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Styrelsen och verkställande direktören för Spiffbet AB avger följande årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
Omstruktureringen av verksamheten som inleddes under föregående år har fortsatt under 2019. Bolagets 
affärsmodell har vidare utvecklats och spelportföljen har breddats. Spiffbet erbjuder idag parallellt med 
de egenutvecklade sportspelen en rad kasinospel. Bolaget har även utökat spelportföljen genom att 
förmedla tredjepartsutvecklade spel. Under 2019 har bolaget intensifierat etableringen på 
utvecklingsmarknader i Afrika och Latinamerika. I Afrika har en rad spel gått live hos en lokal operatör 
och i Latinamerika har bolaget slutit en principöverenskommelse med en brasiliansk spelstudio.
 
Organisation
Spiffbet AB är moderbolag i koncernen och bedriver utveckling av spel och teknisk plattform. 
Immateriella rättigheter i form av programvara finns hos Spiffbet AB samt i det förvärvade bolaget 
Sthlm Gaming Sweden AB. Operativ verksamhet gentemot våra kunder bedrivs från den maltesiska 
underkoncernen som består av Spiffbet Holding Ltd och dess dotterbolag Spiffbet Malta Ltd och 
dotterbolaget på Curacao, SpiffX BV. Därifrån levereras de spel samt plattformar som Spiffbet 
tillhandahåller. Därtill levererar 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, 
marknadsföring, försäljning och implementering. Spel utvecklas även av konsulter i Ukraina. 
 
Spiffbet har sedan verksamheten inleddes strävat efter att Bolaget ska ha en begränsad och 
kostnadseffektiv organisation. Under utvecklingsfasen har därför i huvudsak externa konsulter 
engagerats när behov har funnits. Under 2019 har organisationen effektiviserats ytterligare, vilket har lett 
till och kommer att vidare skapa, ytterligare besparingar. 
 
Bolaget har successivt stärkt organisationen inom produktutveckling och produktion i samband med ett 
större fokus på produktifiering och kommersialisering. Försäljningsorganisationen har stärkts i och med 
rekryteringen av ett seniort försäljningsteam i Stockholm och Malta. 
 
Spiffbet har under 2019 kontrakterat underleverantörer av spel, dvs bolaget erbjuder nu även spel från 
som tillhandahålls av andra spelutvecklare. Detta har möjliggjorts på ett effektivt sätt genom att vi 
insourcat en etablerad spelplattform (Remote Gaming Server, RGS). 
 
Företaget har sitt säte i Stockholm.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Januari - Mars
- Spiffbet höll en extra bolagsstämma den 22 februari och beslutade om upprättande av ett 
optionsprogram till VD.
 
 
April - Juni
- Spiffbets Take5 gick live med ytterligare en operatör i Spanien, spelsajten Goldenpark.es.
- Spiffbets Take5 lanseras på Betshop.com. Detta är första integrationen via 1X2 Networks spelplattform 
3PI.
- Spiffbet har tecknat ett tilläggsavtal med distributionsplattformen Intelligent Gaming (Pty) Ltd (”IG”), 
som är en del av en av Afrikas största spelaktörer, Supabets.
- Take5 lanseras och går live med Betsson i Spanien.
 
Juli - September
- Spelet Arena Live lanserades med Supabets och Powerbets i samband med Africa Cup of Nations inom 
ramen för det tidigare ingångna avtalet med Supabets. Lansering skedde i Ghana, Kenya, Tanzania, 
Zambia, Uganda och Nigeria. 
- Spiffbet förvärvade per den 30 juli speltillverkaren STHLMGAMING som fram till dess lanserat sju 
slotspel, vilka sålts både direkt till en europeisk operatör och indirekt via ett nätverk främst till bolag 
verksamma på europamarknaden. Verksamheten i STHLMGAMING förväntas generera mellan 2 till 3 
miljoner kronor i löpande intäkter under helåret 2019 och konsolideras från förvärvstidpunkten.
 
Oktober - December
- Spiffbet skrev ett intentionsavtal avseende en investering i en spelstudio fokuserad på marknaden i 
Latinamerika. Avtalet innebär att bilda ett samägt bolag med NGT Interactive LLC, verksamt under 
namnet New Games Technology. Samarbetsbolaget kommer att verka under namnet Copacabana 
Gaming. Avsikten är att utse Staffan Cnattingius till VD i Copacabana Gaming samtidigt som han tar 
rollen som försäljningschef i Spiffbet-koncernen.
- Spiffbet tecknade ett avtal med Betconstruct avseende integration av sportspel och kasinospel på 
Betconstructs spelplattform. Avtalet innebär att Spiffbets spel blir tillgängliga för speloperatörer över 
hela världen via Betconstructs plattform.
- Spiffbets produkt Timebet gick live med Powerbets och Supabets. Timebet som är en vidareutveckling 
av Take5live erbjuder ett flertal olika tidsbaserade spel på olika utfall i matchen som mål, hörna, 
frispark, kort och straff. Timebet lanserades i Tanzania, Ghana, Zambia, Uganda och Nigeria.
- Spiffbet genomförde en riktad kvittningsemission om 1 971 325 aktier till Recall Capital Nordic AB, 
vilken inbringade cirka 1,7 miljoner kronor.
 
