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Förvaltningsberättelse

 Årsredovisningen upprättad i svenska kronor, SEK

Allmänt om verksamheten

Koncern

 Allmänt om 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.  Bolaget har utvecklat sin
 tekniska plattform för marknadsplatserna baserat på modeller från den finansiella marknaden och
 dess högfrekvenshandel.
 Inom affärsområdet SpiffX Games, som är bolagets huvudsakliga fokusområde, erbjuds
 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. Dessa kallas Sport Random Games och är ett nytt segment inom bettingbranschen.
 Teknikutvecklingen sker i det svenska bolaget som också äger mjukvaran för den tekniska
 plattformen.
 Moderbolaget har sitt säte i Stockholm.
 Bolagets aktier handlas på First North vid Nasdaq i Stockholm sedan 2015-04-27.

 Dotterbolagen
 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.

 Väsentliga händelser 2016

 ·    ·     En riktad nyemission om 1 500 000 aktier till kursen 6 kr per aktie beslutades vid extra
 bolagsstämma och genomfördes under månadsskiftet mars-april och tillförde bolaget ca 9 MSEK före
 emissionskostnader.
 ·     Presenterade i april funktionen Multi Exposure. En unik funktion för kvittning av risk vid handel med
 odds.
 ·     I samband med marknadsnoteringen av bolaget 2015 emitterades teckningsoptioner vilka gav rätt
 att teckna nya aktier till en teckningskurs om 6,90 kr under perioden 2 maj -31 maj 2016. Då bolagets
 kurs inte motsvarade teckningskursen under perioden uteblev teckning i enlighet med programmet och
 SpiffX tillfördes inget nytt kapital.
 ·     Take5Live erbjöds i skarp miljö med gott utfall under EURO 2016. 
 ·     Närvarade i september vid eventet Betting on Sports i London vilket ledde till flera konkreta
 diskussioner med potentiella kunder.
 ·     Bolaget har under andra halvan av 2016 förstärkt teknikorganisationen genom att nyanställa flera
 resurser.
 ·     Matchade belopp på marknadsplatserna (spelomsättning på SpiffXs marknadsplatser) var under
 fjärde under 2016 som helhet 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.



Spiffx AB  2(21)

556856-0246

 Framtidsutsikter

 Styrelsen bedömer att bolagets framtidsutsikter är goda och förväntar sig en fortsatt god tillväxt i
 SpiffX. Fortsatt medvetenheten om att den sker från låga volymer är stor men inte desto mindre reell.
 Det stora intresse som bolagets konsumentapplikationer - Sport Random Games - röner och
 lanseringen av det första Take5Live grundar tillsammans med den mycket aktiva
 marknadsbearbetning som bolaget ständigt utövar den positiva framtidstron och bolagets bedömning
 är att det kommer att tillkomma flera samarbeten under 2017 och att några av dessa kommer att
 innebära inte obetydliga intäkter för SpiffX. 

 Verksamheten bedrivs idag från Stockholm i de delar som handlar om teknik- och produktutveckling
 medan SpiffX Malta Ltd, dotterbolaget med spellicens på Malta, bedriver den kundinriktade
 verksamheten och marknadsföringen av bolagets produkter och plattformar. Vi bedömer att den
 operationella verksamheten på Malta kommer att växa mer än den svenska under det kommande året.

 Den företrädesemisson som genomfördes under 2017 års första del tillförde bolaget kapital vilket gör
 att Bolaget bedömer att det inte komma att behöva tillskjutas ytterligare kapital under andra halvan av
 2017. Verksamhetens utveckling under den resterande delen av 2017 är avgörande för om det
 kommer att behöva tillskjutas ytterligare kapital under 2018 eller 2019. 

  

 VD har ordet
 2016 var ett mycket händelserikt år för SpiffX. En hel del handlade om finansieringsfrågor och
 kapitalanskaffning men den operationella fokusen var odelat riktad på försäljning och
 produktutveckling. Det är därför glädjande att vi nu har lanserat Take5Live med vår första kund och att
 vi har en palett av Sport Random Games att erbjuda marknaden. Intresset för oss är stort och vi lägger
 nu våra samlade resurser på vår B2B-satsning under affärsområdet SpiffX Games och våra Sport
 Random Games. 

