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Årsredovisning 2009 
 
Styrelsen och verkställande direktören i Stingbet Holding AB (publ), organisationsnummer 556693-
7255, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2009 för 
moderbolaget och koncernen.  
 
Resultatet av årets verksamhet samt moderbolagets och koncernens ställning framgår av Resultat- 
och Balansräkningarna, kassaflödesanalyser, sammanställningar över eget kapital jämte tillhörande 
noter och kommentarer.  
 
Moderbolaget och koncernens rapportvaluta är svenska kronor.  
 
Koncernens Resultat- och Balansräkning jämte moderbolagets Resultat- och Balansräkning blir 
föremål för fastställelse på årsstämman den 27 Maj 2010.  
 
 
Förvaltningsberättelse 
 
Koncernen består av moderbolaget Stingbet Holding AB som är marknadsnoterat på Aktietorget samt 
av verksamhetsbolag på Malta vilka bedriver spelverksamhet på Internet. Moderbolaget bedriver ingen 
egen spelverksamhet utan investerar och förvaltar de verksamhetsdrivna dotterbolagen på Malta. 
Stingbet Malta Ltd´s verksamhet bedrivs från siten www.stingbet.com.  
 
I denna årsredovisning används namnet Stingbet och det beskriver då koncernens spelverksamhet på 
Malta.  
 
Koncernens omsättning och resultat 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 6069 (626) tkr för helåret 2009 och koncernens resultat 
uppgick till -326 (-15 652) tkr för helåret 2009. 
 
Produkter 
I Stingbets spelutbud finns pokerspel, casino, sportspel och olika former av spelprodukter såsom t ex 
skraplotter. 
 
Marknader 
Stingbets starkaste marknad är i Norden, men vi växer allt snabbare utomlands t ex i Polen och andra 
länder österut. Den förmodade tillväxten framöver ligger i södra Europa och nya marknader österut 
samt Latinamerika.  
 
Kunder 
Vid ingången av 2009 uppgick antalet registrerade spelare till 5 245 och antalet aktiva spelare till 214. 
Vid utgången av året uppgick antalet registrerade spelare till 27 419 och antalet aktiva spelare till 864. 
 
Spelaraktivitet och antal registrerade spelare vid utgången av respektive kvartal 
Period                   Antal aktiva spelare                Antal registrerade spelare 
  
Q4/08  214  5 245 
Q1/09  490 (129%)  8 238 (ca 57%)  
Q2/09  799 (63%)                        21 690 (ca 163%)  
Q3/09  990 (24%)                       24 673 (ca 14%)  
Q4/09  864 (-13%)                       27 419 (ca 11 %) 
 
Siffror inom parantes anger tillväxt jämfört med föregående period. 
I spelbranschen definieras aktiva spelare som personer som har spelat under den senaste 
tremånadersperioden 
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Väsentliga händelser under 2009 
Under 2009 så har moderbolaget Stingbet Holding AB marknadsnoterats på Aktietorget. Detta gjordes 
för att skapa ett större intresse kring bolaget men också för att möjliggöra fler alternativ för erläggning 
av köpeskilling för de förvärv som bolaget gör. 
 
Namnbyte på bolaget från Fishnchips Holding AB till Stingbet Holding AB gjordes i samband med 
förvärvet av Stingbet våren 2009. 
 
Under våren 2009 så genomfördes också en nyemission i bolaget där ny likviditet tillfördes bolaget. 
 
Under året har följande förvärv gjorts;  
Stingbet, Wasapoker, 66poker, Klonkpoker, Glocalpoker samt Shebet. Under 2008 förvärvades 
dessutom FishNChips, Slitzpoker och U2 Poker. 
  
Under 2009 så påbörjades ett större arbete med att omstrukturera Stingbets spelsite och lyfta fram 
casino och sportspelsprodukterna. Detta har resulterat i att Stingbets spelsite ser helt annorlunda ut 
med ökad användarvänlighet, väsentligt breddat spelutbud och en ny grafisk profil. Två helt nya 
kategorier har utvecklats; skraplotter och spel för att tillvarata kundernas intressen för dessa 
produkter.  
 
Investeringar 
Årets investeringar uppgick till 14 393 tkr 
 
Eget kapital  
Eget kapital i koncernen uppgick till 17 642 tkr på balansdagen, motsvarande 0,33 kronor per aktie.  
 
Räntabiliteten på eget kapital var -3,41 procent.  
 
Finansiering, kassa och kassaflöde.  
Stingbets rörelse är finansierad genom egna medel samt den nyemission bolaget gjorde våren 2009.  
 
Årets kassaflöde uppgick till 507 tkr.  
Kassan vid årets slut uppgick till 622 tkr. 
Kortfristiga fordringar uppgick till 471 tkr. 
Kortfristiga skulder uppgick till 888 tkr.  
 

