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Delårsrapport
Juli – september 2021
Kvartalets omsättning ökade med 80 procent mot jämförelseperioden. Ökningen är främst driven av fler merchants, men
också av en viss återhämtning efter föregående års omställning av intäkterna har fått genomslag i omsättningen. Antalet
merchants uppgick vid kvartalets slut till 67, en ökning från
29 vid samma tidpunkt förra året. Satsningen på konsumentprodukterna fortsatte och i augusti gjordes Quickbit App tillgänglig för den svenska marknaden.
Första kvartalet, juli – september 2021 i sammandrag
• Nettoomsättningen uppgick till 97,1 mEUR (54,0).

Inbjudan till telefonkonferens
Quickbit presenterar delårsrapporten i
en telefonkonferens klockan 10.00 den
10 november. Ring in för registrering
några minuter innan telefonkonferensen
börjar på något av nedanstående
nummer:
Sverige:		
Storbritannien:
USA: 		

+46850558375
+443333009263
+1 6319131422

Pin: 20288230#

Delårsrapport Q3
(januari–mars)
Bokslutskommuniké
2021/2022

• Rörelseresultatet uppgick till -0,1 mEUR (0,9).
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 EUR (0,11).

Väsentliga händelser under kvartalet
• Förvärv av det norska bolaget Balder Solutions AS.
• Hammad Abuiseifan tillträdde som ny VD.
• Avtalet med Eminova Fondkommission om mentorstjänster avslutades.

Finansiellt sammandrag
Första kvartalet

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2
(oktober–december)

• Justerad EBITDA uppgick till 0,3 mEUR (1,2).

• Avtal ingicks med två inlösenbanker, Worldpay och Bank Frick.

För att följa presentationen via webcast,
använd följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/
quickbit-interim-q1-2021

Årsstämma 2021

• Bruttoresultat uppgick till 3,6 mEUR (2,3) med en bruttomarginal
på 3,7% (4,3%).

24 November 2021

mEUR

Nettoomsättning
9 februari 2022
11 maj 2022
10 augusti 2022

Omsättningstillväxt (%)
Bruttoresultat

Jul-sep 2021

Jul-sep 2020

2020/2021

97,1

54,0

250,6

80%

-43%

-44%

3,6

2,3

10,5

3,7%

4,3%

4,2%

0,3

1,2

2,3

0,3%

2,2%

0,9%

Genomsnittlig dagsvolym (ADV)

1,1

0,6

0,7

Antal merchants

67

29

57

Bruttomarginal (%)
Justerad EBITDA
Justerad EBITDA marginal (%)

Denna rapport är publicerad på svenska
och engelska. Vid eventuella skillnader
mellan den engelska versionen och den
svenska originaltexten ska den svenska
versionen gälla.

Helår

Se sid 18 –19 för definitioner och härledning av ovannämnda alternativa nyckeltal.
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VD har ordet
Räkenskapsåret ‘21/22 inleddes med ett starkt kvartal. Det positiva
momentumet, primärt drivet av nya merchants samt av ökade volymer,
fortsatte in på det första kvartalet. Vi har kommit närmare en bredare
lansering av vår konsumentprodukt både gällande nya funktioner,
men även lanseringar i nya länder.
Nettoomsättningen ökade sekventiellt med 17 procent
jämfört med fjärde kvartalet föregående år. Brutto
marginalen under kvartalet ökade något till 3,7 procent
jämfört med 3,6 procent fjärde kvartalet. Bruttomarginalen påverkas kortsiktigt av mixen av merchants
samt intäkternas geografiska mix.
Vi ser ett positivt mönster på marknaden gällande
inställning och acceptans för kryptovalutor, både från
konsumenter, företag och i förhållningssättet från
myndigheter. I takt med att kryptovalutor gör sitt intåg
i människors vardag, kommer också lagstiftning och
regleringar på plats. Inom EU finns en ambition att samordna regleringsarbetet för att ge likartade och stabilare
förutsättningar för vår typ av verksamhet och EU utgör
dessutom en stor marknad med många möjligheter.
Eftersom det är viktigt för oss att veta vilka spelregler
som gäller, innebär det att Europa är vår nuvarande
huvudmarknad. Övriga delar av världen är på sikt också
intressanta, men vi kommer att anpassa våra marknadsintroduktioner till utvecklingen av det regulatoriska
landskapet.
I början av augusti öppnade vi upp för den breda
svenska allmänheten att använda Quickbit App och
för bara några dagar sedan lanserade vi konton för
traditionella valutor i Quickbit App. Det gör vårt kryptoerbjudande unikt på svenska marknaden. Vi är först i
Sverige med att möjliggöra för användare att smidigt
och enkelt röra sig mellan krypto och traditionella
valutor på en gemensam plattform. Nu fokuserar vi på
att i hög takt fortsätta att lansera nya tjänster för att
öka användarnyttan. Vår vision och målsättning ligger i
att förenkla användandet av kryptovalutor i människors
vardag och således bidra till en ekonomi utan gränser.

