Delårsrapport kvartal 3,
januari–mars 2020

Q3

ETT KVARTAL PÅVERKAT AV CORONAVIRUSET
Coronvirusets spridning medförde att vissa kunders efterfrågan minskade men
QuickBit lyckades ändå uppnå en omsättning om 1,3 miljarder kronor. Under
tredje kvartalet slutfördes även arbetet med de nya strategiska prioriteringarna
och dessutom togs ett viktigt steg mot lansering av kort och app som kommer
att ske under hösten.

DELÅRSRAPPORT
januari–mars 2020

1 298

Tredje kvartalet, 1 januari–31 mars 2020 i sammandrag

MKR

Nettoomsättning Q3 2019/2020

18

• Nettoomsättningen uppgick till 1 297,6 Mkr (992,9).
• Rörelseresultatet uppgick till 18,1 Mkr (17,8).
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,24 kronor (0,27).
• Q
 uickBit förvärvade en option som ger möjlighet att senast 31 december
2020 förvärva Digital Currency Services B.V.
• D
 en 27 januari 2020 ingick QuickBit avtal om förvärv av BitRate Invest OÜ.
Förvärvet slutfördes den 1 april 2020.

MKR

Rörelseresultat Q3 2019/2020

• Q
 uickBit har ingått avtal om nya villkor med sin inlösenpartner. Avtalsvillkoren
gäller retroaktivt från den 1 januari 2020.
• Q
 uickBit förstärkte bolagsledningen. De nya medlemmarna av bolagsledningen är Simon Afeworki (Head of Finance), Minou Britmer (Head of Accounting) samt Ejub Bicic (Chief Product Officer och tf. Chief Technology
Officer). Samtidigt lämnade koncernchef Jörgen Eriksson sin tjänst på egen
begäran. Samtliga förändringar trädde i kraft den 1 mars 2020.

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 20 maj 2020,
kl. 08:00.

• D
 en nuvarande osäkra ekonomiska utvecklingen har medfört en mer svårbedömd riskprofil i bolagets transaktionsflöden. Som en effekt av detta har
styrelsen i QuickBit tagit beslut om att göra en reservering för eventuella
framtida förluster på kreditkortstransaktioner. Reserveringen uppgår till 10
Mkr och belastar bruttoresultatet för det tredje kvartalet.

Kontakt

Perioden, 1 juli 2019–31 mars 2020 i sammandrag

Serod Nasrat, vd QuickBit eu AB (publ)
Telefon: +46 (0)73 157 63 33
E-post: serod.nasrat@quickbit.eu

• Nettoomsättningen uppgick till 3 742,9 Mkr (1 539,3).
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,10 kronor (0,30).

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké
2019/2020 
Delårsrapport Q1
(juli–september)
Delårsrapport Q2
(oktober–december)
Delårsrapport Q3
(januari–mars)
Bokslutskommuniké
2020/2021

• Rörelseresultatet uppgick till 80,4 Mkr (19,7).

19 augusti 2020
11 november 2020
10 februari 2021
12 maj 2021
11 augusti 2021
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Tredje kvartalet
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1 Per den 31 mars 2020

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• QuickBit ingår ett strategiskt avtal med Bambora.

Avtalet innebär att QuickBits lösning för kunder att
köpa kryptovaluta integreras på Bamboras betalplattform PaymentIQ. Integrationen på PaymentIQ innebär en stark tillväxtmöjlighet för Quickbit som nu får
tillgång till Bamboras kunder inom online casino och
i-gaming.

• Styrelsen i QuickBit har tagit beslut om en ny strate-

gisk inriktning för den framtida verksamheten. Den
nya strategin innebär i huvudsak att QuickBit nu,
utöver nuvarande affär, kommer fokusera på att även
utveckla lösningar som riktar sig direkt mot konsumenter. Detta breddar QuickBits affärsmodell och
skapar ökade möjligheter för tillväxt och lönsamhet.
Ambitionen är att bli en global marknadsledare inom
betalningar med kryptovaluta.