 2009 10 01   2009 01 01 
Nyckeltal 2009 12 31   2009 12 31 
     
Rörelsemarginal neg   neg 
Soliditet 95%   95% 
Räntabilitet på eget kapital -1,01%   -3,41% 
Resultat per aktie, kronor 0,00   -0,01 
Resultat per aktie efter utspädning, kronor 0,00   -0,01 
Eget kapital per aktie, kronor 0,33   0,33 
Antal aktier vid periodens ingång 52 693 908   19 479 536 
Antal aktier vid periodens utgång 52 693 908   52 693 908 
Genomsnittligt antal aktier under perioden 52 693 908   41 973 619 
Börskurs per aktie vid periodens utgång 0,12   0,12 
     
Definitioner nyckeltal     
Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av omsättningen  
Soliditet  Eget kapital i procent av balansomslutningen  
Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital 
Resultat per aktie, kronor Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier 
Eget kapital per aktie, kronor Eget kapital dividerat med antal utestående aktier  
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Personal 
Vid årets utgång var 2 personer anställda i koncernen.  
Medeltalet anställda under året var 2 st.  
 
Väsentliga händelser efter årets utgång.  
Styrelseledamoten Mårten Eriksson har lämnat sitt uppdrag på egen begäran men kvarstår som en av 
bolagets större ägare. 
 
Moderbolaget 
Moderbolaget, Stingbet Holding AB bedriver konsultverksamhet inom IT och management samt 
genom dotterbolag spelverksamhet över internet. Spelverksamheten bredrivs via dotterbolag på Malta. 
 
Moderbolagets omsättning för helåret uppgick till 390 tkr (60 tkr) och resultatet före skatt uppgick till  
-359 tkr (-1 028 tkr). 
 
Bolaget har inga banklån eller nyttjade bankkrediter och inga ansvarsförbindelser förutom en 
bankgaranti ställd till förmån för Euroclear uppgående till 9 tkr.  
 
Utsikter för 2010.  
Stingbet Holding AB (publ) kommer att fortsätta att konsolidera marknaden på mogna marknader och 
parallellt utvärdera eventuell etablering på tillväxtmarknader.  
 
Konsolideringen har bara börjat i spelbranschen och kommer helt klart ta fart de närmaste åren. Det 
som är intressant är hur marknadens olika faser ser ut. På många geografiska marknader så har inte 
marknaden börjat växa ännu medan på andra marknader befinner man sig i en tillväxtfas alternativt en 
mogen konsolideringsfas.  
 
Genom det upplägg Stingbet har med Entraction som en s.k Turnkey partner så åtnjuter bolaget 
möjligheter att använda sig av Entractions spellicenser. Detta är intressant då många nationella 
marknader börjar öppnas upp med nationella licenser. Som litet spelbolag kan det då bli väldigt 
kostsamt samt administrativt övermäktigt att öppna licenser på flera marknader men Stingbet kan 
alltså nyttja de nationella licenser som Entraction erhåller.  
 
I takt med att Internet breder ut sig och betalmedel på Internet börjar användas så ökar också 
spelandet över nätet. Stingbets ambition är att vara tidigt ute och aktivt delta på de marknader där 
detta sker för att ta del av den tillväxt som då inträffar.  
 
Det blir en utmaning att samtidigt konsolidera och vara deltagande på nya tillväxtmarknader.  
 
 
Styrelse 
 
Styrelsen i Stingbet Holding AB (publ) består av Torsten Söderberg (SO), Niklas Lundell, Pekka 
Seitola samt Gustaf Hagman (VD)  
 
 
 
Ledande befattningsinnehavare 
 
Ledande befattningsinnehavare i Stingbet Holding AB (publ) består av  
 
VD 
Gustaf Hagman, född 1974 
Innehav i bolaget: 5 599 988 aktier, 625 000 optioner 



 
 

www.stingbet.com 
www.stingbetholding.com 

6 

 
 
Finanschef 
Marcus Teilman, född 1983 
Innehav i bolaget 370 024 aktier, 468 750 optioner 
 
 
 
Stingbetaktien och ägare 
 
Totala antalet aktier i bolaget uppgick per den 31/12 2009 till 52 693 908 st samt ytterligare 2 500 000 
utestående teckningsoptioner.  
 
Bolaget har ett aktieslag – A-aktier.  
Bolagets aktie är marknadsnoterad på Aktietorget´s marknadsplats www.aktietorget.se 
 
Stingbet Holding AB (publ) 
Större aktieägare per 31/12 2009 
 
Namn           % av bolaget  Antal aktier (optioner) 
 
Niklas Lundell (gm bolag)   10,90%        5 744 045  (468 750) 
Gustaf Hagman  10,63%            5 599 988  (625 000) 
Mårten Eriksson (gm bolag)   10,52%  5 541 120             
Philip Linde (gm bolag)     7,70%      4 059 988  
Mattias Mattsson    6,62%    3 490 971 
Pekka Seitola (gm bolag)    3,71%   1 954 944  (312 500) 
Johannes Sundberg    3,60%  1 894 944 
Torsten Söderberg (privat + bolag)   3,13%   1 650 000  (625 000)  
Per Hildebrand    2,95%  1 554 944  
Sedermera Fondkommission    2,37%   1 250 000 
David Karlsson    2,17%  1 145 000  
Patrik Lundberg    2,10%  1 107 472            
Totalt antal aktier i bolaget: 52 693 908 st. 66,41%  34 993 416 (2 031 250) 
Totalt antal teckningsoptioner i bolaget: 2 500 000 st 
 
 
Flerårsöversikt 
 
Stingbet Holding AB (publ) väljer att inte visa någon flerårsöversikt då bolaget innan 2008 haft en 
annan verksamhet som inte finns kvar. Detta gör att en rättvis bild av bolaget bara kan göras två år 
tillbaka i tiden. Översikt för de senaste två åren återfinns i Resultat- och Balansräkningen. 
 