Vi närmar oss lanseringen av vår konsumentprodukt
på nya geografiska marknader. I slutet av september
slutförde vi förvärvet av Balder Solutions i Norge.
Förvärvet ger oss de registreringar vi behöver för att
lansera Quickbit App och Card i Norge, som första
marknad för konsumentprodukterna utanför Sverige.
Därefter tittar vi närmast på resterande Norden, Estland
och Nederländerna.
I det ekosystem av betaltjänster för kryptovalutor
som vi skapar, är Quickbit Merchant samt Quickbit App
och Card sammanlänkade och utvecklingen av tjänsterna
är korrelerad. Efter en översyn under mina första månader
som vd beslutade vi att under hösten prioritera och
lägga våra resurser på Quickbit App, vilket lanseringen
av konton för traditionella valutor häromdagen är ett
resultat utav. Mot den bakgrunden är planen att lansera
Quickbit Card under tredje kvartalet ‘21/22 och Quickbit
Merchant under fjärde kvartalet ‘21/22.
Under den senaste tiden har vi också lagt mycket
resurser och energi på att förbättra de grundläggande
plattformarna för våra tjänster. Målsättningen har varit
att vässa förutsättningarna för att effektivt kunna vidareutveckla nya tjänster och säkerställa skalbarheten. Vi
har också gått igenom och förädlat både processer
och arbetssätt. Det har främst inneburit satsningar
inom produkt- och teknologiutveckling. Vi har förstärkt
organisationen inom produkt och teknik och inrättat en
ny roll som teknikchef, som ska ingå i ledningsgruppen.
Vi har lagt en bra grund för att kunna skapa fortsatt
tillväxt, där de viktigaste byggstenarna nu är på plats.
Hammad Abuiseifan
Verkställande direktör
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Finansiell översikt
Nettoomsättning och bruttoresultat

Nettoomsättningen uppgick till 97,1 mEUR (54,0) under
första kvartalet, motsvarande en ökning med 80%
jämfört med samma kvartal föregående år. Den positiva utvecklingen av försäljningen är framförallt drivet
av ökad ADV (average daily volume), fler merchants
samt en återhämtning från föregående års omställning.
Antalet merchants uppgick till 67 vid utgången av första
kvartalet, en ökning med 38 jämfört med samma kvartal
föregående år.
Bruttoresultatet uppgick tilll 3,6 mEUR (2,3) under
första kvartalet. Ökningen förklaras av den positiva
omsättningsutvecklingen. Bruttomarginalen uppgick
till 3,7% procent (4,3%).

Kostnader

Övriga externa kostnader uppgick till 2,2 mEUR (0,7)
under första kvartalet drivet i huvudsak av accelererade
investeringar i organisationen avseende konsulter, legala
kostnader relaterade till ansökningar och registreringar
i andra länder samt rörliga kostnader till följd av ökad
omsättning. De totala rörliga transaktionskostnaderna
under kvartalet uppgick till 1,0 mEUR varav 0,5 mEUR
var hänförliga till kostnader för introducenter till inlösenbanker.