 
Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång

Januari - Mars

- Spiffbet la förankrat bud på 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 kommer att ge påtagliga synergier både på 
kort och lång sikt. Spiffbet blir speloperatör och får genom Metal Casino goda förutsättningar att driva 
konsolidering av branschen.  Metal Casino driver online casino och sportspel med fokus på bland annat 
Sverige, Storbritannien, Tyskland och Finland. Sedan starten hösten 2017 har Metal Casino lyckats 
etablera sig som ett av spelbranschens mest unika varumärken med världskända företrädare som bland 
andra Ozzy Osbourne. Metal Casino har sedan starten lockat mer än 50.000 deponerande spelare som 
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tillsammans gjorde spelarinsättningar om 147 MSEK under 2019. Under 2019 uppgick spelaröverskottet 
(net gaming revenue) till 26 MSEK och rörelseresultatet var negativt. Fokus har varit att bygga det starka 
varumärket Metal Casino och omsättningstillväxt. Under 2020 har ledningen i Metal Casino skiftat fokus 
till lönsamhet och budgeterat en utplaning i intäkter för 2020. Ledningens ambition är att uppnå 
lönsamhet på månadsbasis under 2021. Metal Casino arbetar på en etablering i Asien och inledde en 
lansering i Japan i slutet av 2019.

- Spiffbet lanserar 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 samband med 
bytet nylanserar Spiffbet videoslotarna Classic 777 och Diamonds Wild. Dessa slotar är två klassiska 
spel som är en del av portföljen som förvärvades 2018.  Inom kort kommer också videopokerspelet Jacks 
or Better lanseras på Supabets. 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 
plattformen.

- Spiffbets Casino nylanserade ytterligare ett spel från klassiska spelportföljen som förvärvades under 
2018. Detta var det fjärde spelet som återlanseras från den klassiska kasinoportföljen och den tredje 
kategorin av spel som konverteras. Avsikten är att släppa fler spel inom varje kategori och dra nytta av 
framarbetad programkod. 

- Spiffbet AB meddelade den 24 mars 2020 att styrelsen hade beslutat att senarelägga publiceringen av 
årsredovisningen till måndagen den 20 april 2020. Senareläggningen av årsredovisningen beror på 
störningar som den pågående Covid-19 pandemin har förorsakat.

April –

- Styrelsen föreslog att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 12 251 034,75 
kronor genom en nyemission av högst 98 008 278 aktier. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt 
tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i den av 
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i 
förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. 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. Vid full teckning tillförs Bolaget genom nyemissionen 26 462 
235,10 kronor. Emissionskostnaderna för nyemissionen beräknas uppgå till cirka 2 miljoner kronor.  
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett antal större aktieägare, externa 
investerare samt styrelse och ledning uppgående till cirka 22,5 miljoner kronor. Företrädesemissionen 
omfattas därmed till cirka 85 % av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 

Finansiering

I slutet av 2018 genomfördes en företrädesemission om 25,1 MSEK för att under 2019 genomföra 
strategin - att omvandla bolaget från en leverantör av en bettingbörs till en leverantör av spel till betting- 
och casinoindustrin.  

Under 2019 har Spiffbet genomfört en riktad kvittningsemission om 1 971 325 aktier till Recall Capital 
Nordic AB, vilken inbringade cirka 1,7 miljoner kronor.

Bolaget har tagit upp en ett brygglån från en större ägare, vilket säkerställer driften av 
spelutvecklingsverksamheten under 2020. 

I kallelsen till ordinariebolagsstämma från den 15 april, 2020, föreslår styrelsen en nyemission med 
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företrädesrätt till befintliga aktieägare, se väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång. Vid full 
teckning tillförs Bolaget genom nyemissionen ca 26,5 MSEK före emissionskostnader som bedöms till 
cirka 2 MSEK.
 

Covid-19 påverkan på Spiffbet

Sammantaget är påverkan på koncernens verksamhet begränsad. För Spiffbet är de anställdas hälsa högst 
prioriterad och tidigt i Covid-19 utbrottet har samtlig personal arbetat på distans större delen av 
arbetstiden. Detta har fungerat väl då Spiffbet sedan tidigare har god vana att organisera arbete på distans 
då vi har verksamhet på olika platser och ledningens bedömning är att arbetet inte har påverkats i 
nämnvärt. Vissa mindre förseningar har uppstått i administrativa processer som involverar externa parter. 
Spiffbet har sett ett en ökad efterfrågan på kasinoprodukter sedan epidemins utbrott. Fler förfrågningar 
från nya kunder och ökat spelande på de produkter som finns i marknaden. 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.  
 
 
Medarbetare
Medarbetare definieras som anställda motsvarande en heltidsekvivalent inklusive konsulter vilka arbetar 
merparten av sin tid för Spiffbet och vars leverans är knuten till tidsåtgång. Bolaget har under 2019 ökat 
antalet medarbetare från nio vid årets ingång till att som mest under året omfatta 15 heltidsekvivalenter. 
Vid utgången av året fanns 15 heltidsekvivalenter. Medarbetare har funnits i Sverige, England, Sydafrika 
och Malta. Därtill kommer flera konsultbolag i Ukraina som kontrakterats för spelutveckling.
 