 
Förslag till vinstdisposition 
 
Till årsstämmans förfogande står hos moderbolaget följande vinstmedel: 
 
Belopp i kronor 
Nettoresultat för räkenskapsåret 2009       -358 505 
Överkursfond     14 501 883 
Balanserat resultat      2 690 788 
Totalt     16 834 166 
 
 
Styrelsen föreslår att hela beloppet, 16 834 166 kronor, balanseras i ny räkning. 
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Årsstämma och övrig information 
 
Årsstämma i Stingbet Holding AB (publ) hålls torsdagen 27 maj kl 17.00 på Artillerigatan 6, i 
Stockholm. 
 
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken fredagen den 21 maj 2010 och dels senast klockan 16.00 fredagen den 21 maj 2010 
anmäla sig skriftligen till Stingbet Holding AB, Box 111 75, 100 61  Stockholm eller per e-post 
info@stingbetholding.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller 
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift 
om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, 
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 
 
 
Stingbet Holding AB (publ) avser att publicera ekonomisk information avseende verksamhetsåret 2010 
enligt nedan: 
 
Kvartalsrapport Q1, 
Delårsrapport januari-mars 2010   27 maj 2010 
 
Kvartalsrapport Q2, 
Delårsrapport januari-juni 2010   27 augusti 2010 
 
Kvartalsrapport Q3, 
Delårsrapport januari-september 2010   25 november 2010 
 
Kvartalsrapport Q1, 
Bokslutskommuniké januari-december 2010   24 februari 2010 
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Samtliga belopp i denna rapport är angivna i tkr.  
 
Koncernens Resultaträkning         

     

Belopp i tkr      Not 2009   2008

Intäkter  6 069 626

Summa intäkter 6 069 626

Driftkostnader i spelverksamheten -4 936 -471

Bruttoresultat 1 133 155

Övriga externa kostnader 4 -897 -1 640

Personalkostnader 5 -689 -123

Övriga rörelseintäkter 6 - 65

Rörelseresultat 1,2,3 -453   -1 543

Finansnetto       

Resultat från andelar i koncernföretag   7 -  -10 573

Finansiella intäkter 8 91 2

Finansiella kostnader 9 -3 -4

Summa finansnetto 88 -10 575

Resultat före skatt -365 -12 118

Skatt 10 39 -3 534

Årets resultat      -326   -15 652

Resultat per aktie ( kronor) 

 - före utspädning -0,01 -0,99

 - efter utspädning -0,01 
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Koncernens Rapport över totalresultatet          

Belopp i tkr        Not 2009   2008

Årets resultat -326 -15 652

Övrigt totalresultat,  

Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital 

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter -1 334 1 437

Övrigt totalresultat för året -1 334 1 437

Summa totalresultat för perioden -1 660 -14 215
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Koncernens Balansräkning          

Belopp i tkr       Not 2009-12-31   2008-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 11 17 437 4 343

Summa anläggningstillgångar 17 437 
 

4 343

      

Omsättningstillgångar 
     

Kundfordringar 316 -

Skattefordringar 37 -

Övriga fordringar 87 77

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 31 699

Kassa och bank 622 153

Summa omsättningstillgångar 1 093 929

   

SUMMA TILLGÅNGAR       18 530   5 272

       

Koncernens Balansräkning          

Belopp i tkr       Not 2009-12-31   2008-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital       

Aktiekapital  15 2 202 845

Övrigt tillskjutet kapital 18 445 4 297

Omräkningsdifferens -114 1 220

Balanserade vinstmedel inkl årets resultat -2 891 -2 565

Summa eget kapital 17 642 3 797
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Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder 487 853

Övriga skulder 80 260

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 321 362

888 1 475

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    18 530   5 272

 
 
Koncernens ställda säkerheter och ansvarsförbindelser      

Belopp i tkr        Not 2009-12-31   2008-12-31

Ställda säkerheter - -

Ansvarsförbindelser 17 

Garantiförbindelser 9 50

 
 
 
 
Sammanställning över förändringar i koncernens eget kapital     

Övrigt Balanserat

Aktie- tillskjutet Omräknings- resultat Summa

      kapital kapital  reserv inkl årets eget kapital

Ingående eget kapital 2008-01-01 6 648 - -217 6 939 13 370

Årets totalresultat 1 437 -15 652 -14 215

Nedsättning av aktiekapital -6 148 – 6 148 –

Nyemission 314 3 443 3 757

Pågående nyemission 31 354 385

Ovillkorade aktieägartillskott 500   500

Utgående eget kapital 2008-12-31 845 4 297  1 220 -2 565 3 797

Ingående eget kapital 2009-01-01 845 4 297 1 220 -2 565 3 797

Årets totalresultat -1 334 -326 -1 660

Nyemission 1 357 14 148 15 505

Utgående eget kapital 2009-12-31 2 202 18 445  -114 -2 891 17 642
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Koncernens Kassaflödesanalys          

Belopp i tkr          2009   2008

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster -365 -12 118

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet; 

 - Förluster vid avyttring andelar i dotterbolag - 10 573

 - Valutakursvinster - -345

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital    -365   -1 890

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 342 4 396

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -285 -4 125

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -307   -1 619

Investeringsverksamheten     

Förvärv av andelar i dotterbolag – -12

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -146 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -146   -12