Nettoomsättning och bruttomarginal per kvartal
mEUR

Procent
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Bolaget arbetar kontinuerligt med att etablera relationer
med inlösenbanker på egen hand, vilket därmed leder
till successivt minskade rörliga kostnader. Partnerskapen
med Worldpay och Bank Frick som inleddes under årets
första kvartal är ett steg i den riktningen.
Personalkostnaderna uppgick till 0,9 mEUR (0,4).
Ökningen jämfört med samma period föregående år
förklaras främst av ökat antal anställda i linje med
bolagets ambitioner.

Resultat

Justerad EBITDA uppgick till 0,3 mEUR (1,2), motsvarande
en justerad EBITDA marginal på 0,3% (2,2%). Justeringar
innefattar jämförelsestörande poster relaterade till valutakursdifferenser samt aktierelaterade incitamentsprogram,
nettot av vilka uppgick till 0,0 mEUR (0,1).
Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,4 mEUR (0,2) och avser
i huvudsak avskrivningar på balanserade utgifter för
produktutveckling.
Rörelseresultatet uppgick till -0,1 mEUR (0,9).
Skattekostnaden för första kvartalet räkenskapsåret
2021/2022 uppgick till 0,3 mEUR (0,2). Därmed uppgick
periodens resultat till -0,4 mEUR (0,7).

Antal merchants
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Finansiell ställning

Övriga fordringar i koncernens balansräkning uppgick
per 30 september 2021 till 10,6 mEUR (10,0). Balansposten Övriga fordringar består till en viss del av tidigare
lämnade depositioner av säkerheter i form av likvida
medel som Quickbit behövde göra till sin tidigare inlösenpartner. Från 31 augusti 2020 behöver bolaget inte
längre deponera likvida medel som säkerheter. De
deponerade säkerheterna uppgick per 30 september
2021 till 3,9 mEUR (9,3). Under det första kvartalet har
1,4 mEUR i deponerade säkerheter återförts till Quickbit.
Bolagets upplupna intäkter uppgick till 6,1 mEUR
per 30 september 2021. Bolaget redovisar från och
med tredje kvartalet 2020/2021 dessa upplupna intäkter
i balansposten Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter. Tidigare har dessa nettoredovisats i balansposten Övriga fordringar då beloppen tidigare varit
avsevärt mindre.
Bolaget har även tidigare nettoredovisat kostnaden
för inköp av kryptovaluta i Övriga fordringar, men bruttoredovisar posten sedan tredje kvartalet 2020/2021.
Bolagets upplupna kostnader uppgick till 7,8 mEUR per
30 september 2021.

Kassaflöde

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital påverkas
främst av förändringar i övriga fordringar samt upplupna
intäkter och kostnader. Kassaflöde från den löpande
verksamheten uppgick under första kvartalet till -3,5
mEUR (1,3).
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
under första kvartalet till -1,4 mEUR (-0,5) och avser
främst balanserade utgifter för produktutveckling samt
det genomförda förvärvet av det norska bolaget Balder
Solutions AS.
Koncernens likvida medel uppgick per 30 september
2021 till 7,5 mEUR (2,7).
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Övrig information
Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning för första kvartalet
uppgick till 3,7 Mkr (3,1) och avsåg i huvudsak koncerninterna tjänster. Koncerninterna tjänster elimineras vid
koncernkonsolidering och visas således inte i koncernens
resultaträkning. Övriga rörelseintäkter uppgick under
första kvartalet till 1,8 Mkr (0,2). Rörelseresultatet i
moderbolaget under räkenskapsårets första kvartalet
uppgick till -29,1 Mkr (-8,3). Resultat efter skatt för
första kvartalet uppgick till -28,4 Mkr (-8,3). Likvida
medel uppgick per den 30 september 2021 till 42,0 Mkr
(28,5).