• Q
 uickBit har beslutat att lansera en app, QuickBit

App, samt ett betalkort, QuickBit Card, som förenklar
användandet av kryptovaluta i människors vardag.
Lanseringarna är en del i den strategiska inriktningen
att, utöver nuvarande affär som riktas mot e-handlare, även utveckla lösningar riktade direkt mot konsumenter. Lansering av QuickBit App och QuickBit Card
kommer att ske under hösten 2020.

• D
 en 1 april 2020 förstärktes QuickBits kassa med

30,8 Mkr genom en inbetalning från bolagets inlösande partner. Detta är ett resultat av de förbättrade
villkoren med inlösenpartner som kommunicerades
17 februari 2020. Inbetalningen bokförs under det
fjärde kvartalet, vilket medför att det rapporterade
kassaflödet för fjärde kvartalet förstärks.
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VD har ordet
Precis som för mängder av bolag så
påverkas även QuickBit av Coronavirusets spridning. Våra arbetsprocesser har dock fungerat utan störningar
under denna period. Tack vare det har
vi lyckats slutföra arbetet med våra
strategiska prioriteringar samt tagit ett
stort steg mot lansering av betalkort
och app som sker under hösten. Det är
två viktiga åtgärder som tillsammans
bygger en stark plattform för vår fortsatta utveckling.
En effekt av Coronavirusets utbrott var att alla sportevenemang över hela världen ställdes in inom loppet
av några veckor. Detta medförde att vissa av våra
kunders efterfrågan i princip försvann, vilket självklart
även påverkade lönsamhet. Mot den bakgrunden är
jag nöjd över att vi trots allt lyckas nå en omsättning
under tredje kvartalet på 1,3 miljarder kronor. Det visar
på den flexibilitet som finns inbyggd i vår affärsmodell där vi snabbt kan fokusera våra resurser på andra
typer av transaktionsflöden. Vad gäller utvecklingen
under fjärde kvartalet så är det svårare än någonsin att
bedöma den men så länge nuvarande situation består
så påverkar det oss i någon mån. Det är också mot den
mer osäkra bakgrunden den reservering på 10 miljoner
kronor som vi nu gör ska ses. Helt enkelt – osäkerheten
och därmed riskerna är svårare att bedöma idag. Även
om riskerna är mer svårbedömda idag så finns dock en
trygghet i att vår affärsmodell är lönsam i grunden.
Ett stort glädjeämne för mig är att vi sedan årsskiftet
lyckats rekrytera ett antal nya medarbetare. Jag är
säker på att en betydande anledning till att vi lyckats
så bra med dessa rekryteringar är en konsekvens av
vårt målinriktade arbete att stärka vårt varumärke som
arbetsgivare. Idag är vi drygt 40 medarbetare på våra
fyra kontor men vi har fortsatt ett behov av att anställa
ännu fler, vilket är en naturlig konsekvens av vår starka
tillväxt.
Precis som jag sa i rapporten för det andra kvartalet så
fick jag styrelsens uppdrag att genomföra en grundlig
översyn av bolaget. Baserat på denna översyn skulle
sedan ett antal strategiska prioriteringar arbetas fram
som ska sätta riktningen för bolagets verksamhet den
närmaste framtiden. I korthet så innebär den nya strategin att QuickBit breddar affärsmodellen och fokuserar på
att utveckla nya lösningar med en tydlig målsättning att
bli marknadsledare. Viktigt att förstå är att vi behåller vår
nuvarande affär som riktar sig mot e-handlares kunder
och kompletterar detta med ett erbjudande som riktar
sig direkt mot konsumenter. Genom att erbjuda lösning-