Finansieringsverksamheten     

Nyemission 1 507 -

Avgår emissionskostnader -547 –

Erhållna ovillkorade aktieägartillskott - 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  960   500

Årets kassaflöde 507 -1 131

Likvida medel vid årets början 
  153 230

Omräkningsdifferens vid konsolidering av dotterbolag  -38 1 054

Likvida medel vid årets slut     622   153

 



 
 

www.stingbet.com 
www.stingbetholding.com 

13 

 
Moderbolagets Resultaträkning          

     

Belopp i tkr        Not 2009   2008

Nettoomsättning 390 60

Summa intäkter 390 60

RÖRELSENS KOSTNADER 

Övriga externa kostnader 4 -598 -1 115

Personalkostnader 5 -689 -123

Rörelseresultat 1,2,3 -897 -1 178

         
Resultat från finansiella poster      

         

Resultat från andelar i koncernföretag   7 -  120

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 541 34

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -3 -4

Resultat efter finansiella poster -359 -1 028

Skatt på årets resultat 10 - -

Årets resultat        -359   -1 028
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Moderbolagets Balansräkning          

Belopp i tkr        Not 2009-12-31   2008-12-31

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 12 12 12

Långfristiga fordringar hos koncernföretag 13 18 203 3 960

Summa finansiella anläggningstillgångar 18 215 3 972

Summa anläggningstillgångar 18 215 3 972

Omsättningstillgångar 
     

Kortfristiga fordringar 

Fordringar hos koncernföretag 800 194

Övriga fordringar 44 76

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 30 406

Summa kortfristiga fordringar 874 676

Kassa och bank 
    

228 
 

115

Summa omsättningstillgångar 
   

1 102 
 

791

SUMMA TILLGÅNGAR        19 317   4 763
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Moderbolagets Balansräkning          

Belopp i tkr        Not 2009-12-31   2008-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital    15   

Bundet eget kapital 

Aktiekapital 2 202 814

Pågående nyemission - 385

2 202 1 199

Fritt eget kapital 

Överkursfond 14 502 3 443
Balanserade vinstmedel 2 691 276

Årets resultat 
 

-359 
 

-1 028

16 834 2 691

Summa eget kapital 19 036 3 890

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder 139 562

Övriga skulder 61 222

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 81 89

281 873

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     19 317   4 763

 
 
 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderbolaget      

Belopp i tkr        Not 2009-12-31   2008-12-31

Ställda säkerheter - -

Ansvarsförbindelser 17 

Garantiförbindelser 9 50
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Sammanställning över förändringar i moderbolagets eget kapital   

Balanserat 

Aktie- Pågående Överkurs- resultat Summa

      kapital nyemission  fond inkl årets eget kapital

Moderföretaget 

Ingående eget kapital 2008-01-01 6 648 - - -6 372 276

Nedsättning av aktiekapital -6 148 6 148 –

Nyemission 314 3 443 3 757

Pågående nyemission 385 385

Ovillkorade aktieägartillskott 500 500

Årets resultat -1 028 -1 028

Utgående eget kapital 2008-12-31 814 385  3 443 -752 3 890

Ingående eget kapital 2009-01-01 814 385 3 443 -752 3 890

Omföring överkursfond -3 443 3 443 –

Nyemission 1 388 -385 14 502 15 505

Årets resultat -359 -359

Utgående eget kapital 2009-12-31 2 202 –  14 502 2 332 19 036
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Moderbolagets Kassaflödesanalys        

Belopp i tkr           2009   2008

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster -359 -1 028

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före       
förändringar av rörelsekapital   -359  -1 028

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -198 
 

-664

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -291 1 021

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -848   -671

Investeringsverksamheten 

Förvärv av andelar i dotterbolag - -12

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –   -12

Finansieringsverksamheten     

Nyemission 1 508 –

Avgår emissionskostnader -547 -

Erhållna aktieägartillskott - 500

Amortering av lånefordringar - 230

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  961   730

Årets kassaflöde 113 47

Likvida medel vid årets början   115 68

Likvida medel vid årets slut      228   115
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Belopp i TSEK om inget annat anges 

NOT 1   Allmän information 

Stingbet Holding AB (publ) bedriver konsultverksamhet inom IT och management samt genom  

dotterbolag spelverksamhet över internet. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på Malta. 

Moderbolaget är ett aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier är upptagna till handel på Aktietorget.  

NOT 2   Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna redovisningsprinciper 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) 

så som dessa antagits av EU, IFRIC-tolkningar samt Maltese Companies Act 1995, som gäller för de  

bolag som rapporterar enligt IFRS, så som dessa antagits av EU. 

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden.  

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen. Den skillnad som föreligger  

för moderbolagsredovisningen jämfört med koncernredovisningen är i huvudsak uppställningsformerna 

för resultat- och balansräkningar som följer den uppställningsform som Årsredovisningslagen anger. 

  

  

Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar 

Denna årsredovisning är den första årsredovisning för Bolaget som upprättas i enlighet med IFRS. 

Jämförande information för föregående räkenskapsår har räknats om så att den överensstämmer med 

de nya redovisningsprinciperna. 