Medarbetare

Medeltalet sysselsatta, inklusive konsulter, under första
kvartalet uppgick till 76 (46). Antal sysselsatta vid utgången av fjärde kvartalet uppgick till 80 (41). Medeltal
antal anställda (heltidstjänster exklusive konsulter)
under första kvartalet uppgick till 48 (18).

Väsentliga händelser under kvartalet
• Den 19 juli förvärvades 100 procent av aktierna i det
norska bolaget Balder Solutions AS. Genom förvärvet
erhåller Quickbit de nödvändiga registreringar som
krävs för en kommande lansering av Quickbit App
och Quickbit Card i Norge, som utgör nästa steg i
Quickbits expansionsfas. Köpeskillingen uppgår till
2,5 MNOK och finansieras i sin helhet med egen
kassa. Förvärvet tillträddes den 23 september.
• Den 29 juli tillträdde Hammad Abuiseifan som ny
VD för bolaget. Hammad har sedan i mars 2021
varit ledamot i Quickbits styrelse och kvarstår som
ledamot i styrelsen.
• I augusti ingicks avtal med två nya inlösenpartners,
WorldPay och Bank Frick. WorldPay är en ledande
leverantör av lösningar för hantering av betalningar
och har bred erfarenhet av och kunskap om kryptovalutor. Bank Frick är en affärsbank specialiserad på
blockchain-banktjänster. Att ha flera inlösenpartners
minskar Quickbits affärsrisk och sänker över tid
bolagets transaktionskostnader.

Väsentliga händelser efter kvartalet
• Den 12 oktober meddelades förändringar i ledningsgruppen. Simon Afeworki går från en roll som Head
of Finance till en nyinrättad roll som Chief Financial
Officer (CFO) med ansvar för både finans och redovisning. Niklas von Proschwitz har rekryterats till en
nyinrättad roll som Head of Technology. Quickbit har
tillsammans med Ejub Bicic, Chief Product Officer
(CPO) beslutat att Ejub lämnar Quickbit för att anta
nya utmaningar utanför bolaget. Rekrytering av en
ny CPO pågår. Hammad Abuiseifan övertar under
mellanperioden ansvaret för produktutvecklingen.
Som resultat av dessa förändringar, är ledningsgruppens sammansättning fr.o.m. 1 november 2021
som följer:
CEO, Hammad Abuiseifan
CFO, Simon Afeworki
Chief Legal & Compliance Officer, Johan Björklund
Head of Technology, Niklas von Proschwitz
CPO, vakant

Risker och osäkerheter

Quickbit står inför en del risker och osäkerheter som
kan komma att direkt eller indirekt påverka bolagets
verksamhet. Dessa osäkerheter inkluderar regulatoriska
risker kopplade till förändringar i regler och lagar i
olika länder och valutarisk hänförligt till snabba kurs
förändringar.
Risker och osäkerheter beskrivs mer utförligt i
Quickbits senaste publicerade årsredovisning som
finns på www.quickbit.com.

Transaktioner med närstående

Under första kvartalet har inga transaktioner ägt rum
med närstående.

• Den 27 augusti meddelades att avtalet med Eminova
Fondkomission om mentorstjänster avslutades den
22 september.
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Framåtblickande uttalanden

Denna delårsrapport innehåller uttalanden rörande
bland annat Quickbits finansiella situation och lönsamhet liksom uttalanden om tillväxt och långsiktig marknadspotential som kan vara framåtblickande. Quickbit
anser att förväntningarna som återspeglas i dessa
framåtblickande uttalanden bygger på rimliga antaganden. Framåtblickande uttalanden innefattar emellertid
risker och osäkerhetsfaktorer och de faktiska resultaten eller följderna kan skilja sig avsevärt från dem som
framförts. Utöver vad som krävs enligt gällande lagstiftning gäller framåtblickande uttalanden endast den dag
de framförs och Quickbit åtar sig inte att uppdatera
några av dem mot bakgrund av ny information eller
framtida händelser.