Produkter
Spiffbet har tre produktområden, kasinospel samt videoslotar som marknadsförs under varumärket 
Spiffbet Casino, hybridspel av typen Take5 som säljs under varumärket Spiffbet Sports och videoslotar 
som säljs under varumärket STHLMGAMING.
 
Spiffbet Casino
Spiffbet Casino huvudsakliga verksamhet är utveckling och distribution av traditionella kasinospel och 
videoslotar till tillväxtmarknader.

Under 2018 förvärvade Spiffbet en portfölj av 30 traditionella kasinospel och inledde ett arbete med att 
bygga om spelen från flash till HTML5. Detta arbete inkluderade att bygga en spelserver för att driva och 
distribuera spelen. Samtidigt med detta arbete inleddes ett projekt att ta fram nya och moderna 
videoslotar. Under 2019 intensifierades arbetet med att konvertera de traditionella kasinospelen och att 
utveckla nya moderna videoslotar. Under fjärde kvartalet 2019 lanserades det första moderna 
kasinospelet Supaball på operatören Supabets. Samtidigt lanserades även det första konverterade spelet 
Roulette i två varianter. Inför julhelgen 2019 lanserades även spelet Christmas Wilds på Supabets.

Under året inleddes också ett arbete att välja teknisk plattform för kasinospel och videoslotar. Ett flertal 
olika alternativ utvärderades utifrån teknisk förmåga och kostnadseffektivitet. Efter årets utgång valdes 
en lösning som erbjuds av en leverantör som är specialiserad på att ta fram spelplattformar.

Spiffbet Sports
Spiffbet Sports utvecklar och distribuerar så kallade hybridspel, vilket är vadslagningsspel som erbjuds 
kunder som en webapplikation.
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Vid ingången av 2019 hade Spiffbet Sports Take5 som enda produkt att erbjuda marknaden. Take5 är ett 
vadslagningsspel för fotboll som erbjuds i form av webapplikation och där vadslagningen sker mot 
operatören. Fördelen med detta spel är att de inte kräver en fullständig sportsbook. Spelet är innovativt 
och tilltalar operatörer som ett sätt att behålla kunder på operatörens webbplats. Under året utvecklades 
även två nya spel baserade på fotboll  Arena Live och TimeBet. Dessa spel är en vidareutveckling av 
Take5 med fler händelser på vilka går att spela och lanserades på Powerbets i Afrika under 2019. I slutet 
av 2019 färdigställdes också ett basketspel och ett tennisspel. 

STHLMGAMING
STHLMGAMING är en spelstudio som förvärvades 30 juli 2019. Verksamheten utgörs uteslutande av 
framtagning av videoslotar och huvudsakligen för etablerade marknader. Drift och distribution sker i 
samarbete med Relax Gaming som också hanterar regelverksfrågor.

Efter Spiffbets förvärv lanserade STHLMGAMING två nya videoslotar under 2019. De marknader som 
STHLMGAMING agerar på har påverkats av regleringsförändringar i Europa och ett ökat antal 
leverantörer, vilket också syns i intäktsutvecklingen under året. Vidare har STHLMGAMINGs 
distribution under andra halvåret 2019 varit något lägre på grund av att Relax Gaming har genomfört en 
flytt av verksamheten och förändrat jurisdiktion för delar av verksamheten.

Marknadsbearbetning och försäljning
Spiffbets kunder är framförallt speloperatörer som erbjuder spel till sina slutkunder som utgörs av 
spelare. Dessa kan agera online eller vara landbaserade, det vill säga med traditionella kasinon eller 
butiker. Spiffbet erbjuder lösningar till dessa operatörer. Förutom speloperatörer av olika slag är 
plattformar, ibland kallade nätverk, en prioriterad målgrupp för Spiffbet. Plattformarna erbjuder 
operatörer - ibland ett stort antal - en portfölj av spel från flera leverantörer och många gånger även olika 
nivåer av funktionalitet som betalningslösningar, back-office, statistik. Ett avtal med en plattform är ett 
mycket effektivt sätt för Spiffbet att nå ut bredare då bolaget efter en enda integration får ut sina spel hos 
flera speloperatörer.
 
Spiffbets marknadsföring och försäljning sker huvudsakligen via uppsökande verksamhet, spelmässor 
och uppföljande möten för att diskutera avtalsvillkor, eventuella produktanpassningar och teknisk 
implementation. 

Finansiellt resultat
Spiffbet redovisar en total intäkt om 1 076 KSEK (0). Bolaget har lagt om verksamheten från att 
tillhandahålla en börs för bettingoptioner till att tillhandahålla spel till speloperatörer inom Casino och 
sportsbetting. Merparten av intäkterna härstammar från förvärvet av STHLM Gaming. 
Rörelsens kostnader uppgick till 15 975 KSEK (10 653). Kostnadsökningen kommer från fortsatt 
produktutveckling samt nedskrivningar av immateriella tillgångar i det nyförvärvade bolaget STHLM 
Gaming.