”Även om riskerna är mer svårbedömda idag så finns dock en

trygghet i att vår affärsmodell 
är lönsam i grunden”

ar riktade mot både e-handlares kunder och direkt mot
konsumenter kommer vi nå fler potentiella kunder på fler
marknader.
Ett exempel på när vår nya strategi blir verklig och konkret är när vi lanserar QuickBit Card och vår nya app,
QuickBit App. Båda dessa produkter är enkla i grunden
men tillför ett stort värde för att introducera fler till
kryptovalutor. Med vår app och betalkortet ger vi alla
användare en säker, smidig och pålitlig digital plånbok som också sätter grunden för nya lösningar som
vi kommer att utveckla i framtiden. Dessa produkter
skapar också en grund för lönsamma transaktioner utan
kapitalbindning.
När vi nu etablerat våra strategiska prioriteringar samt
tagit ett stort och viktigt steg mot lansering av både app
och kort i höst fortsätter vi att med full kraft utveckla
bolaget. Även om Coronapandemin har skapat en mer
osäker tillvaro för oss, precis som för nästan alla andra
företag, så är jag väldigt övertygad om att vår vision att
underlätta användandet av kryptovalutor i människors och
företags vardag ligger helt rätt i tiden. Det finns flera och
starka grundläggande drivkrafter som pekar på att kryptovaluta är en viktig del i framtidens finansiella tjänster.

Serod Nasrat, vd
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Kort om QuickBit
QuickBit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet
att fler människor och företag ska
använda kryptovaluta i sin vardag.
Idag erbjuder QuickBit lösningar för
e-handlares kunder att betala med
kryptovaluta och kommer att lansera lösningar för människor att enkelt
kunna använda kryptovaluta i sin
vardag. Sedan juli 2019 är QuickBit
noterat på NGM Nordic SME.
Vilka är våra kunder?
Våra kunder är de personer och företag som genom
våra tjänster använder kryptovaluta.

Vårt erbjudande
QuickBit erbjuder ett ekosystem av lösningar som
underlättar för människor och företag att använda
kryptovaluta i sin vardag. Bolaget har genom sin affiliatelösning varit ledande i att utveckla lösningar för
ett växande behov hos e-handlare. QuickBit kommer
fortsätta att erbjuda lösningar så att alla handlare –
fysiska såväl som online – oavsett bransch kan ta betalt
i kryptovaluta.

Hur tjänar QuickBit pengar?
Genom bolagets affärsmodell skapas lösningar där
människor kan betala, och handlare kan ta betalt, i
kryptovaluta. Användarna kan även genomföra växlingstransaktioner och överföra kryptovaluta till andra användare. Det är vad vi kallar ett ekosystem av
lösningar. I varje transaktion, oavsett om den utförs
av konsumenter eller handlare, inom detta ekosystem
skapar QuickBit intäkter och därmed lönsamhet. QuickBits lönsamhet påverkas inte av marknadskursen i den
kryptovaluta som transaktionen genomförs i.

Hur ser framtiden ut för QuickBit?
Fokus för framtiden är att QuickBit ska fortsätta att
skapa tillväxt och lönsamhet. Bolagets affärsmodell är
skalbar och lönsam i grunden. Det innebär att QuickBit
kan växa i hög takt utan att göra större investeringar,
vilket säkerställer fortsatt lönsamhet. De investeringar
som görs ska främst vara att utveckla nya lösningar
som i sin tur skapar ökade intäkter.
QuickBits lösningar begränsas inte av landsgränser
vilket gör att geografisk expansion kan ske i hög takt till
alla marknader där kryptovaluta är tillåtet. Bolaget når
också tillväxt genom att fortsätta utveckla attraktiva
lösningar som alla vill använda och som gör skillnad i
vardagen. På så sätt möjliggörs att så många människor
och företag som möjligt över hela världen använder
kryptovaluta som betalmedel. Tillväxt skapas också
genom att förvärva andra bolag eller ingå partnerskap
för att ytterligare stärka bolagets marknadsposition och
erbjudande.