Granskning

Denna rapport har varit föremål för översiktlig
granskning av bolagets revisor.

Offentliggörande

Denna information är sådan som Quickbit eu AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående persons försorg, för offentliggörande
onsdag 10 november 2021, kl. 08:00.

Kontakt

Hammad Abuiseifan, vd Quickbit eu AB (publ)
Telefon: +46 (0)73 095 87 12
E-post: hammad@quickbit.com
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Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, den 10 november 2021

Mikael Karlsson
Styrelseordförande

Jan Frykhammar
Styrelseledamot

Karin Burgaz
Styrelseledamot

Hammad Abuiseifan
Verkställande direktör och styrelseledamot
Quickbit eu AB (publ)
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Revisorns granskningsrapport
Quickbit eu AB (publ) org nr 559066-2093

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella
informationen i sammandrag för Quickbit eu AB (publ)
per 30 september 2021 och den tremånadersperiod
som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta
och presentera denna finansiella information i enlighet
med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är
att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad
på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens
inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med
International Standard on Review Engagements ISRE
2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinforma
tion utförd av företagets valda revisor. En översiktlig
granskning består av att göra förfrågningar, i första
hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor
och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning
och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning

och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som
vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt
för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle
kunna ha blivit identifierade om en revision utförts.
Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad
slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt
väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet
med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Stockholm den 10 november 2021
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Engstam
Auktoriserad revisor
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

Första kvartalet
Belopp i mEUR

Not

Helår

Jul–sep
2021

Jul–sep
2020

Jul 2020–
jun 2021

97,1

54,0

250,6

0,2

0,1

0,4

97,3

54,1

251,0

Intäkter
Nettoomsättning

2

Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Inköp kryptovaluta och andra avgifter

-93,5

-51,7

-240,1

Övriga externa kostnader

-2,2

-0,7

-6,1

Personalkostnader

-0,9

-0,4

-2,2

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-0,4

-0,2

-0,7

Övriga rörelsekostnader

-0,3

-0,2

-0,4

Rörelseresultat

-0,1

0,9

1,6

Finansiella kostnader

-0,0

-0,0

0,0

Resultat efter finansiella poster

-0,1

0,9

1,6

Skatt på periodens resultat

-0,3

-0,2

-0,9

Periodens resultat

-0,4

0,7

0,7

0,1

-0,1

-0,9

-0,3

0,6

-0,2

Finansiella poster

ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat:
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter
Summa totalresultat för perioden
Resultat per aktie
Före utspädning

-0,04

0,11

0,09

Efter utspädning¹)

-0,04

0,08

0,08

Antal aktier
Vägt genomsnitt, före utspädning

88 460 736

67 716 250

88 460 736

Vägt genomsnitt, efter utspädning

93 710 736

92 425 375

94 310 736

1) K
 onvertering av teckningsoptioner till stamaktier ger inte upphov till någon utspädningseffekt om
denna skulle medföra en förbättring av vinst per aktie, enligt IAS 33
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Koncernens balansräkning i sammandrag

Belopp i mEUR

Not

30 sep 2021

30 sep 2020

30 jun 2021

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

5,7

3,4

5,1

Övriga immateriella tillgångar

3,7

3,8

3,4

Nyttjanderättstillgångar

0,2

0,3

0,2

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Inventarier och verktyg

0,2

0,1

0,1

Andra långfristiga fordringar

0,6

0,3

0,3

Uppskjutna skattefordringar

0,0

0,0

0,0

10,2

7,9

9,2

0,0

0,0

0,1

–

–

0,0

10,6

10,0

12,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6,1

0,3

2,1

Kassa och bank

7,5

2,7

12,5

Summa omsättningstillgångar

24,2

13,1

27,6

SUMMA TILLGÅNGAR

34,5

21,1

36,9

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Lager av kryptovaluta
Kundfordringar
Övriga fordringar
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Koncernens balansräkning i sammandrag