  

IAS 1 " Utformning av finansiella rapporter (i kraft från den 1 januari 2009) 

Den reviderade standarden förbjuder medtagande av intäkts- och kostnadsposter (dvs förändringar 

i eget kapital som inte avser transaktioner med aktieägare) i rapporten över förändringar i eget kapital, 

vilket kräver att icke-ägarförändringar i eget kapital presenteras separat från ägarförändringar i eget 

kapital i en rapport över totalresultat. Följaktligen presenteras samtliga ägarförändringar i eget kapital 

i koncernens redovisning av förändringar i eget kapital, medan samtliga icke-ägarförändringar i eget kapital  

presenteras i koncernens rapport över totalresultat. 
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Tillämpade värderingsgrunder och klassificering 

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor vilket även utgör rapporteringsvaluta för 

moderbolaget och för koncernen. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental. 

  

Tillgångar klassificeras som omsättningstillgångar om de förväntas bli sålda under, eller är avsedda för  

försäljning eller förbrukning under, företagets normala verksamhetscykel, om de innehas främst för 

handelsändamål, om de förväntas bli realiserade inom tolv månader från balansdagen eller om de 

utgörs av likvida medel. Alla andra tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar. 

  

Skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förväntas bli reglerade under företagets normala  

verksamhetscykel, om de innehas främst för handelsändamål, om de förväntas bli reglerade inom  

tolv månader från balansdagen eller om företaget inte har en ovillkorad rättighet att senarelägga skuldens 

reglering i minst tolv månader efter balansdagen. Alla andra skulder klassificeras som långfristiga 

skulder. 

  

  

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna 

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar 

och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de 

redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från 

dessa uppskattningar och bedömningar. 

  

Det område som innefattar en hög grad av bedömningar, som är komplexa eller sådana områden där 

antagande och uppskattningar är av väsentlig betydelse, är främst antaganden och uppskattningar för 

prövning av nedskrivningsbehov för immateriella tillgångar med obegränsad ekonomisk livslängd. 

  

  

Grunder för konsolidering 

Koncernredovisningen omfattar moderbolag och bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar 

mer än hälften av rösterna eller på annat sätt har bestämmande inflytande över. 

  

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att 
moderbolaget indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder. 

  

Dotterbolagens intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder ingår i koncernredovisningen 
från den dag det bestämmande inflytandet uppkommer (förvärvstidpunkten) och till den dag det upphör. 
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Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed 

sammanhängande vinster elimineras i sin helhet.  
 

  

Rapportering per segment 

Rörelsesegmenten rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapporteringen som 

lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den 

funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. 

I koncernen har denna funktion identifierats som moderbolagets styrelse, vilken fattar strategiska beslut. 

  

  

Utländsk valuta 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser som 

uppstår vid omräkningen redovisas över resultaträkningen. 

Omräkning av utländska verkamheter 

Verksamheter vars funktionella valuta är annan än svenska kronor omräknas till svenska kronor enligt 

dagskursmetoden, innebärande att tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens 

kurs och resultaträkningens poster omräknas till genomsnittskurs. Valutakursdifferenser som 
uppkommer 

vid omräkningen klassificeras som eget kapital och överförs till koncernens omräkningsreserv. 

Redovisning av intäkter 

Som intäkter redovisas intäkter från koncernens spelverksamheter. 

Spelintäkterna utgörs av nettot av erhållna spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med 

spelskatter och licensavgifter till spelleverantörer. 

Intäkt redovisas när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida 

ekonomiska fördelar kommer att erhållas efter vissa specifika kriterier har uppfyllts. I de fall intäkten 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt men transaktionen ännu ej har avslutats på balansdagen kommer 

intäkten att redovisas i balansräkningen som upplupen intäkt. 

Intäkter från sålda tjänster redovisas exklusive moms och rabatter samt efter eliminering av koncern- 

intern försäljning. Sålda tjänster innefattar konsultintäkter från IT, marknadsföring och management. 

Driftkostnader i spelverksamhet 

Driftkostnader i spelverksamheten avser kostnader för betalningstjänster för insättningar av spelinsatser 

och utbetalning av vinster, kostnader för bonus till spelarna och ersättningar till samarbetspartners och   
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affiliates. Ersättningen till samarbetspartners och affiliates är volymrelaterad och kopplad till den 

förmedlade slutkundens spel inom koncernens spelverksamheter. 

  

Övriga rörelseintäkter 

Intäkter för sekundära aktiviteter inom ordinarie verksamhet avseende rörelsefordringar och 

rörelseskulder redovisas som övriga rörelsekostnader. Posten utgörs huvudsakligen av valutakurs-  

vinster i rörelsen.  

  

Skatter 

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatteskuld och förändringar i avsättning för 

uppskjuten skatt samt förändringar i det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar.   

  

Aktuell skatteskuld baseras på det skattepliktiga resultatet för året. Det skattepliktiga resultatet skiljer  

sig från det nettoresultat som redovisas i resultaträkningen, då det inte omfattar intäkts- och 

kostnadsposter som ej är skattepliktiga eller avdragsgilla eller som är skattepliktiga eller avdragsgilla  

andra år än det aktuella räkenskapsåret. 

  

Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som är föreskrivna på balansdagen 

eller tidigare har aviserats. 

  

Uppskjuten skatt är den skatt som bolaget förväntar sig betala eller erhålla på grund av skillnader 

mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värde 

som används i beräkningen av det skattepliktiga resultatet. 

