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UPPDRAGSANALYS 

Inleder året med tillväxt 

och bättre resultat 

Startar året med kraftigt ökande omsättning 

Spiffbet har startat det nya året starkt. Nettoomsättningen för det 

första kvartalet kom in på 24,3 miljoner kronor (0,6), vilket innebär 

en tillväxt på årsbasis på 3948 procent och kvartalsvis 60 procent. 

Detta hänförs i rapporten till ett antal faktorer. Dels har bolaget upp-

levt medvind i form av god kundtillväxt och låga vinstutbetalningar. 

Vd Henrik Svensson framhåller också god utdelning från marknads-

föringsinsatser som en bidragande faktor. Bolaget är tydliga med att 

den största delen av tillväxten kommer från ungefär samma varumär-

kesportfölj som under fjärde kvartalet. 

Resultatet åt rätt håll  

Även på resultatsnivå uppvisar koncernen förbättringar under kvar-

talet. Rörelseresultatet landar på -5,3 miljoner kronor (-4,8), en tydlig 

förbättring både på årsbasis samt mer än en halvering från fjärde 

kvartalets resultat på -13,9 miljoner kronor. Det förbättrade resulta-

tet hänförs till en starkt stigande omsättning samtidigt som kostnads-

nivån bibehållits. Kostnaderna för kvartalet uppgick till 29,6 miljoner 

kronor, i princip i linje med fjärde kvartalets kostnader på 29,4. Detta 

talar väl för skalbarheten i organisationen, där stora omsättningsök-

ningar inte behöver innebära skarpt ökande kostnader.  

Två förvärv genomförda under kvartalet  

Kvartalet har inneburit två förvärv. Först och främst förvärvades Sir 

Jackpot och Live Lounge, som genomfördes i form av ett inkråmsför-

värv. Därtill har bolaget tillkännagivit förvärvet av Manisol Gaming 

Ltd under kvartalet, med varumärkena Scandibet och TurboVegas. 

Dessa kommer synas i siffrorna från första april och kan innebära en 

stor omsättningsökning. Bolaget har tidigare talat om att kasinoin-

täkterna kan öka med upp till 50 procent. Det faktum att varumär-

kena redan använder samma plattform som Spiffbet talar för en smi-

dig integration. Förvärvet innebar en riktad emission om 41 miljoner 

kronor.  Efter kvartalet meddelade bolaget att de löser de reverser 

som utgick i samband med dessa förvärv, vilket kvittades mot drygt 

53,2 miljoner nya aktier i Spiffbet. Bolaget har därtill efter kvartalets 

utgång beslutat att lansera varumärkena Cashmio, BusterBanks och 

Zenspin på den svenska markanden. Cashmio är redan lanserat och 

vi väntar oss att resterande lanseras kommande tiden. Många spän-

nande händelser finns därmed på horisonten kommande tiden.  
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2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 1,1 19,4 111,7 140,5

Bruttoresultat -3,9 -1,8 52,9 67,0

EBITDA -15,9 -24,1 6,1 10,8

Rörelseresultat, ebit -16,0 -27,9 -10,7 -3,3

Periodens resultat -16,0 -29,3 -10,7 -3,3

Vinst per aktie -0,04 kr -0,08 kr -0,03 kr -0,01 kr

Omsättningstillväxt - 1663,6% 476,0% 25,8%

Bruttomarginal -355% -9,3% 47,3% 47,7%

Rörelsemarginal -1445% -124,2% 5,4% 7,7%

P/e-tal -8,3 -4,5 -12,4 -40,5

EV/ebit -7,2 -4,1 -10,7 -35,1

P/S-tal 120,4 6,8 1,2 0,9

EV/S-tal 104,4 5,9 1,0 0,8
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Investment Case 

Synergier synliga direkt  

I vår initieringsanalys framhöll vi potentialen i att agera som en kon-

soliderande aktör på kasinomarknaden. Året har startat starkt och 

stärker vår syn på detta. Det är uppenbart att bolaget kan hantera de 

större intäktsströmmarna från allt fler varumärken utan att markant 

behöva utöka organisationen. Marginalerna första kvartalet är upp-

muntrande och inledningen på året har varit stark. Sir Jackpot och 

Live Lounge var inkråmsförvärv, vilket innebär ett mindre åtagande 

än när en hel organisation tas över. Spännande blir att läsa kom-

mande kvartalsrapport där Manisol och dess varumärken inkorpore-

rats. Förhoppningen här är att detta gått lika smidigt och bolaget kan 

skifta till att arbeta på uppskalning snare än integrering.  