Belopp i mEUR

Not

30 sep 2021

30 sep 2020

30 jun 2021

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

0,1

0,1

0,1

13,8

7,3

13,8

Reserver

-1,1

-1,0

-1,2

Annat eget kapital inklusive årets resultat

11,9

12,4

12,4

24,8

18,8

25,1

Långfristiga leasingskulder

0,0

0,1

0,0

Summa långfristiga skulder

0,0

0,1

0,0

Leverantörsskulder

1,0

0,2

1,2

Aktuella skatteskulder

0,6

1,3

0,9

Övrigt tillskjutet kapital

Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Kortfristiga leasingskulder

0,1

0,2

0,2

Övriga kortfristiga skulder

0,1

0,3

1,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7,8

0,1

8,1

Summa kortfristiga skulder

9,7

2,1

11,8

34,5

21,1

36,9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring av eget kapital koncernen i sammandrag

Belopp i mEUR

Not

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserad
vinst (inkl
periodens
resultatet)

Summa
eget
kapital

INGÅENDE BALANS PER 1 JULI 2020

0,1

7,0

11,2

18,2

Övergång till EUR

0,0

0,3

-0,3

0,0

Periodens resultat

–

–

0,7

0,7

Reserver

–

–

-0,1

-0,1

0,1

7,3

11,4

18,8

0,0

0,0

–

–

–

0,0

–

0,0

Summa totalresultat för perioden
Transaktioner med aktieägare
Pågående nyemission
Kostnader hänförliga till nyemission
Aktierelaterade ersättningar till personal

–

–

0,0

0,0

Summa transaktioner med aktieägare

0,0

-0,0

0,0

0,0

UTGÅENDE BALANS PER 30 SEPTEMBER 2020

0,1

7,3

11,4

18,8

INGÅENDE BALANS PER 1 JULI 2021

0,1

13,8

11,2

25,1

Periodens resultat

–

–

-0,4

-0,4

Reserver

–

–

0,1

0,1

0,1

13,8

11,0

24,9

0,0

0,0

–

–

–

–

-0,1

-0,1

Summa transaktioner med aktieägare

0,0

0,0

-0,1

-0,1

UTGÅENDE BALANS PER 30 SEPTEMBER 2021

0,1

13,8

10,9

24,8

Summa totalresultat för perioden
Transaktioner med aktieägare
Pågående nyemission
Aktierelaterade ersättningar till personal
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Första kvartalet

Helår

Jul–sep
2021

Jul–sep
2020

Jul 2020–
jun 2021

Rörelseresultat

-0,1

0,9

1,6

Poster som ej ingår i kassaflödet

0,3

0,2

0,8

Betald skatt

-0,5

–

–

Erlagd ränta

-0,0

–

-0,0

-0,3

1,1

2,4

Ökning/minskning rörelsefordringar

-1,5

1,4

-3,0

Ökning/minskning rörelseskulder

-1,7

-1,1

7,1

-3,5

1,3

6,5

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-0,9

-0,4

-2,3

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-0,0

-0,0

-0,1

Belopp i mEUR

Not

Den löpande verksamheten

Förändringar i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten
lnvesteringsverksamheten

Förvärv av bolag

-0,3

–

–

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-0,3

-0,1

-0,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1,4

-0,5

-2,5

–

–

6,6

Finanseringsverksamheten
Nyemission
Amortering av leasingskulder hänförliga till leasingavtal

0,0

0,0

-0,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0,0

0,0

6,4

Periodens kassaflöde

-5,0

0,7

10,4

Likvida medel vid periodens början

12,5

2,0

2,1

Kursdifferenser i likvida medel

-0,1

0,0

0,0

Likvida medel vid periodens slut

7,5

2,7

12,5
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Första kvartalet
Belopp i msek