Dessutom erbjuds från och med hösten 2020 även
lösningar riktade direkt mot konsumenter, exempelvis
QuickBit Card och QuickBit App. Därmed skapas ökade
möjligheter för tillväxt när fler människor och handlare
på fler marknader använder QuickBits lösningar.

QuickBits vision är en
ekonomi utan gränser.

QuickBits mission
är att underlätta an
vändandet av krypto
valutor i människors
och företags vardag.
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Finansiell översikt
Nettoomsättning
Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till
1 297,6 Mkr (992,9). Övriga rörelseintäkter uppgick
under kvartalet till 2,8 Mkr (0,3). Nettoomsättningen
för perioden 1 juli – 31 mars uppgick till 3 742,9 Mkr (1
539,3). Övriga rörelseintäkter uppgick under perioden
till 8,8 Mkr (0). Övriga rörelseintäkter består främst av
valutakursdifferenser under kvartalet samt bolagets
intäktsdelning som erhålls av Nordic Growth Market
kvartalsvis. Nettoomsättningen avser kunders köp av
kryptovaluta genom QuickBits automatiserade system
där kryptovaluta säljs från eget varulager.

Bruttoresultat
Bruttoresultatet under tredje kvartalet uppgick till 30,0
Mkr (21,7). Jämfört med föregående kvartal (Q2 19/20)
minskade bruttoresultatet med 8,8 Mkr, som i huvudsak
beror på den reservering om 10 Mkr som gjort under
tredje kvartalet. Reserveringen görs mot bakgrund
av ökad risk för förluster på kreditkortstransaktioner.
Reserveringen redovisas i koncernens resultaträkning
under kostnadsposten Inköp av kryptovaluta och övrga
transaktionskostnader.

samtliga intäkter i bolaget och direkta kostnader för att
generera intäkterna.

Resultat före skatt
Resultatet före skatt för årets tredje kvartal uppgick till
18,1 Mkr (17,8) och för perioden 1 juli – 31 mars uppgick
motsvarande resultat till 80,4 Mkr (19,4). Resultatet före
skatt har belastats med den reservering om 10 Mkr som
gjorts under tredje kvartalet.

Resultat efter skatt
Resultat efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till 15,8 Mkr (15,9). För räkenskapsårets första
nio månader uppgick resultatet efter skatt till 71,3
Mkr (17,3). Resultatet efter skatt har belastats med
den reservering om 10 Mkr som gjorts under tredje
kvartalet.

QuickBits bruttoresultat utgörs av skillnaden mellan

Nettoomsättning per kvartal

Bruttoresultat per kvartal
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Kassaflöde och finansiell ställning

Värdeförändringar av kryptovalutor

Koncernens kassaflöde uppgick under tredje kvartalet
till -5,2 Mkr (-0,4) och för perioden 1 juli-31 mars till
1,2 Mkr (3,6). För ytterligare förklaring, se nedan under
rubriken ”Kassa och rörelsekapital”. Koncernens egna
kapital uppgick per den 31 mars till 145,4 Mkr (31,5),
vilket motsvarar 2,25 kr per aktie (0,53).

Bolaget säljer kryptovaluta från eget varulager. Inköp av
kryptovaluta redovisas som varulager fram till att valutan säljs, då kostnadsförs köpet. Försäljning redovisas
som nettoomsättning. Detta är en konsekvens av att
handeln sker från eget varulager och därmed passerar
bolagets balansräkning. Snabba kursförändringar för
de kryptovalutor QuickBit har omsatt under kvartalet,
främst Litecoin och Bitcoin Cash, innebär en risk för
värdet av bolagets varulager. I syfte att minimera denna
riskexponering så har den tekniska plattformen utvecklats så att kryptovalutor vid behov köps och säljs automatiskt genom etablerade börsplatser på ett sådant
sätt att handelslagret alltid hålls till minsta praktiskt
möjliga nivå. Varulagret omsätts i regel ett antal gånger
per dygn och QuickBits system håller i genomsnitt ett
varulager för cirka tre timmars omsättning. Varulagrets
storlek skall dock inte ses som en indikator på företagets omsättning och kan variera över tid utifrån vilken
mix av kryptovalutor som används, marknadens volatilitet, antal säljkanaler och andra tekniska faktorer.