  

Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är 

sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas och medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. 

  

  

Immateriella tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar med obestämd nyttjandeperiod 

  

Immateriella anläggningstillgångar består av förvärvade tillgångar i form av kunddatabaser, som 

bedöms ha en obestämbar nyttjandeperiod och inte är föremål för årliga avskrivningar. 

Dessa tillgångar bedöms årligen för att identifiera eventuella nedskrivningsbehov och redovisas 

till anskaffningsvärde minskat med eventuella ackumulerade nedskrivningar. 

  

  

Finansiella tillgångar 



 
 

www.stingbet.com 
www.stingbetholding.com 

22 

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: till verkligt värde via  

resultaträkningen samt lånefordringar och kundfordringar. Klassificeringen beror på det ändamål för  

vilket de finansiella tillgångarna förvärvades. 

  

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte utgör derivat med fasta betalningar  

eller med betalningar som går att fastställa och som inte är noterade på en aktiv marknad.  

Lånefordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde, vilket bestäms utifrån den effektivränta som 

beräknas vid anskaffningstidpunkten. Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta 

efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts utan diskontering. Nedskrivning av kundfordringar 

redovisas i rörelsens kostnader. 

  

  

Finansiella skulder 

Finansiella skulder klassificeras som finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen eller 

som finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. 

  

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande 

verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de 

förfaller inom ett år eller tidigare. Annars klassificeras de som långfristiga skulder. 

  

  

Likvida medel 

Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och 

motsvarande institut samt kortfristiga placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten under- 

stigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. 

  

  

Redovisningsprinciper för moderbolaget 

Avvikelser mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper motiveras av de begränsningar 

årsredovisningslagen medför i tillämpningen av IFRS i moderbolaget samt de beskattningsregler som 

möjliggör en annan redovisning för juridisk person än för koncernen. 

  

Koncernföretag 

Andelar i koncernföretag redovisas i moderbolaget till anskaffningsvärde reducerat med eventuella 

nedskrivningar. 

  

Uppdelning av bundet och fritt kapital 

I moderbolagets balansräkning delas eget kapital upp i bundet respektive fritt eget kapital i enlighet med 
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årsredovisningslagen. 

  

  
Not 3    Rapportering per segment 

Ledningen har fastställt rörelsesegmenten med utgångspunkt från de rapporter som granskats av 

moderbolagets verkställande direktör och överlämnats till styrelsen. Dessa används för 

att fatta strategiska beslut. 

Ledningen betraktar verksamheten huvudsakligen från ett geografiskt perspektiv.  

Den främsta måttstocken för moderbolagets Verkställande direktör och styrelse vid utvärdering av 

rörelsesegmentens verksamhet är bruttoresultatet, vilket definieras som nettot av erhållna 

spelinsatser och utbetalda spelvinster minskat med spelskatter och licensavgifter, kostnader för  

betalningstjänster för insättningar av spelinsatser och utbetalningar av vinster, kostnader för bonus 

till spelarna och ersättningar till samarbetspartners och affiliates.  

  
Stingbet Malta Limited erhåller sina intäkter från spelverksamheten. Moderbolaget Stingbet Holding AB 
(publ) erhåller sina intäkter från konsulttjänster inom IT och management. I segmentet övrigt 
enligt nedan ingår de vilande dotterbolagen Valdemo Trading Limited, Cypern, och Eurobet Operation  

Limited, Malta. 
 
 
 

Stingbet Holding Stingbet 

2009        Sverige  Malta Övrigt Summa

Intäkter 390 6 069 - 6 459
varav koncernintern försäljning -390 - - -390
Driftkostnader spelverksamhet – -4 936 - -4 936
Bruttoresultat    - 1 133 - 1 133

Rörelseresultat    -897 547 -102 -452
Resultat före skatt    -359 96 -102 -365

Resultat efter skatt -359 135 -102 -326

Tillgångar 19 317 18 205 23 37 545

varav koncerninterna fordringar -19 015 – - -19 015

Tillgångar exkl koncerninterna fordringar 302 18 205 23 18 530

Skulder 281 18 282 393 18 956

varav koncerninterna skulder – -18 068 - -18 068

Skulder exkl koncerninterna skulder 281 214 393 888

Stingbet Holding Stingbet 
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2008        Sverige  Malta Övrigt Summa

Intäkter 60 626 - 686
varav koncernintern försäljning -60 - - -60
Driftkostnader spelverksamhet – -471 - -471
Bruttoresultat    - 155 - 155
Rörelseresultat    -1 178 -161 -269 -1 608
Resultat före skatt    -1 028 -192 -10 898 -12 118

Resultat efter skatt -1 028 -192 -14 432 -15 652

Tillgångar 4 763 4 649 25 9 437

varav koncerninterna fordringar -4 165 – - -4 165

Tillgångar exkl koncerninterna fordringar 598 4 649 25 5 272

Skulder 873 4 856 315 6 044

varav koncerninterna skulder – -4 569 - -4 569

Skulder exkl koncerninterna skulder 873 287 315 1 475
 
 
 
NOT 4    Arvode och kostnadsersättning till revisorer 

Till revisorer och revisionsföretag har följande ersättningar utgått för revision och annan granskning 

enligt lagstiftning samt för rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen 