Risker och riskhantering
Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på Spiffbets verksamhet. Det är därför av stor vikt att 
beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Nedan beskrivs riskfaktorer utan 
inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl 
inte bedömas utan en samlad utvärdering av övrig information tillsammans med en allmän 
omvärldsbedömning har gjorts.
 
Konjunkturens utveckling
Efterfrågan på Spiffbets produkter påverkas av det allmänna konjunkturläget på de marknader där 
Spiffbet är verksamt och påverkas bland annat av faktorer såsom räntor, valutakurser, skatter, 
aktiemarknadens utveckling, tillgång till krediter, arbetslöshetsnivå och allmänna affärsförhållanden.
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Ett mindre gynnsamt konjunkturläge kan medföra förändrade förutsättningar för nyinvesteringar och 
underhåll bland Spiffbets slutkunder och kan således påverka efterfrågan på Spiffbets produkter negativt.

Konkurrens
Spiffbet är beroende av kunders och partners mjukvaruplattformar samt av egen mjukvaruutveckling för 
att leverera sina produkter. Spiffbet exponeras idag mot konkurrens på dessa områden och denna 
konkurrens kan komma att öka i framtiden.
 
Motpartsrisk
Spiffbet arbetar kontinuerligt med att upphandla distributionsavtal med aktörer på spelmarknaden. 
Spiffbet kan dock inte garantera att var och en av dessa aktörer kan infria sina avtalsmässiga 
förpliktelser. Det kan inte uteslutas att ett sådant fall inte skulle skapa fördröjningar i Spiffbets intäkter.

Kreditrisk
Kreditrisk för Bolaget består i huvudsak av kundfordringar hos kunder till Bolaget. Det finns en risk att 
dessa kunder inte kan fullfölja sitt åtagande vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ påverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.
 
Valutarisker
Valutarisker finns i form av transaktionsrisker. Transaktionsrisk uppstår vid köp och försäljning av varor 
och tjänster i andra valutor än respektive bolags lokala valuta. Spiffbet opererar på en internationell 
marknad med försäljning och inköpen i andra valutor än SEK. Förändringar i värdet på SEK i 
förhållande till andra valutor kan komma att få såväl positiva som negativa effekter på bolagets resultat 
och finansiella ställning. Nettoexponeringen i andra valutor är för närvarande begränsad och koncernen 
säkrar för närvarande inte valutaexponeringen.
 
Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är risken att vid brist på likvida medel inte kunna fullgöra sina åtaganden eller att de 
endast kan fullgöra sina åtaganden till viss del eller att de endast kan fullgöras genom upplåning av 
likvida medel till avsevärt högre kostnad eller i värsta fall inte alls. 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 i 
agar 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
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 skulle ha en negativ effekt på Spiffbets verksamhet på den marknaden. 
Det kan inte heller uteslutas att Bolaget kan komma att bli inblandade i någon rättslig tvist eller något 
skiljeförfarande. Sådana tvister kan röra stora belopp och innebära betydande juridiska kostnader och 
således kunna ha väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
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Risker relaterade till IT-system
Spiffbet är beroende av en effektiv och oavbruten drift hos olika IT-system för att driva de olika 
verksamheterna, inklusive spelutveckling, försäljning och distribution. 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.
Bolagets verksamhet omfattar även användning och lagring av information om arbetstagare och kunder. 
Det finns en risk att Bolagets säkerhetsåtgärder avseende sina system samt andra säkerhetsrutiner inte 
förhindrar olovligt intrång eller att personuppgifter eller information skyddad av annan anledning röjs.

Optionsprogram
Vid årsstämman 2018 beslöts att upprätta ett optionsprogram för ledande befattningshavare samt ett 
optionsprogram för styrelseledamöter i Spiffbet 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 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.
 
Kvittningsemission
Den 5 november 2019 beslutade styrelsen i Spiffbet om en riktad nyemission om 1 971 325 aktier till 
Recall Capital Nordic AB. Emissionen tillförde Spiffbet 1 685 000 kronor, vilket motsvarar drygt 0,85 
kronor per nyemitterad aktie, och innebar en ökning av bolagets aktiekapital med 246 415,625 kronor. 
Emissionslikviden kvittades mot ett lånebelopp som utbetalats till Spiffbet från Recall under september 
2019 där Spiffbet haft möjligheten att lösa lånet genom en kvittningsemission.
 
Förvärv av STHLM Gaming
Per den 30 juli 2019 förvärvades samtliga aktier i Sthlm Gaming Sweden AB. Verksamheten har 
konsoliderats i Spiffbet från förvärvsdatum. Vid förvärvsdatum betalades 1 000 000 aktier till ägarna i 
Sthlm Gaming Sweden AB.
Verksamheten i STHLM Gaming är nu fullt integrerad i Spiffbet. Säljarna av bolaget, varav en anställdes 
och en anlitades på konsultbasis i Spiffbet har valt att sluta. Därmed har parterna kommit överens om att 
ingen tilläggsköpeskilling ska utbetalas. Det innebär att ingen ytterligare utspädning i Spiffbet 
tillkommer baserat på förvärvsavtalet. 

Säljarnas aktier är bundna av en lock-up under tre år från förvärvsdatum. Spiffbet för en diskussion med 
säljarna om att upphäva avtalad lock-up.