Kassa och rörelsekapital
QuickBit har rörelsekapital i tre former – kassa på
bankkonton, varulager av kryptovaluta samt balansposten Övriga fordringar. Balansposten Övriga fordringar
förklaras nedan.
QuickBit tar betalt av kunder med hjälp av kortbetalningar online, huvudsakligen Visa och MasterCard. För att kunna hantera transaktioner mellan
QuickBit och kunderna behöver QuickBit avtal med
inlösenpartners som är medlemmar i både Visa och
MasterCard. Då QuickBit hanterar ett mycket stort
antal transaktioner kräver dessa inlösenpartners
deposition av säkerhet i form av likvida medel. Denna
säkerhet kallas rullande reserv och bokförs som en
tillgång i posten Övriga fordringar i koncernens balansräkning. Den rullande reserven varierar i storlek
över tid då delar av säkerheten utbetalas till bolaget
löpande men nya säkerheter uppstår som en effekt av
bolagets starka omsättningstillväxt.

Investeringar samt avskrivningar
Bolagets materiella anläggningstillgångar avser möbler
samt tekniska inventarier vilka skrivs av över en period om fem år. Bolagets medarbetare består främst av
utvecklare som arbetar med att förbättra nuvarande,
samt framtida programvara. Kostnader direkt hänförliga till utveckling av ny programvara balanseras som
en immateriell anläggningstillgång i balansräkningen.
Kostnader som balanseras avseende utveckling av
programvara skrivs av över fem år om utvecklingen av
projektet är klart och intäktsgenererande för bolaget.
Utvecklingskostnader hänförliga till kommande projekt
skrivs av först när de lanseras till marknaden.

Risker relaterade till Coronavirusets spridning
Spridningen av Coronaviruset har inneburit en tydligt
ökad osäkerhet vad gäller den globala tillväxten.
Konjunkturindikatorer pekar på en klart försvagad
framtida utveckling och vissa indikatorer närmar sig
nivåer som inte setts sedan 1930- och 1940-talen.
Precis som en mängd bolag i ett stort antal sektorer
så påverkas QuickBit av den ökade samhällsekonomiska osäkerheten.
De negativa effekterna av denna ökade osäkerhet
visar sig i huvudsak genom en ökad riskprofil i QuickBits transaktionsflöden. Den globala Coronapandemin
har även inneburit att efterfrågan från aktörer som
erbjuder betting online på olika sportevenemang har
upphört då dessa evenemang har ställts in på global
basis.
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Väsentliga händelser under delårsperioden
• I oktober ingick QuickBit en avsiktsförklaring om
utgivning av fysiska och virtuella VISA och Mastercard kort. Lansering av korten är en viktig del i att nå
fler användare, bredda affärsmodellen och skapa fler
intäktsströmmar.
• Q
 uickBit ingick i december ett strategiskt samarbete
med Scrive kring digital identifiering och autentisering av transaktioner.
• Q
 uickBit har ingått strategiskt samarbete med Onfido
kring digital identifiering samt validering av kunders
identitet.
• Å
 rsstämman den 18 december beslutade om omval
av Sven Hattenhauer, Johan Lund och Anders Lindell
som ordinarie styrelseledamöter samt val av Lars
Melander och Scott Wilson som nya styrelseledamöter. Sven Hattenhauer omvaldes till styrelsens
ordförande.