Tuffare start på andra kvartalet  

Den medvind som bolaget upplevt under första kvartalet uppges ha 

dämpats något i inledningen på det andra. Detta hänförs till vissa re-

gleringar på en del av de marknader där man är aktiv och tillämpning 

av regler och leverantörer och andra samarbetspartners. Bolaget upp-

ger att de möter denna utveckling genom att allokera investeringar 

mellan marknader samt aktivera spelarbasen. Ett antal bolag inom 

industrin har upplevt något svagare inledning på det andra kvartalet 

och det återstår att se vad effekten av den avtagande pandemin blir. 

Oavsett så bör andra kvartalet rent omsättningsmässigt ändå stärkas 

av ytterligare integrerade förvärv. I rapporten lyfts sportbetting fram 

som ett fokusområde, ett val som hade passat väl in inför återkomsten 

av sportevenemang efter pandemin. Sommaren 2021 innebär också 

en rad stora sportevenemang som fotbolls EM samt OS i Japan.  

Kritisk massa uppnått  

Trots ett bibehållet förvärvsfokus uppger nu bolaget att man uppnått 

kritisk massa inom onlinespel. Målet har varit att uppnå den storle-

ken som krävs för att kunna stärka förhandlingspositionen mot leve-

rantörer och därmed långsiktigt förbättra marginalerna. Även om vi 

ser fler förvärv på horisonten som troligt så kommer troligt fokuset 

nu ligga på att nå det utstakade målet om break-even under inneva-

rande år.  

Stabil start på året  

Vi behåller i stort våra estimat oförändrade. Lösningen av förvärvsre-

verserna om totalt 21 miljoner kronor innebär en utspädning med 

cirka 14 procent i aktieantalet. Till följd av den förändringen justerar 

vi det motiverade värdet marginellt från 0,9–1,0 kronor till 0,8–1,0. 

Det vi håller särskild koll på framöver blir hur marginalerna utveck-

las, ytterligare förvärv samt hur väl bolaget lyckas möta den något 

osäkra situationen på marknaden. Vi ser fortsatt stark tillväxt i korten 

och fortsätter året lika starkt är uppsidan stor. Risken är fortsatt hög. 

Skalbar affärsmodell  
Nettoomsättning och totala kostnader Q1 2020-Q1 2021, i 

miljoner kronor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Stärkt kassan med nyemission 
Kassa och kassaflöde, Q3 2020-Q1 2021, i miljoner kronor. 

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Tillväxt i korten 
Nettoomsättning över prognosperioden 2021–2025, i miljo-

ner kronor och rörelseresultat (EBIT).   

 

Källa: Analysguidens prognoser 
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Prognoser och värdering 

Nettoomsättning 

Vi antar fortsatt stark tillväxt under året till följd av de många förvärv 

som bolaget genomfört under 2020. B2B-verksamheten stod för 0,5 

miljoner kronor i omsättning under kvartalet (0,6) och resterande del 

hänförs till onlinespel. Vi håller fast vid prognoserna om en helårs-

omsättning för B2B verksamheten på cirka 2,7 miljoner kronor. On-

linespelandet räknar vi tillför 109 miljoner kronor under helåret 

2021. Tittar vi på första kvartalet uppgick nettoomsättningen till 24,3 

miljoner kronor, vilket innebär att resterande kvartal i snitt bör till-

föra 29,1 miljoner kronor. Konsolideringen av Manisol kommer att 

innebära en omsättningsökning och därför ser vi att denna omsätt-

ning under resterande kvartal är tänkbar. Återstår att se är hur väl 

bolaget parerar den minskade aktiviteten i andra kvartalet och hur 

sommarmånaderna faller ut, vilket kan innebära mindre spelande.  