Tilläggsköpeskilling kasinospel
Spiffbet förvärvade i augusti 2018 30 kasinospel. Spelen konverteras löpande till ett modernt format så 
att de fungerar på mobila enheter. I förvärvsavtalet ingick en tilläggsköpeskilling i form av ytterligare 
nyemitterade aktier baserad på vissa mål. Dessa mål har ej uppnåtts, varför ingen tilläggsköpeskilling 
kommer att utbetalas.
 
Aktien
Spiffbet AB hade per den 31 december 2019 1 601 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 KSEK, fördelat på 49 004 139 aktier, envar med ett kvotvärde på 0,125 
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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
Styrelseledamoten och tillförordnad CFO, Per Ganstrand, har fakturerat ett arvode om 100 000 kronor 
under perioden via sitt bolag Speaking Partner Per AB. Arvodet är hänförligt till hans uppdrag som 
tillförordnad CFO.
 
Styrelseordförande Karl Trollborg har per 31 december via bolaget A veces AB ett avtal med Spiffbet 
AB om ett kortfristigt lån om 3 miljoner kronor. Lånet löper med en ränta motsvarande 12 procent på 
årsbasis.

 



Spiffbet AB
Org.nr 556856-0246

9 (31)

 
VD-ord
 
Sedan Henrik Svensson tillträdde som VD i februari 2019 har fokus varit att bredda och förbättra 
Spiffbets produktportfölj samt skapa en ny organisation och struktur som krävs för att realisera Spiffbets 
strategi som en bred spelleverantör på tillväxtmarknader. 
 
Henrik, du tillträdde som VD för Spiffbet för knappt ett år sedan. Vad har varit ditt huvudsakliga 
fokus under ditt första år? 
Jag skulle säga att det har handlat främst om att skapa en stabil bas som kommer göra det möjligt för 
bolaget att växa snabbt under de närmaste kommande åren. Organisationen behövde anpassas efter den 
nya verksamheten och kunderbjudandet behövde stärkas. Vår teknikplattform var vidare inte anpassad 
för vårt nya breda erbjudande utöver de tidigare sportspelen. För att komma dit har vi också tagit in ny 
kunskap och kompetens samt investerat i nya spel och i en teknikplattform genom rekryteringar, förvärv 
och nya samarbeten. Samtidigt har vi också dragit ner och avvecklat delar som inte stödjer vår nya 
strategi.
 
Om vi ser på framtiden och 2020 vad tror du att du och bolaget kommer att fokusera på då?
Först och främst är vårt fokus på försäljning. Vi har lyckats skapa en portfölj med intressanta produkter 
med bra lönsamhetspotential och nu vi vill se dessa produkter ta fart hos våra kunder. Vi har bra 
förutsättningar för att detta ska bli verklighet under 2020. Hand i hand med detta arbete vill vi fortsätta 
vår expansion i Latinamerika som ser lovande ut. Även Afrika har börjat ta fart om än från en mycket låg 
nivå. Vi har under fjärde kvartalet gått live i Ghana med produkter som är anpassade för den lokala 
marknaden. Självklart behöver vi tid för att trimma in erbjudandet och gå vidare i fler länder, vilket vi 
arbetar intensivt med.
 
Latinamerika är intressant. Kan du berätta lite mer om er satsning där?
Vi samarbetar med en mycket intressant studio (speltillverkare) som vi avser att investera i och som 
heter Copacabana Gaming. Vi har förstärkt deras team med en erfaren säljare, Staffan Cnattingius, som 
har stor erfarenhet från spelbranschen i Latinamerika. Vår partner i den här satsningen, NGT Interactive 
bedriver redan idag verksamhet i Mexico, Filipinerna, Dominikanska republiken, Peru, Costa Rica och 
Brasilien. NGTs verksamhet är i huvudsak riktad mot landbaserade kasinon eller spelshoppar, medan 
Copacabana Gaming blir vår gemensamma satsning på onlinemarknaden i regionen och en motor i 
Spiffbets försäljning.
 
Vad är Spiffbets strategi framöver?
Tidigare låg fokus på vad vi kallar hybridspel som är sportsbetting paketerat i en applikation. Detta är en 
innovativ produkt vars publik återfinns i mer mogna marknader och som vi bedömer behöver få tid för 
att hitta rätt form och etableras hos spelarna. Hybridspelen väcker intresse hos operatörer och banar 
vägen för nya avtal. Men det är ändå så att det är kasinospelen som skapar de stora intäkterna och därför 
har vi valt att investera i att bygga en portfölj med kasinospel. Detta segment är en konkurrensutsatt 
marknad men samtidigt ett beprövat koncept för att skapa spelintäkter. Spiffbets strategi är att erbjuda en 
innovativ produkt för framtiden i kombination med traditionella kasinospel i marknader som befinner sig 
i en tillväxtfas där vi kan dra nytta av att vi är snabbrörlig aktör.
 