 Självfallet vill vi, liksom ni aktieägare, att det ska gå fortare. Att vi ska se resultatet av vårt arbete i
 kronor och ören. Det händer hela tiden mycket och vi har sedan en tid flera bra och starka kundavtal
 på plats av vilka några är i integrations- och lanseringsfasen.

 Vi får ett erkännande och en uppmärksamhet som fyller oss med självförtroende och stärker oss i vår
 övertygelse om att våra idéer och kasinofierade bettingprodukter - Sport Random Games - kommer att
 etablera sig och få fäste på den internationella spelmarknaden. Vi arbetar alltså oförtrutet vidare med
 att etablera SpiffX och våra fantastiska konsumentprodukter på den internationella spelmarknaden.
 Arbetet går framåt och vi ser hela tiden hur intresset för oss växer. 

 Efter snart tre år som VD för SpiffX kommer jag under andra halvan av året att lämna den posten. Jag
 kommer att fortsätta att vara mycket aktiv och verksam i bolaget genom styrelsearbete men någon
 annan kommer att ta VD-rollen. Bolaget kommer under hösten att gå in i nästa intensiva
 expansionsfas i vilken ett nytt ledarskap med tydlig fokus på aktiv försäljning och kundimplementering
 kommer att ta vid. Vem som kommer att vara operationellt ansvarig för nästa spännande fas i SpiffXs
 utveckling och när i tiden det kommer att ske kommer naturligtvis att kommuniceras så snart som
 möjligt. 

 Tobias Fagerlund
 Verkställande Direktör
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Aktieägare per 31 december 2016
Namn Antal aktier Kapital och röster %
Dashi Capital AB 1 291 728 16,29
Camp Jarl AB (f.d. Medge AB) 1 211 463 15,27
Danester AB 691 167 8,71
Mafic AB 691 167 8,71

Total 4 största 3 885 525 48,98
Övriga 4 035 678 51,02

Totalt 7 921 203 100,00

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Koncern
   2014-12-31
 2016-12-31 2015-12-31 (6  månader)
Nettoomsättning 1 470 150 1 179 949 299 623
Rörelsemarginal % -721% -737% -724%
Balansomslutning 2 329 486 3 556 067 2 245 135
Soliditet -21,9% 55,8% -13%

 Koncernredovisning har upprättats från och med räkenskapsåret 2014-07-01--2014-12-31

Moderföretag
   2014-12-31   
 2016-12-31 2015-12-31 (6 månader) 2014-06-30 2013-06-30
Nettoomsättning 338 780 417 618 104 000 21 003 21 202
Rörelsemarginal % -1948% -1332% -1493% -17481% -12532%
Balansomslutning 9 841 943 6 945 561 3 643 785 1 759 942 708 169
Soliditet 89,2 97% 53,8% -58,8 -363%

Eget kapital

Aktie- Övrigt tillskjutet Balanserat resultat  i
kapital eget kapital nkl årets resultat  

Koncernen
Ingående balans 2016-01-01 794 056 19 892 793 -19 271 136

Justerad ingående balans 2016-01-01 794 056 19 892 793 -19 271 136

Förändringar i redovisade värden som
redovisas direkt mot eget kapital
Omräkningsdifferenser 58 637

Summa - - 58 637

Transaktioner med koncernens ägare
Nyemission 187 500 7 957 500
Kvittningsemission 9 844 462 656

Summa 197 344 8 420 156 -

Årets resultat -10 602 709

Eget kapital  2016-12-31 991 400 28 312 949 -29 815 208
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Aktie- Överkurs- Balanserat resultat
kapital fond inkl årets resultat

Moderföretaget
Ingående balans 2016-01-01 794 056 19 392 793 -13 430 260

Justerad ingående balans 2016-01-01 794 056 19 392 793 -13 430 260

Förändringar i redovisade värden som
redovisas direkt mot eget kapital

Summa Förändringar i redovisade värden - - -

Transaktioner med ägare
Nyemission 197 344 8 420 156

Summa Transaktioner med ägare 197 344 8 420 156 -

Omföring mellan poster i eget kapital

Summa Omföringar - - -
Årets resultat -6 598 475

Eget kapital  2016-12-31 991 400 27 812 949 -20 028 735

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst
 Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