Not

Jul–sep
2021

Helår
Jul–sep
2020

Jul 2020–
jun 2021

Nettoomsättning

3,7

3,1

12,9

Övriga rörelseintäkter

1,8

0,2

4,5

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-21,1

-6,5

-54,5

Personalkostnader

-9,0

-3,9

-21,1

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-2,5

-1,0

-4,7

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-2,0

-0,1

-4,5

-29,1

-8,3

-67,4

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

0,7

0,0

0,0

Räntekostnader och liknande resultatposter

0,0

0,0

-0,1

Resultat efter finansiella poster

-28,4

-8,3

-67,5

Periodens resultat

-28,4

-8,3

-67,5

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat för perioden
överensstämmer med periodens resultat.
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i msek

Not

30 sep 2021

30 sep 2020

30 jun 2021

55,1

30,7

48,5

Övriga immateriella tillgångar

0,1

0,1

0,1

Inventarier och verktyg

1,6

1,0

1,3

47,0

49,9

47,0

1,9

0,6

1,2

105,7

82,2

98,1

–

–

0,4

Fordringar hos koncernföretag

6,9

0,4

0,9

Övriga fordringar

2,7

2,9

3,4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3,1

3,6

1,4

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar

Kassa och bank

42,0

28,5

126,0

Summa omsättningstillgångar

54,7

35,4

132,1

160,4

117,6

230,1

SUMMA TILLGÅNGAR
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i msek

Not

30 sep 2021

30 sep 2020

30 jun 2021

0,9

0,7

0,9

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission

–

0,0

–

55,1

30,7

48,5

139,5

73,3

139,5

-159,9

-67,4

-84,7

-28,4

-8,3

-67,5

7,2

29,0

36,7

132,4

78,7

170,9

10,4

2,3

12,2

Aktuella skatteskulder

2,8

0,2

2,0

Övriga kortfristiga skulder

1,5

5,0

1,4

Fond för utvecklingsutgifter
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder

6,2

2,4

6,9

Summa skulder

153,2

88,6

193,4

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

160,4

117,6

230,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Noter

NOT 1

REDOVISNINGSPRINCIPER

Quickbit tillämpar International Financial Reporting Standards
(IFRS) så som de har antagits av EU. Denna delårsrapport
har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.
Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i överens
stämmelse med de som finns i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020/2021.
Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
Samma redovisningsprinciper som för koncernen tillämpas
utom i de fall som anges under avsnittet Moderbolagets
redovisningsprinciper i årsredovisningen för räkenskapsåret
2020/2021.

NOT 2

NETTOOMSÄTTNING

Koncernens nettoomsättning är till sin helhet hänförlig till
försäljning av kryptovaluta och redovisas vid en tidpunkt.
Nettoomsättning per verksamhetsgren, mEUR
Lösning mot e-handlare

97,1

Totalt

97,1

Ny koncernrapporteringsvaluta

Från och med 1 juli 2021 är koncernens rapporteringsvaluta euro.
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor,
oförändrad jämfört med 2020/2021.
Om inget annat anges redovisas samtliga belopp i
miljoner euro (mEUR) för koncernen och miljoner kronor
(msek) för moderbolaget.
För en utförligare beskrivning av de redovisningsprinciper
som tillämpas för koncernen och moderbolaget i denna
delårsrapport, se årsredovisningen för räkenskapsåret som
återfinns på www.quickbit.com.
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Alternativa nyckeltal

Denna rapport innehåller finansiella mått och alternativa
nyckeltal som inte definieras i IFRS. Bolaget bedömer att
denna information, tillsammans med jämförbara definierade
IFRS-mått, är användbar för investerare eftersom den ger
en ökad förståelse för bolagets operativa resultat. De
alternativa nyckeltalen ska inte bedömas isolerat från, eller
som substitut för, finansiell information som presenteras
i de finansiella rapporterna enligt IFRS. De alternativa
nyckeltalen som rapporteras behöver nödvändigtvis inte
vara jämförbara med liknande mått som presenteras av
andra företag.