Ni har gjort förvärv, kommer ni fortsätta med det?
Som noterat bolag har vi ovanligt bra förutsättningar för att göra förvärv. Därför blir vi ofta kontaktade 
av mindre bolag som vill föra sådana diskussioner. På etablerade marknader har konkurrenstrycket ökat 
markant, vilket vi ser driver på en konsolidering i flera led av värdekedjan. I ledet närmast konsument är 
detta konsolideringstryck mycket påtagligt i efterdyningar av en lång period av nyetableringar och under 
senare tid en våg av regleringar som ökar komplexiteten. På samma sätt har leverantörsledet vuxit i antal 
på en marknad som har mattats av i Europa. Aktörer som har starka ägare med en noterad aktie och har 
tagit steget att skapa en struktur för tillväxt kan agera proaktivt i denna miljö genom att göra förvärv. Så 
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vi tittar löpande på förvärv, samtidigt som vi givetvis är måna om att varje enskilt förvärv ska kunna 
räknas hem. Vi förvärvade STHLM Gaming under 2019 och kan konstatera att det varit lyckosamt med 
betydande synergier, och bra kunskapsöverföring. Vi har stärkt vår teknikplattform via samarbetsavtal, 
vilket vi ser tillför stort värde i den dagliga verksamheten. Vi kommer löpande utvärdera den här typen 
av samarbeten och förvärv inom vårt kärnområde och även angränsande verksamhetsområden som 
affiliate- och operatörsverksamhet.
 
Vad ser du framför dig under innevarande verksamhetsår, 2020?
Vi fortsätter trimma vår organisation och fokusera hårdare på intäktsgenerering. Vi kommer lansera ett 
tiotal nya spel och förhoppningsvis kunna ta in  fler externa leverantörers spelportföljer. Vi intensifierar 
försäljningsarbetet, där jag som det ser ut idag själv kommer medverka en hel del. Vi deltar i 
branschkonsolideringen genom diskussioner om samarbeten, partnerskap, samgåenden och förvärv. Och 
vi kommer självklart se över bolagets finansiering, särskilt med tanke på den pågående konsolideringen. 
Jag ser fram emot ett intensivt år, där vi så smått börjar skörda frukten både av satsningar som jag själv 
beslutat som VD under förra året och den mängd affärsrelationer som Spiffbet byggt upp sedan tidigare.
 
Henrik Svensson,
 
VD Spiffbet AB
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Ägarförhållanden
Namn Antal aktier Antal röster
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 6 271 582 12,8
Camp Jarl AB 3 934 116 8,03
SIX SIS AG, W8IMY 3 690 325 7,53
Phantome de Genolier AB 3 142 856 6,41
Mafic AB 1 803 501 3,68
Danester AB 1 503 501 3,07
Recall Capital Nordic AB 1 190 123 2,43
Markus Kullman 887 809 1,81
Thomas Sjövall 800 000 1,63
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 785 712 1,6
 
Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 1 013 0 1 205 1 470 1 180
Balansomslutning 5 087 15 784 5 642 2 329 3 556
Soliditet (%) 8,6 92,7 66,9 -21,9 55,8

Moderbolaget 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 379 372 348 339 418
Balansomslutning 24 776 32 756 18 548 9 842 6 946
Soliditet (%) 83,0 98,5 98,5 89,2 97,0

Förändring av eget kapital

Koncernen
Aktie-

kapital
Överkurs-

fond
Annat eget kapital
inkl. årets resultat Totalt

    
Belopp vid årets ingång 5 754 63 119 -54 238 14 635
Nyemission 372 1 804  2 176
Omräkningsdifferens   -489 -489
Årets resultat   -15 883 -15 883
Belopp vid årets utgång 6 126 64 923 -70 610 439

    

Moderbolaget 
Aktie-

kapital
Överkurs-

fond
Balanserat

resultat
Årets

resultat Totalt
     

Belopp vid årets ingång 5 754 62 621 -28 171 -7 802 32 402
Nyemission 372 1 804   2 176
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:   -7 802 7 802 0
Årets resultat    -14 009 -14 009
Belopp vid årets utgång 6 126 64 425 -35 973 -14 009 20 569
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
ansamlad förlust -35 973 625
överkursfond 64 425 530
årets förlust -14 009 049

14 442 856
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 14 442 856
 
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens
Resultaträkning
Tkr

Not 2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

 

Nettoomsättning 1 013 0
Övriga rörelseintäkter 63 0

1 076 0

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader, externa -4 952 -2 017
Övriga externa kostnader -7 126 -6 298
Personalkostnader 2 -4 766 -2 333
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -117 -5
Övriga rörelsekostnader -90 0

-17 051 -10 653
Rörelseresultat -15 975 -10 653

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 0
Räntekostnader -23 -414

-17 -414
Resultat efter finansiella poster -15 992 -11 067

Resultat före skatt -15 992 -11 067

Uppskjuten skatt 109 0
Årets resultat -15 883 -11 067
Hänförligt till moderföretagets aktieägare -15 883 -11 067
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2019-12-31 2018-12-31

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken  samt 
liknande rättigheter 4 1 375 1 375
Goodwill 5 1 287 0

2 662 1 375

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 6 44 0

44 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 75 75

75 75
Summa anläggningstillgångar 2 781 1 450

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 158 0
Aktuella skattefordringar 0 13
Övriga fordringar 559 854
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 415 127

1 132 994

Kassa och bank 1 174 13 340
Summa omsättningstillgångar 2 306 14 334

SUMMA TILLGÅNGAR 5 087 15 784
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Koncernens
Balansräkning
Tkr

Not 2019-12-31 2018-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare
Aktiekapital 6 126 5 754
Övrigt tillskjutet kapital 64 923 63 119
Annat eget kapital inklusive årets resultat -70 610 -54 238
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 439 14 635

Summa eget kapital 439 14 635

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt 13 0

13 0

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 7 0 0
Övriga skulder 6 0

6 0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 3 000 0
Leverantörsskulder 283 535
Aktuella skatteskulder 302 0
Övriga skulder 235 109
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 809 505

4 629 1 149

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 087 15 784
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Tkr
 

Aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet

kapital

Balanserad 
vinst inkl.