 Belopp i SEK
Fritt eget kapital
Överkursfond 27 812 949
balanserat resultat -13 430 260
årets resultat -6 598 475

Totalt 7 784 214

Behandlas enligt följande:

Balanseras i ny räkning 7 784 214

Summa 7 784 214

 Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
 resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i SEK Not 2016-01-01- 2015-01-01-

2016-12-31 2015-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 1 470 150 1 179 949

1 470 150 1 179 949

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -2 188 252 -531 832
Övriga externa kostnader 4,6 -7 759 700 -7 637 685
Personalkostnader 3 -2 120 098 -1 707 131
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 5 -5 297 -3 718

Rörelseresultat -10 603 197 -8 700 417

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 488 599
Räntekostnader - -33 188

Resultat efter finansiella poster -10 602 709 -8 733 006

Resultat före skatt -10 602 709 -8 733 006

Skatt på årets resultat

Årets resultat -10 602 709 -8 733 006
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 9 720 14 388

9 720 14 388

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 75 165 75 165

75 165 75 165

Summa anläggningstillgångar 84 885 89 553

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 269 568 216 076
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 386 676 293 118

656 244 509 194

Kassa och bank 1 588 357 1 937 260

Summa omsättningstillgångar 2 244 601 2 446 454

SUMMA TILLGÅNGAR 2 329 486 2 536 007
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 991 400 794 056
Balanserat resultat inkl årets resultat -1 502 259 621 657

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare -510 859 1 415 713

Summa eget kapital -510 859 1 415 713

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder - 767 861
Leverantörsskulder 1 267 867 63 148
Övriga kortfristiga skulder 71 007 79 593
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 501 471 209 692

2 840 345 1 120 294

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 329 486 2 536 007
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Kassaflödesanalys - koncern

Belopp i SEK Not 2016-12-31 2015-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -10 602 709 -8 733 006
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 5 297 3 718

-10 597 412 -8 729 288

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -10 597 412 -8 729 288
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -147 050 -201 096
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 1 778 059 -1 404 487

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 966 403 -10 334 871

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -11 127
Förvärv av finansiella tillgångar -

Kassaflöde från investeringsverksamheten - -11 127

Finansieringsverksamheten
Nyemission 9 472 500 10 379 948
Emissionskostnader -855 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 617 500 10 379 948

Årets kassaflöde -348 903 33 950
Likvida medel vid årets början 1 937 260 1 903 310

Likvida medel vid årets slut 1 588 357 1 937 260
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Resultaträkning - moderföretag
Belopp i SEK Not 2016-01-01- 2015-01-01-

2016-12-31 2015-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 338 780 417 618

338 780 417 618

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4,6 -5 432 016 -4 764 066
Personalkostnader 3 -1 505 303 -1 215 312

Rörelseresultat -6 598 539 -5 561 760

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 64 97
Räntekostnader - -23 569

Resultat efter finansiella poster -6 598 475 -5 585 232

Resultat före skatt -6 598 475 -5 585 232

Skatt på årets resultat

Årets resultat -6 598 475 -5 585 232
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 9 59 940 59 940
Fordringar hos koncernföretag 10 9 265 429 5 554 583
Andra långfristiga fordringar 75 165 75 165

9 400 534 5 689 688

Summa anläggningstillgångar 9 400 534 5 689 688

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 6 250 -
Övriga fordringar 269 568 112 732
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 83 997 84 055

359 815 196 787

Kassa och bank 81 594 1 059 086

Summa omsättningstillgångar 441 409 1 255 873

SUMMA TILLGÅNGAR 9 841 943 6 945 561
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (6352453 aktier) 991 400 794 056

991 400 794 056

Fritt eget kapital
Överkursfond 27 812 949 19 392 793
Balanserad vinst eller förlust -13 430 260 -7 845 028
Årets resultat -6 598 475 -5 585 232

7 784 214 5 962 533

Summa eget kapital 8 775 614 6 756 589

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 999 312 63 148
Övriga kortfristiga skulder 54 255 2 558
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 762 123 266

1 066 329 188 972

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 841 943 6 945 561
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Kassaflödesanalys - moderföretag

