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 Perioden i sammandrag	  
• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 

446 633 kr (292  585 kr) och till 1 466 492 kr        
(1 179 949 kr) för helåret.

• Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till  
-3 068 974 kr (-2 980 795 kr) och till -10 361 544 kr 
(-8 733 006 kr) för helåret.

• Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till 
-0,39 kr och för helåret -1,31 kr.

• Eget kapital var vid årets utgång negativt och 
uppgick till -0,04 kr per aktie. (Åtgärdat genom 
företrädesemission under inledningen av 2017).

• Matchade belopp på marknadsplatserna 
(spelomsättning på SpiffXs marknadsplatser) var 
under fjärde kvartalet 14 379 590 kr (10 583 930 
kr), vilket är en ökning med ca 36 % jämfört med 
motsvarande perioder förra året. Under 2016 som 
helhet matchades 47 858 110 kr (34 465 852 kr), 
vilket är en ökning med ca 39 % jämfört med 2015.

• Vid utgången av 2016 hade SpiffX 38 497 st. 
registrerade kunder, vilket är en ökning med drygt 
33,5 % jämfört med bolagets 28 819 st. 
registrerade kunder vid utgången av tredje 
kvartalet 2016 och med  nästan 370 % jämfört med 
utgången av 2015.

• Träffade avtal om Take5Live med australiensiska 
operatören Cardinal House i november 2016. 

• Träffade i december avtal med brittiska operatören 
21Bet om att leverera Take5Live till dem.

• Bolaget har förstärkt säljorganisationen och 
marknadsbearbetningen genom att ingå 
samarbetsavtal med ett antal externa resurser.

• Vid extra bolagstämma i december fattades beslut 
om att genomföra en företrädesemission under 
januari och februari 2017. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång.
• Företrädesemissionen genomfördes under januari 

och februari och har tillfört bolaget 12,7 MSEK före 
emissionskostnader. Emissionen, vilken 
övertecknades med drygt 100 %, har renderat 15 
862 406 nya aktier (totalt 23 793 609) och ett nytt 
aktiekapital om 2 974 201,12 SEK. 

• I januari träffades avtal med kenyanska operatören 
Cheza Gaming om lansering av Take5Live och 
utveckling av bettingprodukter för den afrikanska 
marknaden.

• I februari deltog SpiffX mycket aktivt på den 
ledande branschmässan ICE i London och stod bl.a 
värd för ett seminarium kring den afrikanska 
bettingmarknaden. 

Verksamheten  
SpiffX driver världens första optionsmarknad samt en  
darkpool för handel med sportodds. Erbjudandet innebär att 
ge storspelare, spelbolag och nöjesspelare får möjlighet att 
ingå hävstångspositioner och att handla med odds för att 
spekulera eller för att hantera portföljrisker. SpiffX erbjuder 
även attraktiva konsumentprodukter inom affärsområdet 
SpiffX Games. Konsumentprodukter som bygger på 
aktiviteten på de underliggande marknadsplatserna och 
användande av optionsmarknaden i realtidsspel på olika 
sportevent och som spelbolag kan erbjuda sina kunder.  
Bolaget har utvecklat sin tekniska plattform för 
marknadsplatserna baserat på modeller från den finansiella 
marknaden och dess högfrekvenshandel.

Teknikutvecklingen sker i det svenska bolaget som också 
äger mjukvaran för den tekniska plattformen.

SpiffX AB har ett helägt dotterbolag, SpiffX Holding Malta 
Ltd, som i sin tur har ett helägt dotterbolag, SpiffX Malta 
Ltd, som driver den operativa verksamheten och är 
licensierat av de maltesiska myndigheterna.

DELÅRSRAPPORT -  SPIFFX AB
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NYCKELTAL
( SEK )

Q4 - 2016 Q4 - 2015 2016 2015

Nettoomsättning 446 633 292 585 1 466 492 1 179 949

Rörelseresultat −3 068 974 −2 980 795 −10 361 544 −8 733 006

Matchade belopp 14 379 590 10 188 261 47 858 110 34 465 852

Antal kunder 38 497 10 498 38 497 10 498

Full fart framåt! 