(Revisionsuppdrag). Ersättning har även utgått för övrig fristående rådgivning, (Övriga uppdrag) 
 

2009            Koncern   Moderföretag

Revisionsuppdrag, Nexia 13 13

Övriga uppdrag, Nexia – –

Revisionsuppdrag, andra revisionsbolag  37 –

50 13

2008            Koncern   Moderföretag

Revisionsuppdrag, Nexia 119 119

Övriga uppdrag, Nexia 129 129

Revisionsuppdrag, andra revisionsbolag  22 –

270 248
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Not 5 Anställda, löner, ersättningar och sociala kostnader 

Medelantalet anställda varav varav
            2009 kvinnor 2008 kvinnor

Moderföretaget 
  

Sverige 2 0 1 0

Dotterföretag 
Dotterbolagen har ej haft några anställda under  - - - -

räkenskapsåren 2008 och 2009        

                

Koncernen totalt     2 0 1 0

                

Företagsledning varav varav
Antal personer i ledande ställning    2009 kvinnor 2008 kvinnor

Moderföretaget 
 

Styrelsen 4 0 3 0

Koncernen totalt 

Styrelser 10 4 9 4

Övriga ledande befattningshavare 1 0 0 0

      

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

      

 
  2009     2008  

Löner och Sociala Löner och Sociala
   ersättningar  kostnader  ersättningar  kostnader

Moderföretaget 556 129 99 25
(varav 
pensionskostnad) 

 (–)   (–)

Dotterföretag - – - –
(varav 
pensionskostnad) 

  (–)    (–)

Koncernen totalt 556 129 99 25
(varav 
pensionskostnad) 

(–)   (–)
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Löner och fördelade mellan styrelseledamöter och Verkställande direktör och övriga anställda. 

   
  2009    2008  

Styrelse Övriga Styrelse Övriga

 
 och VD  anställda  och VD  anställda

Moderföretaget 
472 84  99 0

     

Dotterföretag 
- -  - -

Koncernen totalt 472 84 99 –
 
 
Not 6 Övriga rörelseintäkter 

            2009   2008

Koncernen 
Kursvinst på fordringar/skulder av 
rörelsekaraktär   

-
 

65

– 65
 

Not 7 
Resultat från andelar i 
koncernföretag   

         2009   2008

Realisationsresultat 
vid avyttring av 
andelar 

       
 

-  
-10 573

       – -10 573
 
 
 
 
Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter

            2009   2008

Koncernen 

Ränteintäkter 3 2
Erhållna premier för teckningsoptioner med löptid längre än 
1 år 

88 
 

-

91 2
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Moderbolaget 
Ränteintäkter , koncernföretag 451 32
Ränteintäkter 2 2
Erhållna premier för teckningsoptioner med löptid längre än 
1 år 

88 
 

-

541 34
 
Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter 

  
             2009   2008

Koncernen 
Räntekostnader 3 4

3 4

Moderbolaget 
Räntekostnader 3 4

3 4
 
Not 10 Skatt 
            2009   2008
Koncern 
Aktuell skatt 

Periodens skattekostnad – –

     
Uppskjuten skatt 

Återföring av uppskjuten skattefordran – -3 534

Skatteintäkt uppskjuten skattefordran 39 -

Total redovisad skattekostnad i Koncern 39 -3 534

Moderföretaget 

Aktuell skatt - -

Uppskjuten skatt - -

Total redovisad skattekostnad i 
moderföretaget  

–
 

–
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Not 11 Andra immateriella tillgångar 

             2009  2008

Koncern 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående balans 4 343 -

Investering 14 393 3 960

Valutakursförändringar -1 299 383

Utgående balans 17 437 4 343

Redovisat värde vid periodens slut 17 437 4 343

 
Koncernens immateriella anläggningstillgångar består av förvärvade kunddatabaser härrörande från 
förvärven av Stingbet, FishNChips, Slitzpoker, U2 Poker, Wasapoker och 66Poker. Då dessa 
kunddatabaser bedöms ha en obestämdbar nyttjandeperiod och därmed inte är föremål för årliga 
avskrivningar görs årligen en nedskrivningsprövning genom att återvinningsvärdet beräknas utifrån 
dess nyttjandevärde. Denna prövning har ej medfört något behov av nedskrivning, då bedömningen är 
att det beräknade återvinningsvärdet inte understiger det redovisade värdet. 
 

Not 12 Andelar i koncernföretag 

              2009  2008

Moderbolaget 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående anskaffningsvärde 29 089 29 077

Investering - 12

Utgående anskaffningsvärde 29 089 29 089

Ackumulerade nedskrivningar 

Ingående ackumulerade nedskrivningar -29 077 -29 077

Årets nedskrivningar - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -29 077 -29 077

Redovisat värde vid periodens slut 12 12
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Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag 

2009 2008

Andel Redovisat Redovisat

Dotterbolag/Säte   Org.nr i %   värde  värde

Stingbet Malta Limited, Malta C 45319 100% 12 -

Valdemo Trading Limited, Cyprus HE 153132 100% – -

12 –
Dotterbolag till Valdemo Trading Limited 
Eurobet Operations Limited, Malta C 35413 100%

 

