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UPPDRAGSANALYS 

Flyttar fram positionerna 

med marginalfokus 

Ökar omsättningen och bättre underliggande resultat 

Spiffbet rapporterar ett andra kvartal där nettoomsättningen uppgick 

till 28,2 miljoner kronor (0,5), där den stora ökningen på årsbasis 

kommer som en följd av de många förvärv som gjorts. Jämfört med 

första kvartalet uppgår tillväxten till 16 procent och justerat för bok-

föringsmässa effekter av engångskaraktär 7,5 procent. Bolaget upp-

ger att bland annat regulatoriska förändringar och säsongsmässiga 

effekter dämpat tillväxten under kvartalet. Rörelseresultatet landar 

på -9,6 miljoner kronor (-2,4), en minskning med cirka 4,3 miljoner 

från föregående kvartals rörelseresultat på cirka -5-3 miljoner kro-

nor. Bolaget hänför dock det lägre resultatet till engångsposter på to-

talt 3 miljoner kronor samt högre goodwillavskrivningar, vilka ökat 

cirka 2 miljoner till andra kvartalet. Rensat från effekterna av detta 

uppvisar bolaget ett något förbättrat underliggande resultat under 

andra kvartalet. 

Tuffare andra kvartal med ljusa utsikter framåt 

Bolaget beskriver ett något tuffare kvartal än den starka inledning bo-

laget hade på året. Detta hänförs främst till ett förändrat regulatoriskt 

landskap kombinerat med tuffare regelefterlevnad, vilket påtagligt 

påverkade tillväxten. Därtill så utgör kvartalet ofta en säsongsmässig 

svag period för onlinespelande, där varmt väder innebär att konkur-

rensen från andra nöjesaktiviteter ökar. Denna effekt har troligt varit 

än större denna sommar i samband med att samhällen successivt 

öppnar upp. Slutligen har många större sportevenemang dragit spe-

lare till större aktörer. Dock målar bolaget en positiv bild framåtblick-

ande, där ett tydligt trendbrott kan skönjas i augusti. Bolaget har där-

till minskat exponeringen mot pågående regelförändringar och bred-

dat produktutbud, vilket bäddar för en stark avslutning på året.  

Flyttar fram positionerna på flera fronter  

Trots inga nya förvärv under kvartalet har perioden inneburit ett stort 

antal nylanseringar och ett breddat produktutbud. Bolagets varumär-

ken Cashmio, BusterBanks och Zenspin har lanserats på den svenska 

marknaden. Metal Casino har också lanserats i Spanien samt att va-

rumärkena SuperNopea och Turbovegas lanserat sina sportsbook-er-

bjudanden. Slutligen har bolaget förtydligat sitt erbjudande inom 

B2B-spelutveckling, där Spiffbet Casino nylanserats under namnet 

Rhino Gaming med en första lansering i Indien.  
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021P 2022P 2023P

Omsättning 19,4 111,7 140,5 190,5

Bruttoresultat -1,8 32,2 53,1 83,8

EBITDA -24,1 -5,7 7,6 31,5

Rörelseresultat, ebit -27,9 -22,4 -6,5 22,0

Periodens resultat -29,3 -23,4 -7,5 21,0

Vinst per aktie -0,08 kr -0,06 kr -0,02 kr 0,05 kr

Omsättningstillväxt - 476,0% 25,8% 35,6%

Bruttomarginal -9% 28,9% 37,8% 44,0%

Rörelsemarginal -124% -5,1% 5,4% 16,5%

P/e-tal -3,8 -4,8 -14,9 5,3

EV/ebit -3,6 -4,5 -15,7 4,6

P/S-tal 5,7 1,0 0,8 0,6

EV/S-tal 5,2 0,9 0,7 0,5
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Investment Case 

Fokus på marginalerna  

I bolagets kvartalsrapport lyfts bruttomarginalerna fram som ett fo-

kusområde framöver. Kostnaderna ska sänkas bland annat genom att 

minska plattformskostnaderna. Sjunkande direkta kostnader är kär-

nan i bolagets strategi om att förvärva sig till en starkare position på 

marknaden och nyttja denna för att ställa högre krav, samordna och 

effektivisera sina avtal med olika underleverantörer. Ännu kan inga 

större kostnadsreduktioner skönjas i rapporten men vi har höga för-

hoppningar på att bolaget lyckas sänka sina plattformskostnader un-

der andra halvåret, vilket kommer bekräfta styrkan i bolagets strategi 

som en konsoliderande aktör. Inga nya förvärv har tillkännagivits un-

der kvartalet och trots att vi ser ytterligare förvärv på horisonten antar 

vi att fokuset i närtid är förvaltning av det bolaget redan tagit in.  

Fokus på break-even innevarande år kvarstår  

Bolaget har tidigare kommunicerat en målsättning om att nå break-

even under innevarande år, ett mål som upprepats efter det gångna 

kvartalet. Det är inte förtydligat exakt vad bolaget menar med break-

even men antar vi operativt break-even, på EBITDA-nivå, så ser det 

inte långt bort ut. I våra prognoser antar vi att bolaget når dit under 

nästkommande år, men det tydliga fokuset på lönsamhet i detta läge 

är uppmuntrande. Ett annat viktigt första steg är att nå positiva kassa-

flöden, där bolaget ännu är en bit bort. Första halvåret uppgick det 

fria kassaflödet till -12,9 miljoner kronor. Givet kassan på 13,4 miljo-

ner kronor så ser ytterligare finansiering inom det närmsta året tänk-

bar ut. Bolaget har optioner utestående för teckning 2023 och 2024 

som totalt kan inbringa cirka 23,4 miljoner kronor.  

