
  

Analysguiden 
30 november 2021 

 

1
 

UPPDRAGSANALYS 

Levererar på strategin 
trots tufft kvartal 
Utmanande kvartal bakom sig  
Spiffbet rapporterar något tuffare siffror för årets tredje kvartal. Net-

toomsättningen landade på 21,6 miljoner kronor (2,8), en kraftig ök-

ning från föregående år tack vare de många förvärvs om gjorts men 

en sekventiell minskning från andra kvartalet med 23,4 procent 

(28,3). Rörelseresultatet landar på -15,3 miljoner kronor (-9,5) och 

resultatet på -14,4 miljoner kronor (-5,3). Jämfört med föregående 

kvartal minskar rörelseresultatet med cirka 5,7 miljoner kronor och 

resultatet med 5,2 miljoner kronor. Totalt har bolaget en ackumule-

rad nettoomsättning för årets tre första kvartal på 72,1 miljoner kro-

nor (4) med ett rörelseresultat på -30,2 miljoner kronor (-13,9).  

Spelarvinster, säsongseffekter och investeringar  
Anledningen till det tuffare kvartalet i siffrorna är flerfaldig. Den 

minskade nettoomsättningen hänförs av bolaget till bland annat 

onormalt höga spelarvinster, likt flera andra spelbolag, samt viss sä-

songseffekt. Varma sommarmånader brukar generellt påverka spe-

laraktiviteten negativt. Därtill så har bolaget nått ett nytt avtal med 

en leverantör som i sin tur innebär ett marknadsföringsåtagande. 

Detta påverkar genom ökande kostnader, som också spelar in i utfal-

let på kvartalet. De högre kostnaderna är uppenbara när vi ser på di-

rekta kostnader under kvartalet, som uppgår till 114 procent av in-

täkterna kontra 80 procent av intäkterna föregående kvartal.  

Nytt affärsben och viktigt avtal på plats  
Trots ett kvartal i motvind har bolaget rapporterat flera viktiga hän-

delser som har potential för framtiden. Störst är troligt plattformsav-

talet med Together Gaming. Avtalet beskrivs som ett genombrott av 

bolaget och innebär att bolaget, på sikt, kommer kunna få ner kostna-

den för både plattform, spel och betalningar. Detta ligger rätt i bola-

gets övergripande strategi om att förvärva sig till större omsättning 

och sedan använda den starkare positionen för att förhandla bättre 

avtal och öka marginalerna. Därtill har kvartalet inneburit att Metal 

Casino nu lanserats i Spanien och vi ser fram emot att ta del av ut-

vecklingen här. Slutligen har spelutvecklingsdelen Rhino Gaming 

slutfört integrationen till Slotegrator. Därutöver har Rhino Gaming 

även lanserat tjänster inom utveckling, marknadsföring och drift av 

kasinosajter. Detta nya affärsområde inleds genom ett samarbete som 

innebär att de kommer driva kasinosajter på flera nya marknader.  
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2020 2021P 2022P 2023P

Omsättning 19,4 98,9 124,6 169,2
Bruttoresultat -1,8 6,9 31,2 55,8
EBITDA -24,1 -27,6 -10,3 8,1
Rörelseresultat, ebit -27,9 -44,5 -29,0 -0,3
Periodens resultat -29,3 -42,1 -30,0 -1,3
Vinst per aktie -0,08 kr -0,11 kr -0,08 kr 0,00 kr
Omsättningstillväxt - 410,0% 26,0% 35,7%
Bruttomarginal -9% 7,0% 25,0% 33,0%
Rörelsemarginal -124% -27,9% -8,3% 4,8%
P/e-tal -2,4 -1,7 -2,3 -52,6
EV/ebit -2,6 -1,6 -2,5 -214,9
P/S-tal 3,6 0,7 0,6 0,4
EV/S-tal 3,7 0,7 0,6 0,4
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Investment Case 
Utmanande marknadsklimat tredje kvartalet  
Bolaget är inte ensamma i branschen om att uppleva ett tuffare kvar-