Kostnader 

Kostnaderna första kvartalet uppgår till totalt 29,6 miljoner kronor. 

Jämförelser mot 2020 blir svåra då bolaget bytt skepnad, men detta 

ligger i linje med kostnadsbilden under fjärde kvartalet. Spännande 

att se blir hur kostnadsbilden förändras i takt med att Manisol inkor-

poreras, då detta skiljer sig från de inkråmsförvärv som gjorts under 

detta kvartal. Sammantaget ser vi en total kostnadsmassa för inneva-

rande år på 105,7 miljoner kronor. Detta lämnar inte mycket ut-

rymme för större kostnadsökningar resterande kvartal. Vi inväntar 

dock att genomföra några förändringar här, där marginalfokuset 

framöver kan resultera i bättre marginaler på sikt. Detta resulterar i 

bruttomarginalförväntningar för helåret på kring 47 procent och på 

rörelseresultatsnivå -10 procent. 

Värdering 

Med basis i antaganden ovan landar vi i en DCF-värdering som ger ett 

motiverat värde per aktie på 0,848 kronor per aktie. Detta är beräknat 

på totala antalet utestående aktier. Slutvärdet har vi dels beräknat på 

ett terminalvärde, dels på en exit-multipel på mellan fyra och sex 

gånger sista årets EBITDA resultat. Beräkningen antar en genom-

snittlig årlig tillväxttakt i intäkterna 2021 – 2025 på 30 procent och 

använder en diskonteringsränta på 17 procent. Vi använder därtill en 

25 procentig säkerhetsrabatt i beräkningen. 2021 kommer bli ett 

spännande år för bolaget och infrias våra höga estimat för tillväxten 

och den förbättrade lönsamheten kommer vi troligt sänka säkerhets-

marginalen framöver. Bolaget befinner sig i en något svår prognosti-

serad fas i sin utveckling men vi ser med tillförsikt på den nya, större 

organisationens möjligheter att förbättra marginalerna på sikt. Ris-

ken är fortsatt hög.  

Förvärvsdriven tillväxt 
Nettoomsättning 2019-2023P, i miljoner kronor.  

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Förbättrade marginaler 
Rörelseresultat, EBIT, i miljoner kronor och rörelsemarginal i 

procent, 2020-2023P.  

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  
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Kort om bolaget  

Spiffbet grundades 2011 och arbetade de inledande åren med arbitra-

gehandel inom betting med automatiserad orderhantering. Detta ut-

vecklades till en bettingbörs, vilken lanserades skarpt 2014. Året 

därpå börsnoterades bolaget på Nasdaq First North Growth Market, 

till ett börsvärde på 126,2 miljoner kronor. Spiffbet leds sedan 2019 

av vd Henrik Svensson och i styrelsen finns Karl Trollborg som ord-

förande. 

2020 var ett händelserikt år för företaget som innebar ett antal stora 

förändringar. Året inleddes med att bolaget la ett bud på speloperatö-

ren Metal Casino. Metal Casino är en etablerad operatör som bedriver 

spel med fokus på Sverige, Storbritannien, Tyskland och Finland. Bo-

laget rapporterade ett spelaröverskott på 26 miljoner kronor 2019 

och ett negativt rörelseresultat. Fokuset nu ligger på att bygga det 

starka varumärket och skifta mot lönsamhet. Året innebar också en 

ny teknikplattform för speldistribution samt ett antal nya spel som 

adderades till portföljen. Det stora antalet förvärv under 2020 har in-

neburit att bolaget nu förvandlats från en renodlad spelutvecklare till 

att både arbeta med spelproduktion samt agera som kasinooperatör. 

Spiffbet leder idag konsolideringen av mindre kasinovarumärken i 

Europa.   