Väsentliga händelser efter tredje
kvartalets utgång
• Q
 uickBit ingår ett strategiskt avtal med Bambora.
Avtalet innebär att QuickBits lösning för kunder att
köpa kryptovaluta integreras på Bamboras betalplattform PaymentIQ. Integrationen på PaymentIQ innebär
en stark tillväxtmöjlighet för Quickbit som nu får
tillgång till Bamboras kunder inom online casino och
i-gaming.
• S
 tyrelsen i QuickBit har tagit beslut om en ny strategisk inriktning för den framtida verksamheten. Den
nya strategin innebär i huvudsak att QuickBit nu,
utöver nuvarande affär, kommer fokusera på att även
utveckla lösningar som riktar sig direkt mot konsumenter. Detta breddar QuickBits affärsmodell och
skapar ökade möjligheter för tillväxt och lönsamhet.
Ambitionen är att bli en global marknadsledare inom
betalningar med kryptovaluta.

• I januari 2020 ingick QuickBit avtal om förvärv av
BitRate Invest OÜ. Förvärvet görs i syfte att säkra
kontroll över hela transaktionsflödet samt skapa en
bas för fortsatt framgångsrika produktlanseringar.
Tillträde till förvärvet skedde den 1 april 2020.

• Q
 uickBit har beslutat att lansera en app, QuickBit
App, samt ett betalkort, QuickBit Card, som förenklar
användandet av kryptovaluta i människors vardag.
Lanseringarna är en del i den strategiska inriktningen
att, utöver nuvarande affär som riktas mot e-handlare, även utveckla lösningar riktade direkt mot konsumenter. Lansering av QuickBit App och QuickBit
Card kommer att ske med start i Europa under hösten
2020.

• Q
 uickBit har ingått avtal om nya villkor med bolagets
inlösenpartner. De nya villkoren träder i kraft retroaktivt
från 1 januari 2020. De finansiella effekterna av de förändrade avtalsvillkoren kommer att ha full effekt från
och med tredje kvartalet (jan–mars) i innevarande
räkenskapsår.

• D
 en 1 april 2020 förstärktes QuickBits kassa med
30,8 Mkr genom en inbetalning från bolagets inlösande partner. Detta är ett resultat av de förbättrade
villkoren med inlösenpartner som kommunicerades
17 februari 2020. Inbetalningen bokförs under det
fjärde kvartalet.

• Q
 uickBit har erhållit en option att senast 31 december 2020 förvärva Digital Currency Services B.V. med
varumärket happycoins.com.

• Q
 uickBit förstärkte bolagsledningen. De nya medlemmarna av bolagsledningen är Simon Afeworki
(Head of Finance), Minou Britmer (Head of Accounting) samt Ejub Bicic (Chief Product Officer
och tf. Chief Technology Officer). Samtidigt lämnade koncernchef Jörgen Eriksson sin tjänst på egen
begäran. Samtliga förändringar trädde i kraft den 1
mars 2020.
• D
 en nuvarande osäkra ekonomiska utvecklingen
har medfört en mer svårbedömd riskprofil i bolagets transaktionsflöden. Som en effekt av detta
har styrelsen i QuickBit tagit beslut om att göra
en reservering för eventuella framtida förluster på
kreditkortstransaktioner. Reserveringen uppgår till
10 Mkr och belastar bruttoresultatet för det tredje
kvartalet.

.
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Övrig information
Skatt

Aktien

Skattekostnaden för tredje kvartalet uppgick till
2,3 Mkr (1,9) och för perioden 1 juli – 31 mars
till 9,1 Mkr (2,1).

QuickBit aktien är sedan 11 juli 2019 noterad på Nordic
Growth Market Nordic SME. Noteringskursen var 3,20
kronor och sista betalkursen den 31 mars 2020 för
aktien var 9,35 kronor, en uppgång med drygt 292
procent sedan noteringen.