Not 13 Fordringar hos koncernföretag 

             2009  2008

Fordringar med förfall 5 år och längre 

Stingbet Malta Limited 18 203 3 960

Fordringar med förfall inom ett år 

Stingbet Malta Limited 800 194

Valdemo Trading Limited, Cypern 

Ingående anskaffningsvärde 3 879 4 229

Återbetalat kapital - -350

Utgående anskaffningsvärde 3 879 3 879

Ingående nedskrivningar -3 879 -3 999

Årets återföring av nedskrivningar - 120

Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 879 -3 879

Utgående redovisat värde – –
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Stingbet Malta Limited, Malta 

Ingående anskaffningsvärde 4 154 -

Investeringar 14 849 4 154

Utgående anskaffningsvärde 19 003 4 154

Utgående redovisat värde 19 003 4 154

Utgående redovisat värde 19 003 4 154
 
 
Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

              2009  2008

Koncern 

Upplupna intäkter - 293

Förutbetalade emissionskostnader - 332

Förutbetalade hyreskostnader - 24

Förutbetalade arvoden - 50

Övriga förutbetalade kostnader 31 –

31 699

Moderföretag 

Förutbetalade emissionskostnader - 332

Förutbetalade hyreskostnader - 24

Förutbetalade arvoden - 50

Övriga förutbetalade kostnader 30 –

30 406

 
Not 15 Eget Kapital 

Aktiekapitalets sammansättning 

             2009   2008

Moderbolaget 

Antal aktier 52 693 908 19 479 536

Aktiekapital (kronor) 2 201 744 813 926
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Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

              2009   2008

Koncern 

Upplupna kostnader spelverksamheten  182 240

Revisionsarvoden 108 55

Bokslutskostnader 30 33

Övriga upplupna kostnader 1 34

321 362

Moderbolaget 

Revisionsarvoden 50 30

Bokslutskostnader 30 25

Övriga upplupna kostnader 1 34

81 89
 
Not 17 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut 

              2009  2008

Koncern 

Bankgaranti till förmån för Euroclear 9 50

Moderbolaget 

Bankgaranti till förmån för Euroclear 9 50

 
Not 18 Närståendetransaktioner 

                  

 
Moderbolaget har en närståenderelation med sina dotterbolag, se not 12 och 13 
 
Sålda tjänster mellan moderbolag och dotterbolag avser främst IT- och managementtjänster. 
Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. Vederlagsfria tjänster har inte 
levererats. 
 
Moderbolagets fordringar på dotterbolaget Stingbet Malta Limited löper med en marknadsmässig 
ränta. 
 
Transaktioner med närstående 
 

Moderbolaget         2009   2008
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Försäljning av tjänster till dotterbolag 390 60

Ränteintäkter från dotterbolag 451 32

Fordran på dotterbolag 19 003 4 154
 
 
Not 19  Aktierelaterade ersättningar 
 
Stingbets incitametsprogram till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner beslutades på 
årsstämma den 29 juni 2009. 
 
Programmet innebär en emission av 2 500 000 teckningsoptioner. Nyckelpersonerna erbjöds att köpa 
teckningsoptioner till en marknadsmässig premie som med hjälp av Black & Scholes värderingsmodell 
fastställdes till 0,035 SEK per teckningsoption. Samtliga optioner är tecknade och de inbetalade 
premierna har redovisats i moderbolaget över resultaträkningen som finansiella intäkter. Varje 
teckningsoption ger rätt att under tiden från den 1 augusti 2009 till den 29 juli 2011 teckna en ny aktie 
till en teckningskurs uppgående till 160% av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för de femton 
senaste handelsdagarna före beräkningstillfället med Black & Scholes. Den sålunda framräknade 
teckningskursen ska avrundas till närmast helt öre, dock lägst kvotvärdet. 
 
I det fall samtliga teckningsoptionerna kommer att utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 2 500 
000 aktier och aktiekapitalet kommer öka med 104 459,15225 kronor. 
 
Not 20 Finansiella risker 
 
Koncernens finansverksamhet bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy, vilken strävar till 
att minimera koncernens risknivå. Finansieringen av dotterbolag sker i huvudsak via moderbolaget.  
 
Valutarisk 
 
Koncernens resultat påverkas av valutakursförändringar när de utländska dotterbolagens resultat 
räknas om till svenska kronor. Koncernens egna kapital påverkas även av valutakursförändringar när 
tillgångar och skulder i utländska dotterbolag räknas om till svenska kronor. 
 
Refinansieringsrisk, likviditetsrisk och kapitalhantering  
 
Koncernens verksamhet är främst finansierad via egna medel. De utländska bolagen finansieras 
genom koncerninterna lån hos moderbolaget. 
 
Koncernens icke-finansiella anläggningstillgångar består av förvärvade kunddatabaser. Framtida 
investeringar i materiella anläggningstillgångar bedöms främst kunna finansieras med internt 
genererade medel eller hyreslösningar. Behov av extern finansiering bedöms kunna uppstå i samband 
med expansion av koncernens verksamhet eller vid eventuella kommande förvärv av företag eller 
kunddatabaser. 
 
Målsättningen är att främst förvärva genom kontant betalning och eller genom emission av egna 
aktier. 
 
Ränterisk 
 
Koncernens intäkter och kassaflöde från rörelsen är i allt väsentligt oberoende av förändringar i 
marknadsmässiga räntenivåer. 
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Motpartsrisker och kreditrisker 
 
Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker gentemot finansiella motparter. 
Stingbet har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. 
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