tal och flera bolag har rapporterat att just höga spelarvinster påverkat 

dem negativt. Spännande framöver blir att se hur utvecklingen blir i 

fjärde kvartalet. Bolaget uppger att kvartalet inletts stabilt och det nya 

samarbetsavtalet från Rhino Gaming väntas ge effekt både på omsätt-

ning och resultat innevarande år. Säsongsmässigt brukar årets sista 

kvartal vara starkt så förhoppningen är att en återhämtning ska upp-

visas här. Dock är det värt att poängtera att regleringar påverkar fort-

satt marknaden stort med Nederländerna som senaste land att re-

glera. Bolaget har därmed ett alltmer svårnavigerat marknadsklimat 

som kräver både en snabbrörlig organisation, nya initiativ samt att 

bolaget aktiverar den befintliga spelarbasen i högre grad. Vi hoppas 

på ett kvartal där stark tillväxt ligger i fokus och att bolaget fortsätter 

uppvisa kostnadsreduceringar.  

Tar steg framåt enligt strategin  
Vi har tidigare talet om bolagets övergripande mål om att i ett första 

steg förvärva sig till en större omsättning för att sedan använda denna 

för att förhandla fram bättre avtal med bland annat plattformsleve-

rantörer. Detta innebär i förlängningen lägre kostnader och högre 

marginaler för bolaget. Den kanske viktigaste punkten i rapporten är 

det nya samarbetsavtalet med Together Gaming och vi antar att effek-

ten kommer börja synas inom de närmsta kvartalen på bruttomargi-

nalen. Som motprestation satsar bolaget starkare på marknadsföring 

vilket, trots kortsiktig negativ påverkan, kommer ge utdelning på sikt. 

Vi skissar på en bruttomarginal kring 30–40 procent, under bran-

schen som helhet men vi räknar samtidigt i sin tur med högre 

EBITDA till följd av lägre övriga kostnader. Förhoppningen är nu att 

detta avtal, kombinerat tillväxt på både nya och befintliga marknader, 

ska innebära att break-even nås senast 2023.  

Tuff marknadsreaktion trots framsteg  
Sammanfattningsvis rapporterar bolaget ett tuffare kvartal men flera 

ljuspunkter finns. Det vi främst tar med oss är att steg tas mot att 

marginalerna ska förbättras samt att bolaget skapar nya tillväxtmöj-

ligheter genom det nylanserade affärsområdet. Kvartalet belyser dock 

den osäkerhet och stundtals svårnavigerade marknaden bolaget be-

finner sig på. Reaktionen från marknaden på rapporten har varit kraf-

tig, vilket delvis kan antas bero på försäljning av aktier som använts 

som betalning vid tidigare förvärv. Vi genomför vissa justeringar i 

våra estimat och justerar riktkursen på 12–18 månader sikt till 0,5–

0,6 kronor (0,8–1,0). Trots nedjusterad riktkurs ser vi stor potentiell 

uppsida på sikt. Främsta triggers kommer vara framför allt förbätt-

rade marginaler och att bolaget kan uppvisa kraftig tillväxt genom nya 

samarbetsavtal, etablering på nya marknader samt tillväxt av befint-

liga varumärken. Risken är fortsatt hög och värderingarna vilar på 

hög grad osäkerhet i detta läge. Trots detta ser bolaget fortsatt billigt 

ut givet de långsiktiga framtidsutsikterna.  

Antar break-even EBITDA 2023 
EBITDA-resultat, 2020-2023P, i miljoner kronor.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Hög skalbarhet i affären 
Operativa kostnader, exkluderat avskrivningar, och operativa 
kostnader i procent av omsättning, 2020-2023P, i miljoner kro-
nor och procent.  

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Förvärvat sig till kraftig tillväxt  
Nettoomsättning Q3 2020-Q3 2021, i miljoner kronor.    