Det är med stor glädje och med en rejäl dos stolthet jag 
konstaterar att det har hänt en hel del positivt sedan vårt 
senaste rapporttillfälle. Steg för steg får vi våra antaganden 
bekräftade. Då, i november 2016, skrev jag att vi förväntade 
oss att teckna ett antal nya avtal under perioden fram till 
nästa rapporttillfälle. Bolaget kungjorde också att en 
företrädesemission skulle genomföras för att säkra den 
långsiktiga finansiering och för att öka koncentrationen och 
intensiteten i försäljnings- och etableringsarbetet. 

Fulltecknad emission och flera samarbeten närmar sig 
lansering

Emissionen är avklarad och samtliga större ägare och väldigt 
många av de mindre tecknade sina fulla tilldelningar och mer 
därtill. Emissionen övertecknades med drygt 100 %, över 97 
% av de nya aktierna tecknades med stöd av företrädesrätter 
och nästan 18 miljoner aktier tecknades utan företräde. Vi 
tycker att det visar på inte bara ett stort förtroende för 
bolaget utan också på en fortsatt tilltro till vår idé och vision 
om att etablera ”kasinofierade” bettingprodukter brett på den 
internationella spelmarknaden. En tilltro som vi ödmjukt 
tackar för och som jag är övertygade om att vi står i begrepp 
att göra oss förtjänta av. 

Den övertygelsen grundar jag i de konkreta avtal som vi 
träffat med etablerade operatörer sedan vi publicerade förra 
rapporten. I november slöt vi avtal med australiensiska 
Cardinal House och i december med brittiska 21Bet och vi 
har goda förhoppningar om att båda kommer att vara i 
produktion inom en inte allt för lång framtid. 
Integrationsarbetet med den kenyanska operatören Cheza 
Gaming, med vilken vi slöt ett avtal om Take5Live och 
produktutveckling så sent som i förra månaden, pågår för 
fullt. Vi har utvecklat en mycket innovativ sms-funktionalitet 
för att stödja deras satsning på våra produkter och är i 
slutskedet av det testnings- och integreringsarbete som 
föregår deras skarpa lansering. 

Hög aktivitet och förstärkt organisation

Vi har en unik möjlighet att skapa ett starkt avtryck på den 
afrikanska spelmarknaden med produkter vars enkelhet och 
funktionalitet röner ett stort intresse. Den afrikanska 
marknaden är i hela branschens blickfång och att vi har 
etablerat konkreta samarbeten och marknadsingångar gör 
SpiffX och våra produkter intressanta för många. Det stod 
klart för oss inte minst i samband med att vi under 
branschens stora årliga mässa – ICE i London – nu i början 
av februari stod värdar för ett seminarium kring Afrika och 
tillväxtmöjligheterna på den afrikanska marknaden.  

Vår tekniska organisation och produktutveckling går på 
högvarv. Vi har under perioden stärkt vår organisation med 
ytterligare säljresurser. Vi är nu finansierade på ett vis som 
säkerställer våra satsningar och som ger oss utrymmet att 
fullfölja våra ambitioner. Vår spelomsättning steg under förra 
årets sista kvartal med 36 % jämfört med tredje kvartalet och 
vårt kundantal växte med drygt 33 % under samma period. 
Vårt redan intensiva säljarbete har tillförts ytterligare resurser 
och när vi tittar i glaskulan och siar om nya framtida 
kundavtal gör vi det med tillförsikt och med höga 
förväntningar. 

Jag har sagt det förut men det tål att sägas igen: Det är ett 
långsiktigt och tålamodsprövande arbete vi är mitt uppe i 
men vi är övertygade om att det kommer att ge resultat och 
att våra produkter kommer att låta tala om sig inte bara som 
roliga, spännande och innovativa produkter för 
slutkonsumenten utan också som förstklassiga 
kundanskaffningsverktyg med hög marginal för enskilda 
operatörer. Det är full fart framåt!