Belopp i SEK Not 2016-12-31 2015-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -6 598 475 -5 585 232

-6 598 475 -5 585 232

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -6 598 475 -5 585 232
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -163 028 -121 840
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 877 357 -1 492 940

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 884 146 -7 200 012

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag -50 000
Förvärv av finansiella tillgångar -3 710 846 -3 557 841

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 710 846 -3 607 841

Finansieringsverksamheten
Nyemission 9 472 500 10 379 948
Emissionskostnader -855 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 617 500 10 379 948

Årets kassaflöde -977 492 -427 905
Likvida medel vid årets början 1 059 086 1 486 991

Likvida medel vid årets slut 81 594 1 059 086
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
 Från och med den 1 januari 2015 tillämpar koncernen BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
 koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper mm
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
 direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar

                             
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
 förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen. 

 Följande avskrivningstider tillämpas:

  Moder-
 Koncern företag 
 år år
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer 5 5

Leasing - leasetagare
 Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett
 leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt
 väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal
 som inte är ett finansiellt leasingavtal.
 Inga finansiella leasingavtal finns i koncernen.

Operationella leasingavtal
 Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive
 utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
 Inga finansiella leasingavtal finns i koncernen.

Utländsk valuta
 Poster i utländsk valuta                         
 Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte
 om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.                                              
                
 Nettoinvesteringar i utlandsverksamhet                    
 En valutakursdifferens som avser en monetär post som utgör en del av en nettoinvestering i en
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 utlandsverksamhet och som är värderad utifrån anskaffningsvärde redovisas i koncernredovisningen
 som en separat komponent direkt i eget kapital.                                             

 Omräkning av utlandsverksamheter                    
 Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas
 om till redovisningsvalutan till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till avista kursen per
 varje dag för affärshändelserna om inte en kurs som utgör en approximation av den faktiska kursen
 används (t.ex. genomsnittlig kurs). Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas
 direkt mot eget kapital.

Finansiella tillgångar och skulder
 Finansiella instrumnent som redovisas i balansräkningen inkluderar:

 Finansiella tillgångar och skulder

 Övriga fordringar
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 Leverantörsskulder
 Övriga skulder
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 Dessa värderas enligt BFNAR 2012 kap 11.

 En finansiell tillgång eller skuld redovisas i balansräkningen enligt instrumentets avtalsenliga villkor.

 Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätta 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.

Ersättningar till anställda
 Ersättning i form av lön, betald semester, betald sjukfrånvaro m.m. samt pensioner
 redovisas i takt med att de intjänas. 
 Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda.
 Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
 försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
 Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har
 betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
 Avgiftsbestämda planer
 Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Skatt

 Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
 baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.
 Av försiktighetsskäl har uppskjuten skattefordran ej upptagits i boksluten 2016-12-31 eller 2015-12-31.

Intäkter
 Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
 redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
 erhållas, med avdrag för rabatter. 

 Om tillämpligt:
 I de fall köpevillkoren innebär att köparen erhåller en finansiering är intäktens verkliga värde nuvärdet
 av alla framtida betalningar.
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Intäkter
 Koncernen
 Koncernens intäkter består av kommission/courtage som genereras från affärer i någon av våra
 marknadsplatser. Övriga intäkter i koncernens bolag avser marknadsförings- eller administrativa
 kostnader som vidarefaktureras mellan koncernens bolag.

 Moderbolaget
 Moderbolagets intäkter består enbart av vidarefakturering av kostnader.

Koncernredovisning

Dotterföretag
 Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet
 eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att
 utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
 Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas
 per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses
 förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen
 innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader
 medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
 
 Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för
 erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
 kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell
 tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
 förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt
 minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
 förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader,
 identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Goodwill
 Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
 överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
 nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
 och eventuell nedskrivning.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag
och gemensamt styrda företag
 Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster
 som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster
 som uppkommer vid transaktioner med intresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar
 koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade
 vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.
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Not 2  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
 2016-01-01- 2015-01-01-
 2016-12-31 2015-12-31

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige - 81 026
Malta 1 470 150 1 098 923

1 470 150 1 179 949

Moderföretag

- -

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige - 81 026
Malta 338 780 336 592

338 780 417 618

 Av moderbolagets intäkter avser 100% intäkter från koncernföretag. Av moderbolagets kostnader
 avser 0% kostnader från koncernföretag.