Förvalta de många förvärven fokus framåt 

Sammantaget rapporterar Spiffbet ett stabilt kvartal men med något 

lägre tillväxt än väntat. Resultatet belastas av kostnader kopplat till 

förvärven, exempelvis avgångsvederlag som ökar personalkostna-

derna och bokföringsmässiga effekter. Trots detta är det uppmunt-

rande att se att underliggande resultat stärks och att bolaget ändå 

uppvisar tillväxt. Framåtblickande antar vi att fullt fokus kommer 

vara på att förvalta de många nya varumärken bolaget tagit in och att 

kraftfullt minska plattformskostnaderna. När detta väl är gjort för-

väntar vi oss ytterligare förvärv och aggressivare marknadssats-

ningar. Ett flertal risker kvarstår i nuläget och våra prognoser vilar på 

ett flertal antaganden med ett stort mått osäkerhet. Med det sagt så 

ser Spiffbet fortsatt lågt värderat ut och de många nya förvärven ser 

inte fullt inprisade ut i aktien. Vi upprepar vårt motiverade värde på 

0,8–1,0 kronor på 12–18 månaders sikt och gör endast mindre juste-

ringar till våra estimat.   

Når positivt EBITDA 2022 
EBITDA-resultat, 2020-2023P, i miljoner kronor.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Nyligen påfylld kassa  
Kassa och kassaflöde, Q3 2020-Q1 2021, i miljoner kronor. 

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Förvärv skapar kraftig tillväxt  
Nettoomsättning Q2 2020-Q2 2021, i miljoner kronor.    

 

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 (0,5) 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 fortsatt tillför 109 miljoner kronor under 

helåret 2021. Första halvåret innebar en nettoomsättning på 52,5 

miljoner kronor. Detta innebär att för att bolaget ska nå vår helårs-

prognos på 111,7 miljoner kronor behöver andra halvåret tillföra 59,2 

miljoner kronor eller i snitt 29,6 miljoner kronor per kvartal. Givet de 

många nysatsningar bolaget gjort och ett starkare marknadsklimat 

ser antagandet fortsatt rimligt ut. Därefter antar vi en tillväxttakt på 

kring 30 procent årligen över prognosperioden.   

Kostnader 

Efter andra kvartalet har vi gjort vissa justeringar i våra kostnadsan-

taganden. Operativa kostnader, exkluderat direkta kostnader och av-

skrivningar, uppgår första halvåret till cirka 17,8 miljoner kronor 

(6,6). Vi ställer därmed ner helårsprognosen för de operativa kostna-

derna från 46,8 miljoner kronor till 37,9 miljoner kronor. På varu-

kostnadsnivå justerar vi ned den förväntade bruttomarginalen för att 

reflektera lite längre tid innan bolaget när de stordriftsfördelar som 

ska driva ner plattformskostnaderna. Vi antar därmed en bruttomar-

ginal för innevarande är på kring 29 procent som långsiktigt ökar mot 

44–46 procent. Första halvåret landade bruttomarginalen på kring 19 

procent. Våra antaganden innebär ett EBITDA-resultat för året på -

5,7 miljoner kronor och ett rörelseresultat på -22,4 miljoner kronor.  

Värdering 

Vi värderar bolaget fortsatt med en DCF-värdering över prognospe-

rioden 2021–2025 samt med ett terminalvärde och varierande exit-

multipel på sista årets EBITDA-resultat. Vi landar i ett motiverat 

värde, på 12–18 månader sikt, på 0,8 – 1,0 kronor per aktie och upp-

repar därmed vår prognos från första kvartalet. Många riskfaktorer 

kvarstår och vår värdering vilar på antaganden om tilltagande tillväxt 

och markant ökande marginaler på sikt. Tittar vi relativt mot 

branschkollegor, exempelvis Fantasma, så ser bolaget fortsatt lågt 

värderat ut då Spiffbet inte bara har en B2B-verksamhet utan även 

stor omsättning från egen casinoverksamhet. Fantasma, aktiva inom 

B2B-spelutveckling, har en omsättning rullande 12 månader på 13,5 

miljoner kronor och värderas ungefär som Spiffbet vid analystillfället. 

Det finns därmed utrymme för högre värderingar i branschen i stort, 

särskilt beaktande om bolagets lyckas uppvisa sjunkande marginaler. 

Vi följer med spänning utvecklingen under andra halvåret.   

Bibehållna tillväxtförväntningar  
Nettoomsättning 2020-2023P, i miljoner kronor.  

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Antar kraftigt ökande marginaler 
Bruttoresultat och bruttomarginal, 2020-2023P, i miljoner kro-

nor och procent.   

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Upprepar motiverat värde   

 

Källa: Bolaget 

 

19,4

111,7

140,5

190,5

 0,0

 50,0

 100,0

 150,0

 200,0

 250,0

2020 2021P 2022P 2023P

- 1,8

32,2

53,1

83,8

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

- 10,0

 0,0

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

 70,0

 80,0

 90,0

2020 2021P 2022P 2023P

Riskfri ränta 2,0%

Systematisk risk premie 7,6%

Småbolagspremie 4,6%

Bolagsspecifik riskpremie 5%

WACC 17%

CAGR 2021-2025 30%

Slutvärde, milj. 362,9

EBITDA-multipel  3 - 5 

Enterprise Value, milj. 382

Kassa,milj. 13,4

Långfristiga skulder 3,7

Börsvärde 391,7

Säkerhetsmarginal 25%

Antal utestående aktier, milj. 389,5

Motiverat värde per aktie, SEK 0,8

Senaste värde, 2021-09-10, SEK 0,29

Uppsida/nedsida 166%



Spiffbet  

 

 

Analysguiden 

14 september 2021 

 

4 

 

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 Q2 2020 till Q2 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 

och framåtriktade satsningar 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  
 