Quickbit använder följande alternativa nyckeltal som
inte kan härledas från de finansiella rapporterna:
• Bruttovinst och bruttomarginal
• Justerad EBITDA och Justerad EBITDA marginal

Härledning bruttovinst och bruttomarginal
Första kvartalet
Belopp i mEUR

Nettoomsättning
Inköp av kryptovaluta och andra avgifter
Bruttoresultat
Bruttomarginal, %

Helår

Jul–sep
2021

Jul–sep
2020

Jul 2020–
jun 2021

97,1

54,0

250,6

-93,5

-51,7

-240,1

3,6

2,3

10,5

3,7%

4,3%

4,2%

Härledning av EBITDA och justerad EBITDA
Första kvartalet

Helår

Jul–sep
2021

Jul–sep
2020

Jul 2020–
jun 2021

-0,1

0,9

1,6

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

0,4

0,2

0,7

EBITDA

0,3

1,1

2,3

0,1

0,1

0,0

Aktierelaterade incitamentsprogram

-0,1

0,0

0

Jämförelsestörande poster

0,0

0,1

0,0

Justerad EBITDA

0,3

1,2

2,3

0,3%

2,2%

0,9%

Belopp i mEUR

Rörelseresultat

Valutakursdifferenser

Justerad EBITDA marginal, %
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Definition
Nyckeltal

Definition

Motivering

Bruttoresultat

Nettoomsättning minus inköp av kryptovaluta och andra avgifter.

Nyckeltalet används för att mäta bolagets
förmåga att ta betalt för sina produkter.

Bruttomarginal

Bruttoresultatet i förhållande till nettoomsättning.

Måttet är en indikation på bolagets intjäningsförmåga i förhållande till nettoomsättningen.

EBITDA

EBITDA är resultat före finansiella intäkter
och kostnader, skatter, avskrivningar.
(Earnings Before Interest, Tax, Depreciation
and Amortisation).

Måttet används för att mäta resultatet från
den löpande verksamheten exklusive av- och
nedskrivningar.

Jämförelsestörande
poster

Jämförelsestörande poster avser materiella
poster och händelser som saknar tydliga
samband med ordinarie verksamhet och
bedöms vara av engångskaraktär.

Posten exkluderas i beräkningen av justerad
EBITDA. Särredovisning av jämförelsestörande
poster tydliggör utvecklingen i den underliggande verksamheten.

Justerad EBITDA

EBITDA exklusive jämförelsestörande
poster.

Måttet används för att mäta verksamhetens
underliggande resultatutveckling över tid
och på jämförbar basis.

Justerad EBITDA
marginal

Justerad EBITDA i förhållande till
nettoomsättningen.

Måttet används för att mäta avkastningen
från den löpande verksamheten exklusive
av- och nedskrivningar samt jämförelsestörande poster i förhållande till nettoomsättningen.

Average daily volume
(ADV)

Transaktionsvolym i förhållande till
antalet dagar för perioden.

Merchants

Antalet aktiva merchants under perioden.
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Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016
med målet att fler människor och företag ska använda
kryptovaluta i sin vardag. Vi har vår historia i betalningar
och vi drivs av att det ska vara enkelt och billigt att göra
snabba och säkra betalningar.
Verksamheten har sedan start utvecklats i hög takt
och idag erbjuder vi lösningar för e-handlare att ta betalt
i kryptovaluta. Vi kommer även att lansera användarvänliga
och säkra lösningar för människor att enkelt kunna
använda kryptovaluta i sin vardag. Det gör vi för att vi
är övertygade om att framtidens finansiella tjänster
baserar sig på blockchain och kryptovaluta.

Stockholm
Norrlandsgatan 12
111 44 Stockholm
Sverige
quickbit.com