Not 3   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2016-01-01-  2015-01-01-  
 2016-12-31 Varav män 2015-12-31 Varav män
Moderföretag
Sverige 2 2 2 2

Totalt moderföretaget 2 2 2 2

Dotterföretag
Malta 1 - 1 -

Totalt dotterföretag 1 - 1 -

Koncernen totalt 3 2 3 2

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2016-01-01- 2015-01-01-
 2016-12-31 2015-12-31
Moderföretag
Löner och andra ersättningar 1 005 600 927 000
Sociala kostnader 370 002 241 327
(varav pensionskostnader) 52 606 -

Dotterföretag
Löner och andra ersättningar 587 798 471 311
Sociala kostnader 20 964 20 508
(varav pensionskostnader) - -

Koncern
Löner och andra ersättningar 1 593 398 1 398 311
Sociala kostnader 390 966 261 835
(varav pensionskostnader) 52 606 -

Fakturerade arvoden från styrelseledamöter (ej medtagna i belopp ovan):
Tobias Fagerlund 1 200 000 1 422 000
Martin Fransson 960 000 1 220 000
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Lennart Gillberg - 350 000

Summa 2 160 000 2 992 000

Not 4  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 2016-01-01- 2015-01-01-
 2016-12-31 2015-12-31
Koncern

Revisionsarvode 139 856 59 585

Summa 139 856 59 585

Moderföretag
Avser BDO
Revisionsarvode 49 000 40 000

Summa 49 000 40 000

Not 5  Avskrivningar av materiella och immateriella  
           anläggningstillgångar
 2016-01-01- 2015-01-01-
 2016-12-31 2015-12-31
Koncern
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 297 3 718

5 297 3 718

Not 6  Operationell leasing - leasetagare
 2016-01-01- 2015-01-01-
 2016-12-31 2015-12-31
Koncern

Årets leasing/hyreskostnader 1 207 488 385 326
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
      Inom ett år 339 672 288 192
      Mellan ett och fem år 867 816 -
      Senare än fem år -
Moderföretag

Årets leasing/hyreskostnader 288 492 288 153
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
      Inom ett år 289 272 288 192
      Mellan ett och fem år 867 816 -
      Senare än fem år -
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Not 7  Avstämning effektiv skatt
  2016   2015

Moderföretaget Procent Belopp
Resultat före skatt -6 598 475 -5 585 232

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget -1 451 664 22,0% -1 228 751
Andra icke-avdragsgilla kostnader 5 743 22,0% 7 986
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag -3 042 203 22,0% -1 821 172
Ej aktiverad uppskjuten skatt 4 488 124 22,0% 3 041 937

Redovisad effektiv skatt - -

Not 8  Inventarier, verktyg och installationer
 Koncern Moderföretag Koncern Moderföretag
 2016 2016 2015 2015
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 20 435 9 308
-Nyanskaffningar 11 127

-Vid årets slut 20 435 - 20 435 -
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -6 047 -2 329
-Årets avskrivning -5 297 -3 718 3

-Vid årets slut -11 344 - -6 047 3
Ackumulerade uppskrivningar:

-Vid årets slut - - - -
Ackumulerade nedskrivningar:
-Årets valutakursdifferenser 629

-Vid årets slut 629 - - -

Redovisat värde vid årets slut 9 720 - 14 388 3

Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal
ingår med följande belopp

Not 9  Andelar i koncernföretag
 2016-12-31 2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 59 940 9 940
-Förvärv 50 000

Redovisat värde vid årets slut 59 940 59 940

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.