Tobias Fagerlund, Verkställande direktör 

VDs KOMMENTARER
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Omsättning och resultat  
Omsättningen för 2016 års sista kvartal blev 446 633 
kr (292  585 kr) och för helåret 1 466 492 kr (1 179 
949 kr). Vi är fortfarande i en initial fas och steg för 
steg ger våra ökade aktiviteter successivt högre 
marknadsetablering.

Resultatet blev -3 068 974 kr (-2 980 795 kr) för 
perioden oktober till och med december 2016 och -10 
361 544 kr (-8 733 006 kr) för helåret. 
Resultatförändringarna är till största del hänförliga till 
produktutveckling, bolagets  marknadsföringsinsatser 
och ökning av personella resurser. 

Kassaflöde
Rörelsens kassaflöde för fjärde kvartalet blev -1 778 
516 kr och för helåret -9 828 614.  

Likviditet och finansiering  
Under januari och februari 2017 genomförde SpiffX 
en företrädesemission. Emissionen ämnade att säkra 
bolagets finansiering för en lång period och tillförde 
bolaget ca 12,7 MSEK före emissionskostnader.

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

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till till 
991 400, 375 kr, fördelat på 7 931 203 aktier, envar 
med ett kvotvärde på 0,125 kr. Efter att den nu 
avslutade nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 2 
974 201,12 kr fördelat på 23 793  609 aktier.

Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en 
röst vardera och äger lika rätt till andel av 

Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda 
begränsningar.
 
Transaktioner med närstående  
Inga transaktioner med närstående har förekommit 
under perioden. 

Incitamentprogram  
Vid årsstämman den 23 juni 2015 beslutades att 
bolaget som incitamentprogram för ledande 
befattningshavare, personal och styrelseledamöter 
skall emittera högst 630 000 teckningsoptioner 
varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med 
högst 78 750 kr efter påkallande. Antalet optioner 
kommer att räknas om i enlighet med optionsavtal 
efter den nu avslutade företrädesemissionen.

Redovisningsprinciper  
Delårsrapporten och räkenskaperna har upprättats i 
enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt 
Maltese Companies Act 1995. 
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Namn Antal aktier Kapital och 
röster

Dashi Capital AB 1 291 728 16,28 %

Camp Jarl AB 1 211 463 15,27 %

Danester AB 691 167 8,71 %

Mafic AB 691 167 8,71 %

Totalt 4 största 3 885 525 48,97 %

Övriga 4 045 678 51,03 %

Totalt 7 931 203 100 %

Operativa risker  
SpiffX är genom sin verksamhet exponerat för risker 
och osäkerhetsfaktorer. Konkurrens från företag inom 
spelbranschen eller andra aktörer, framtida 
regleringar och omregleringar av spellagstiftning och 
affärsmodellens långsiktiga hållbarhet är alla faktorer 
som kan komma att verka negativt på SpiffX framtida 
värdetillväxt.

Finansiella risker
Bolaget har historiskt sett drivits med förlust och 
saknar fortfarande tillräckliga kostnadstäckande 
intäkter. Det är inte säkerställt att SpiffX kommer att 
generera tillräckliga medel för att finansiera fortsatt 
verksamhet och det kan inte uteslutas att bolaget i 

framtiden kommer söka nytt kapital.  

Marknadsrelaterade risker
Om bolagets samlade marknadsförings- och 
utvecklingsaktiviteter inte når önskat resultat kan 
detta komma att påverka SpiffX negativt.

Information om riskfaktorer beskrivs mer utförligt i 
det Investeringsmemorandum som upprättades i 
samband med noteringen av Spiffxs aktier vid 
Nasdaq First North Stockholm i april 2015. 

Kommande rapporttillfällen

• Delårsrapport Q1 2017 den 18 maj 2017
• Delårsrapport Q2 2017 den 24 augusti 2017
• Delårsrapport Q3 2017 den 23 november 2017
• Bokslutskommuniké 2017 den 21 februari 2018

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 
20 juni 2017.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 
2016. 