Bolagets förvärvsstrategi är resultatet av förändrade förutsättningar 

på spelmarknaden vilket skapar möjligheter för stora synergieffek-

ter. I takt med att regleringar tilltagit finner sig många mindre bolag 

i en situation där det blir svårt att nå lönsamhet. Många av de varu-

märken Spiffbet har tagit över rapporterar relativt stabil omsättning 

men har inte lyckats nå positiva rörelseresultat. Genom att konsoli-

dera minder aktörer under ett paraply, i detta fall Spiffbets koncern, 

finns ett antal stora kostnadsfördelar att nå.  Som en större aktör 

med flera varumärken och större mängd spelare har bolaget möjlig-

het att ställa högre krav gentemot sina leverantör och eventuellt 

lyckas förhandla fram lägre fördelning av intäktsdelning. Detta inne-

bär att lönsamheten ökar på sikt när bolaget behåller en högre grad 

av de intäkter de tar in. 

Spiffbets intäkter har hittills varit relativt blygsamma och uppgått 

till ungefär 1–1,5 miljon kronor per år. Bokslutet för 2020 talar om 

kraftigt ökad tillväxt, som för helåret uppgår till 19,4 miljoner kro-

nor. De direkta kostnaderna från verksamheten har historiskt upp-

gått till cirka två miljoner kronor, för att öka till fem miljoner 2019 

och 21,2 miljoner kronor 2020. Kostnadsbilden 2020 blir något 

snedvriden i takt med att bolag införlivas i koncernen och vissa en-

gångskostnader tas. Detta kan exempelvis vara kostnader för att 

konsolidera bolagen in i Spiffbets struktur, byte av plattform och dy-

likt. 

 

Kraftigt växande koncern 
Varumärken inom Spiffbets koncernen efter senaste årets för-

värv. 

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

En ny koncern tar form  
Nettoomsättning Q1 2020 till Q1 2021, i miljoner kronor.   

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Väntas nå lönsamhet 2023 
Resultat 2018 – 2023P, i miljoner kronor.  

 

Källa: Analysguidens prognoser 
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Risker 

Det finns ett antal huvudsakliga risker som bolaget står inför både i 

närtid och på längre sikt. 

Spiffbet befinner sig i en expansiv förvärvsfas som ser ut att kunna ge 

god utdelning. Risken existerar dock att vissa av förvärven bolaget ge-

nomför inte ger den förväntade utdelningen. Exempelvis kan stora 

engångskostnader, bokföringsmässiga konsolideringar och andra 

oförväntade utgifter innebära att förvärvet påverkar bolaget negativt. 

Bolaget har kommunicerat att exempelvis framtida förvärv kan 

komma att genomföra plattformsbyte innan tillträde sker, men risken 

existerar fortsatt att bolaget går på minor i förvärvsskedet. 

Därtill är bolaget verksamt inom en bransch som i hög grad påverkas 

av regleringar. Huvuddelen av bolagets verksamhet bedrivs i Europa, 

en marknad som kommit relativt långt i regleringsarbetet. Detta kan 

delvis minska risken då regleringar redan finns på plats i marknaden. 

Däremot existerar fortsatt risken att hårdare regleringar negativt 

kommer påverka bolagets tillväxt. 

Bolaget gör ännu inte vinst och trots den nya, spännande inriktningen 

på bolaget så finns det ännu inte lång historik av stabil tillväxt och 

goda resultat att luta sig tillbaka på. Prognoserna innehåller därmed 

en hög grad av osäkerhet och risken är stor att utfallet blir an-

norlunda.  

Den kraftiga expansionen har också inneburit stor utspädning i akti-

eantalet. Med en stärkt kassa från den senaste nyemissionen finns 

inget omedelbart behov av ytterligare emissioner. Fortsatta förvärv 

kan emellertid innebära ytterligare emissioner.  
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Disclaimer 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att inve-

stera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i 

analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad Upp-

dragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespa-

rarna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvan-

lig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse av-

seende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för 

hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och obero-

ende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som or-

sakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Ris-

kerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinat-

ioner av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för 

framtida avkastning. 

Analytikerna Nils Hellström & Johan Hellström äger inte och får heller inte 

äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvariga analytiker: 

Nils Hellström & Johan Hellström  

 