årets resultat
Summa

eget kapital

Ingående eget kapital 
2018-01-01 3 599 43 349 -43 171 3 777

Förändringar i red. värden direkt 
mot eget kapital  -2  -2
Apportemission 63 1 313  1 376
Nyemission 2 092 23 017  25 109
Option  106  106
Emissionskostnader  -4 664  -4 664

Årets resultat   -11 067 -11 067

Utgående eget kapital 
2018-12-31 5 754 63 119 -54 238 14 635

Nyemission 372 1 804  2 176
Omräkningsdifferens   -489 -489
Summa totalresultat 372 1 804 -489 1 687

Årets resultat   -15 883 -15 883

Utgående eget kapital 
2019-12-31 6 126 64 923 -70 610 439
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Koncernens Not 2019-01-01 2018-01-01
Kassaflödesanalys -2019-12-31 -2018-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -15 993 -11 067
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -372 4

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -16 365 -11 063

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av kundfordringar -147 0
Förändring av kortfristiga fordringar 23 -515
Förändring av leverantörsskulder -347 -336
Förändring av kortfristiga skulder 478 -381

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 358 -12 295

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -44 0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 -1 375
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -439 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -483 -1 375

Finansieringsverksamheten
Nyemission 1 675 21 927
Upptagna lån 3 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 675 21 927

Årets kassaflöde -12 166 8 257

Likvida medel vid årets ingång 13 340 5 083
Likvida medel vid årets slut 1 174 13 340
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Moderbolagets
Resultaträkning
Tkr

Not 2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

 

Nettoomsättning 8 379 372
Övriga rörelseintäkter 63 0

442 372

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader, externa -4 380 -1 798
Övriga externa kostnader 9 -6 443 -5 181
Personalkostnader 2, 3 -3 801 -2 014
Övriga rörelsekostnader -85 0

-14 709 -8 993
Rörelseresultat -14 267 -8 621

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 
är anläggningstillgångar 258 1 238
Räntekostnader 0 -419

258 819
Resultat efter finansiella poster -14 009 -7 802

Resultat före skatt -14 009 -7 802

Skatt på årets resultat 10 0 0
Årets resultat -14 009 -7 802
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not 2019-12-31 2018-12-31

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter 4 1 375 1 375

1 375 1 375

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 11, 12 1 962 61
Fordringar hos koncernföretag 13 19 756 18 122
Andra långfristiga fordringar 75 75

21 793 18 258
Summa anläggningstillgångar 23 168 19 633

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 0 135
Aktuella skattefordringar 73 13
Övriga fordringar 379 855
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 147 117

599 1 120

Kassa och bank 1 009 12 137
Summa omsättningstillgångar 1 608 13 257

SUMMA TILLGÅNGAR 24 776 32 890
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Moderbolagets
Balansräkning
Tkr

Not 2019-12-31 2018-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14
Bundet eget kapital
Aktiekapital 6 126 5 754

6 126 5 754

Fritt eget kapital
Överkursfond 64 426 62 621
Balanserad vinst eller förlust -35 974 -28 171
Årets resultat -14 009 -7 802

14 443 26 648
Summa eget kapital 20 569 32 402

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 7 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 3 000 0
Leverantörsskulder 146 380
Skulder till koncernföretag 220 0
Övriga skulder 356 108
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 485 0
Summa kortfristiga skulder 4 207 488

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 776 32 890
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital
Tkr
 

Aktie-
kapital

Överkurs-
fond

Balanserat
res. inkl. 

årets
Summa

eget kapital

Ingående eget kapital 2018-01-01 3 599 42 849 -28 171 18 277

Apportemission 63 1 313  1 376
Nyemission 2 092 23 017  25 109
Option  106  106
Emissionskostnader  -4 664  -4 664

Årets resultat   -7 802 -7 802

Utgående eget kapital 2018-12-31 5 754 62 621 -35 973 32 402

Nyemission 372 1 804  2 176

Årets resultat   -14 009 -14 009

Utgående eget kapital 2019-12-31 6 126 64 425 -49 982 20 569
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Moderbolagets
Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -14 009 -7 802
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 22 0
Betald skatt 29 16
Resultat efter finansiella poster -13 958 -7 786

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar -667 -1 011
Förändring av leverantörsskulder -234 380
Förändring av kortfristiga skulder 5 086 11
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 773 -8 406

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 28 -28
Erhållna aktieägartillskott 500 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 528 -28
Årets kassaflöde -9 245 -8 434

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 12 137 0
Kursdifferens i likvida medel
Kursdifferens i likvida medel -22 0
Likvida medel vid årets slut 2 870 -8 434
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Koncernredovisning
 
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. 
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade 
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
 
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt 
eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och 
därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 
ekonomiska fördelar.
 