SpiffX AB (Publ.), Styrelsen, Stockholm den 23 februari 2017  

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

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

För ytterligare information:

VD, Tobias Fagerlund
+46 70 415 05 85  
tobias@spiffx.com

VÄSENTLIGA RISKER I  SAMMANDRAG

ÄGARFÖRTECKNING PER 22 DECEMBER 2016

mailto:tobias@spiffx.com
mailto:tobias@spiffx.com
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RESULTATRÄKNING (SEK)
Koncernen

Q4 2016 Q4 2015 2016 2015

Rörelsens intäkter

  Nettoomsättning, extern 446 633 271 839 1 466 492 1 179 949

  Övriga rörelseintäkter 0 20 746 0 0

446 633 292 585 1 466 492 1 466 492

Rörelsens kostnader

  Direkta kostnader −987 130 −87 986 −1 981 176 −531 832

  Övriga externa kostnader −1 992 607 −2 735 601 −7 725 747 −7 637 685

  Personalkostnader −534 011 −436 965 −2 116 914 −1 707 131

  Avskrivningar −2 288 −3 718 −4 688 −3 718

−3 516 036 −3 264 271 −11 828 505 −9 880 366

Rörelseresultat −3 069 403 −2 971 685 −10 362 013 −8 700 417

Resultat från finansiella poster

 Ränteintäkter o likn resultatposter, 
externa

429 509 469 599

 Räntekostn o likn resultatposter, 
externa

0 −9 619 0 −33 188

Resultat efter finansiella poster −3 068 974 −2 980 795 −10 361 544 −8 733 006

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt −3 068 974 −2 980 795 −10 361 544 −8 733 006

Periodens resultat (RR) −3 068 974 −2 980 795 −10 361 544 −8 733 006
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BALANSRÄKNING (SEK)
Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
  Inventarier, verktyg o inst 9 720 14 388

  Summa Materiella anläggningstillgångar 9 720 14 388

Finansiella anläggningstillgångar
  Andra långfristiga fordringar 75 165 75 165
  Summa Finansiella anläggningstillgångar 75 165 75 165
Summa anläggningstillgångar 84 885 89 553

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
  Övriga kortfristiga fordringar 267 818 216 076
  Förutbet kostn o upplupna intäkter 641 808 293 118
Summa Kortfristiga fordringar 909 626 509 194

Kassa och bank 1 588 357 1 937 260

Summa omsättningstillgångar 2 497 983 2 446 454
SUMMA TILLGÅNGAR 2 582 868 2 536 007

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
  Bundet eget kapital
   Aktiekapital 991 400 794 056
    Bundna reserver
    Bundna reserver, övriga
  Summa Bundet eget kapital 991 400 794 056
Fritt eget kapital
  Fria reserver
   Fria reserver, övriga 9 041 813 9 354 663
  Periodens resultat (BR) −10 361 544 −8 733 006
  Summa Fritt eget kapital −1 319 731 621 657
Summa eget kapital −328 331 1 415 713

Kortfristiga skulder
  Leverantörsskulder 1 421 299 63 148
  Övriga kortfristiga skulder 83 769 847 454
  Upplupna kostn o förutbet intäkter 1 406 131 209 692
Summa Kortfristiga skulder 2 911 199 1 120 294
SUMMA EGET KAPITAL SKULDER OCSKULDER 2 582 868 2 536 007
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KASSAFLÖDESANALYS (SEK)
Koncernen

Q4 2016 2016

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster −2 673 433 −10 361 544

Justering av eget kapital pga ändrad kurs −43 836

Avskrivning 1 415 5 100

Övriga poster som ej ingår i kassaflödet −265 450 116 777
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

−2 937 468 −10 286 503

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) / Minskning (+) i rörelsefordringar 106 847 −930 571

Ökning (-) / Minskning (+) i rörelseskulder 1 052 105 1 388 460

Kassaflöde från den löpande verksamheten −1 778 516 −9 828 614

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 9 472 500

Kapitalkostnad nyemission 0 −855 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 8 617 500

Periodens kassaflöde −1 778 516 −1 211 114

Likvida medel vid periodens början 3 366 878 2 799 471

Likvida medel vid periodens slut 1 588 357 1 588 357
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