Spiffx AB  19(21)

556856-0246

 Eget Årets  Redovisat  
Dotterföretag / Org nr / Säte kapital resultat i % värde
Spiffx Holding Ltd C58097, Malta -9 568 991 -5 025 500 100 9 940
Spiffx Förvaltning AB, 559013-5017, Stockholm 43 750 - 100 50 000

200 59 940
Dotterdotterföretag
SpiffX Malta Ltd, säte i Valletta Malta,
Longitude Investment Corp, säte BVI
Core Consepts Management Inc, säte BVI

 Spiffx Förvaltning AB har ingen egen verksamhet annat än att de sitter på de optioner som är
 utfärdade. 
 Spiffx Holding Ltd har inga egna intäkter utan är ägarbolaget på Malta .
 Spiffx Malta Ltd har intäkter vilka består av den kommission som som spelare och andra aktörer på
 plattformen betalar i avgift för att göra transaktioner/affärer. 5 % på "net-winnings" i det vi kallar
 Spiffindex och 0,10 % i det som kallas "darkpool".
 Longitude Investment Corp och Core Consepts  agerar marketmakers och marknadsföringsbolag och
 finansieras av Spiffx Malta Ltd.samt. har dessutom ett vad som kallas "Share conduct Agreemet" med
 Spiffx Malta Ltd som ger dem intäkter

Not 10  Fordringar hos koncernföretag
 Koncern Moderföretag Koncern Moderförtaga
 2016 2016 2015 2015
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 5 554 583 1 996 781
-Tillkommande fordringar 3 710 846 3 613 547
-Reglerade fordringar -55 705

Redovisat värde vid årets slut - 9 265 429 - 5 554 623

Not 11  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen

Ställda säkerheter
 2016-12-31 2015-12-31
Ställda säkerheter Inga Inga

Koncernen
För egna skulder och avsättningar

- -

Övriga ställda panter och säkerheter
Garanti Euroclear 50 000 50 000

50 000 50 000

För koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag

- -

Summa ställda säkerheter 50 000 50 000



Spiffx AB  20(21)

556856-0246

Not 12  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget

Ställda säkerheter
 2016-12-31 2015-12-31
Ställda säkerheter Inga Inga

Moderföretaget
För egna skulder och avsättningar

- -

Övriga ställda panter och säkerheter
Garanti Euroclear 50 000 50 000

50 000 50 000

För koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag

- -

Summa ställda säkerheter 50 000 50 000

Not 13  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

  Företrädesemissionen genomfördes under januari och februari 2017 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. 
 -     I slutet av april blir den kenyanska operatören Cheza Gaming den första externa kunden att
 lansera Take5Live. Detta i Kenya under namnet Hela5.
 -     Närvarar i april vid eventet Betting on Football i London och presenterar där tre nya Sport Random
 Games från affärsområdet SpiffX Games vilka togs emot med stort intresse.
 -·     I samband med bolagets rapport för första kvartalet vilken släpptes den 18 maj 2017 meddelas att
 VD Tobias Fagerlund kommer att lämna sitt uppdrag under andra halvan av 2017 och att ersättare ska
 meddelas i vederbörlig ordning så snart det är klart.
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i SPIFFX AB 

Org.nr. 556856-0246 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 

koncernredovisningen för SPIFFX AB för år 2016. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 

koncernredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 

ställning per den 31 december 2016 och av dessas finansiella 

resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 

koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 

standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 

oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och 

koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 

enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 

kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 

ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets och koncernens 

förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är 

tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 

verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 

Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser 

att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 

realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 

innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 

ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 

grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 

enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Dessutom: 

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 

bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 

tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 

följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 

beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 

information eller åsidosättande av intern kontroll. 

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 

som har betydelse för vår revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 

interna kontrollen. 

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen 

och tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen 

och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i 

de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 

förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 

koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 

modifiera uttalandet om årsredovisningen och 

koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 

som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 

framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en 

koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 

upplysningarna, och om årsredovisningen och 

koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 

avseende den finansiella informationen i enheterna eller 

affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 

avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 

övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 

ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi 

identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 

har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för SPIFFX 

AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". 

Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 

enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 

försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 

verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 

bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 

likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 

fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation 

och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 

angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 

uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 

en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 

i något väsentligt avseende: 

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 

eller 

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 

att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 

med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 

att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 

kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 

dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 

aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 

förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 

förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 

tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 

Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 

områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 

där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 

bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 

relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 

uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 

med aktiebolagslagen. 

 

Stockholm  den 30 maj 2017 

 

BDO Mälardalen AB 

 

 

Carl-Johan Kjellman 

Auktoriserad revisor 

 