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för 
förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över 
dotterföretaget.
 
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen 
motsvarar ett nedskrivningsbehov.
 
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.
 
Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i 
balansräkningen har omräknas till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har omräknats till 
genomsnittskurs under räkenskapsåret. Differenser som uppkommer redovisas direkt i eget kapital.
 
Goodwill
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än 
värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna 
goodwillen som en tillgång i balansräkningen.
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Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Goodwill 20%
Inventarier, verktyg och installationer 20%

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
 
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
 
Inkomstskatter 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av 
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott. Av försiktighetsskäl har koncernen inte redovisat någon uppskjuten skattefordran under 
räkenskapsåret eller under jämförelseåren.
 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.
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Not 2 Anställda och personalkostnader
Koncernen

2019 2018

Medelantalet anställda
Män 7 4

7 4

Löner och andra ersättningar
Verkställande direktör 765 0
Övriga anställda 2 562 1 466

3 327 1 466

Sociala kostnader
Pensionskostnader för verkställande direktör 107 0
Pensionskostnader för övriga anställda 151 121
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 878 427

1 136 548

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 4 463 2 014

Moderbolaget
2019 2018

Medelantalet anställda
Män 4 3

4 3
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Löner och andra ersättningar
Verkställande direktör 765 0
Övriga anställda 1 670 1 266

2 435 1 266

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 107 0
Pensionskostnader för övriga anställda 151 121
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 828 427

1 086 548

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 3 521 1 814

 
Not 3 Fakturerade arvoden från styrelseledamöter och VD (ej medtagna i belopp ovan):
Moderbolaget

2019 2018

Tobias Fagerlund 0 310
Lennart Gillberg 600 720
Per Ganstrand 100 0

700 1 030

 
Not 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Koncernen

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 375 1 375
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 375 1 375

Utgående redovisat värde 1 375 1 375

Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 375 1 375
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 375 1 375

Utgående redovisat värde 1 375 1 375
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Not 5 Goodwill
Koncernen

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 0
Inköp 1 404 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 404 0

Årets avskrivningar -117 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -117 0

Utgående redovisat värde 1 287 0

 
Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 20 20
Inköp 44  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 64 20

Ingående avskrivningar -20 -15
Årets avskrivningar  -5
Utgående ackumulerade avskrivningar -20 -20

Utgående redovisat värde 44 0

 
Not 7 Ställda säkerheter
Koncernen

2019-12-31 2018-12-31

Övriga ställda säkerheter och panter
Garanti Euroclear 50 50

50 50

Moderbolaget
2019-12-31 2018-12-31

Garanti Euroclear 50 50
50 50
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Not 8 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen

2019-12-31 2018-12-31

Nettoomsättningen per geografisk marknad   
Malta 1 014 0

1 014 0

Moderbolaget
2019 2018

Nettoomsättningen per geografisk marknad   
Sverige 379 372

379 372
Not 9 Arvode till revisorer
Koncernen
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
 

2019-12-31 2018-12-31

  
Revisionsuppdrag 245 176
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 273 0

518 176
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Moderbolaget

2019 2018

BDO   
Revisionsuppdrag 200 150
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 273 0

473 150

 
Not 10 Aktuell och uppskjuten skatt
Moderbolaget
Avstämning av effektiv skatt

2019 2018
  

Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt -14 009 -7 802

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 2 998 22,00 1 716
Ej avdragsgilla kostnader  -25  -72
Underskottsavdrag vars skattevärde ej 
redovisas som tillgång  -2 973  -1 644
Redovisad effektiv skatt 0,00 0 0,00 0
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Not 11 Andelar i koncernföretag
Koncernen
Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 61 60
Inköp 1 901 1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 962 61

Utgående redovisat värde 1 962 61

 
Not 12 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Namn
Kapital-

andel
Rösträtts-

andel
Bokfört

värde
Spiffbet Holding Ltd 100% 100% 10
Spiffbet Förvaltning AB 100% 100% 50
Spiffbet UK Ltd 100% 100% 1
Sthlm Gaming Sweden AB 100% 100% 1 901

1 962

Org.nr Säte
Eget 

kapital Resultat
Spiffbet Holding Ltd C58097 Valetta, Malta -19 743 -1 231
Spiffbet Förvaltning AB 559013-5017 Stockholm 43 0
Spiffbet UK Ltd Storbritannien 1 136
Sthlm Gaming Sweden AB 559077-7990 Stockholm 44 -237

 
 
Not 13 Fordringar hos koncernföretag
Moderbolaget

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 18 122 14 451
Tillkommande fordringar 1 376 2 433
Årets valutakursdifferenser 258 1 238
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 756 18 122

Utgående redovisat värde 19 756 18 122
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Not 14 Disposition av vinst eller förlust
Moderbolaget

2019-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

ansamlad förlust -35 974
överkursfond 64 426
årets förlust -14 009

14 443

disponeras så att
i ny räkning överföres 14 443
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