 

Källa: Analysguidens prognoser 
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Prognoser och värdering 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen under årets tre första kvartal uppgår nu till 72,1 

miljoner kronor (4) och det senaste kvartalet tillförde 21,7 miljoner 

kronor (2,9). Vi har tidigare prognostiserat en nettoomsättning för 

helåret på 111,7 miljoner kronor. Året kommer fortsatt innebära 

kraftig tillväxt till följd av de många förvärv som genomförts men vi 

sänker tillväxtförväntningarna marginellt för innevarande år. Vi an-

tar nu en nettoomsättning för helåret på 98,9 miljoner kronor, tidi-

gare 111,7. Detta innebär att årets sista kvartal ska tillföra 26,8 mil-

joner kronor i nettoomsättning. Detta ligger något under nettoom-

sättningen under det andra kvartalet, som låg på 28,2 miljoner kro-

nor, men ser ändå rimligt ut givet att vi antar att de tillväxtdämpande 

faktorerna även spiller över till det fjärde kvartalet. Vi ser dock möj-

lighet till tillväxt från tredje kvartalet, något som vi hänför till de flera 

nya initiativen, säsongseffekter och normaliserade spelvinster. Vi bi-

behåller fortsatt en förväntad genomsnittlig tillväxttakt på 30 procent 

över prognosperioden.  

Kostnader 
Vi har gjort ett antal mindre förändringar i våra kostnadsantaganden 

efter kvartalet. Operativa kostnader för innevarande år har sänkts 

från 37,9 miljoner kronor till 34,6 miljoner kronor. Vi antar fortsatt 

en ökning i dessa på kring 10–20 procent årligen. Därefter har vi även 

justerat ned bruttomarginalen innevarande år och antar nu något 

längre tid innan bolaget når en marginal kring 35–40 procent. Trots 

att bolaget tagit viktiga steg mot detta under kvartalet så skissar vi på 

lite längre tid innan de åtgärder bolaget tar får fullt genomslag på 

marginalerna. Sammantaget innebär detta att vi förväntar oss ett rö-

relseresultat innevarande år på -44,5 miljoner kronor och vi ser pot-

ential till lönsamhet från 2023–2024. Vi antar att bolagets mål om 

break-even skjuts på och vi ser nu break-even som troligt på EBITDA-

nivå från senast 2023. Här tar vi viss säkerhetsmarginal och antar att 

bolaget själva kommer satsa på att uppnå det nästkommande år.  

Värdering 
Vi fortsätter värdera Spiffbet med en DCF-värderingen över prognos-

perioden 2021–2025 samt med ett terminalvärde och varierande 

exit-multipel på 4–6 gånger sista årets EBITDA-resultat. Givet mar-

ginellt sänkta tillväxtprognoser och förändrade marginalantaganden 

så justerar vi riktkursen på 12–18 månaders sikt till 0,5–0,6 kronor 

(0,8–1,0). Vi fortsätter inkludera en säkerhetsmarginal på upp till 25 

procent i våra beräkningar. Bolaget lämnar kvartalet med en kassa på 

5,4 miljoner kronor och rapporterade ett kassaflöde från den löpande 

verksamheten under kvartalet på -7,6 miljoner kronor. Ytterligare 

finansiering ser därmed troligt ut framöver, vilket kan få ytterligare 

utspädande effekt och därmed påverka värderingen. Vi vill framhålla 

att risken fortsatt är stor i detta läge men samtidigt ser bolaget fortsatt 

billigt ut relativt sektor- och branschkollegor.  

Prognosisterar 30% CAGR  
Nettoomsättning 2020-2023P, i miljoner kronor.  

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Skjuter något på marginalökningar 
Bruttoresultat och bruttomarginal, 2020-2023P, i miljoner kro-
nor och procent.   

 

Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

Motiverat värde 0,5-0,6 kronor    
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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, och Finland. Bolaget rap-

porterade ett spelaröverskott på 26 miljoner kronor 2019 och ett ne-

gativt rörelseresultat. Fokuset nu ligger på att bygga det starka varu-

märket och skifta mot lönsamhet. Året innebar också en ny teknik-

plattform för speldistribution samt ett antal nya spel som adderades 

till portföljen. Det stora antalet förvärv under 2020 har inneburit 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  

Ser vinst från 2024  
Resultat efter skatt, 2020-2024P, 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. Bolaget ser troligt ut att behöva ta in nytt kapital under näst-

kommande år vilket antingen kan innebära ytterligare utspädning av 

aktiekapitalet, alternativt att bolaget kommer påverkas av högre fi-

nansiella kostnader.  
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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  
 


