - - 

Övriga intäkter 3 - 20 - 

Koncernen 2 849 536 3 987 536 

 

Efter periodens utgång inkluderar B2C – Onlinekasino även de maltesiska dotterbolagen Goliath Holding PLC, Goliath Ltd, Cashmio 

Group Ltd och Mozebra Ltd 
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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 19 november 2020 

 

Karl Trollborg  

Styrelsens ordförande 

Per Ganstrand 

Styrelseledamot 

 

 

Jacob Dalborg 

Styrelseledamot 

 

 

Henrik Svensson 

Styrelseledamot, VD 

 

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

 

  

 
 

 

 

 
 

 

   

  