Bolaget genomförde under fjärde kvartalet 2018/2019
en utredning avseende etablering i enlighet med
CFC-regelverket (Controlled Foreign Company).
CFC-reglerna innebär förenklat att en delägare i en
utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster
kan beskattas löpande för sin andel av det överskott
som uppkommer hos den utländska juridiska personen. Efter slutförd utredning och rekommendationer
från bolagets skattejurister uppfylldes kraven för att
från och med första kvartalet 2019/2020 och framöver
beskatta moderbolagets helägda dotterbolag Quickbit
Ltd, med säte i Gibraltar, med gällande bolagsskatt i
Gibraltar. Nuvarande bolagsskatt i Gibraltar uppgår till
tio procent. Skattekostnaden som reserveras kvartalsvis avser endast vinsten som genereras i dotterbolaget
med ovanstående lokalt gällande skattesats.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning för tredje kvartalet
uppgick till 3,2 Mkr (2,1) och avsåg i huvudsak koncerninterna tjänster. För niomånadersperioden 1 juli
– 31 mars uppgick moderbolagets nettoomsättning till
10,5 Mkr (6,9). Koncerninterna tjänster elimineras vid
koncernkonsolidering och visas således inte i koncernens resultaträkning. Övriga rörelseintäkter uppgick
under tredje kvartalet till 0,4 Mkr (0). För perioden 1 juli31 mars uppgick övriga rörelseintäkter till 1,0 Mkr (0).
Övriga rörelseintäkter i moderbolaget avser i huvudsak
valutakursdifferenser under perioden samt bolagets
intäktsdelning som erhålls av Nordic Growth Market
kvartalsvis.
Rörelseresultatet i moderbolaget under räkenskapsårets tredje kvartal uppgick till -4,9 Mkr (-0,9) och för
niomånadersperioden 1 juli-31 mars till –10,5 Mkr (-1,4).
Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -4,9
Mkr (-0,9) och motsvarande resultat för de tre redovisade kvartalen under 2019/2020 uppgick till –10,5 Mkr
(–1,4).
Kassa och bank uppgick per den 31 mars till 8,6 Mkr
(3,8).

Under perioden 1 januari till 31 mars 2020 har 40 219
311 aktier omsatts till ett värde om 460,3 Mkr, motsvarande cirka 62 procent av QuickBits totala antal aktier
vid slutet av perioden. Högsta betalkurs under perioden 1 januari till 31 mars 2020 var 14,50 kr (22 januari)
och lägsta var 6,28 kr (16 mars). QuickBits aktiekapital
uppgick den 31 mars 2020 till 647 163 kr (597 163).
Antal aktier uppgick vid utgången av andra kvartalet
till 64 716 250, motsvarande ett kvotvärde om 0,01 kr
per aktie.

Aktieägare
Den 31 mars 2020 hade QuickBit 7 620 aktieägare,
vilket är en ökning med 808 stycken, motsvarande
12 procent, sedan utgången av föregående kvartal
(Q2 19/20).

Transaktioner med närstående
Under tredje kvartalet har närstående bolaget FTCS
intressenter AB fakturerat bolaget 0,15 Mkr avseende
utförda konsulttjänster. Bolaget har även en skuld till
FTCS intressenter AB som per 31 mars 2020 uppgår
till 0,61 Mkr.

Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagens bestämmelser och i enlighet med
regler för Nordic Growth Market Nordic SME. I övrigt
har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den senaste
årsredovisningen, enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och
koncernredovisning (K3).

Granskning
Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
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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 20 maj 2020

Serod Nasrat
Verkställande direktör
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 31 mars 2020 och den niomånadersperiod 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
K3 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 delårsinformation 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 kvartalsrapporten inte, i allt väsentligt,
är upprättad för koncernens del i enlighet med K3 och
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i
enlighet med K3 och årsredovisningslagen.
Stockholm den 20 maj 2020
PricewaterhouseCoopers AB
Johan Engstam
Auktoriserad revisor
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Koncernens resultaträkning
Tredje kvartalet
Belopp i Tkr

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Inköp kryptovaluta och andra
transaktionskostnader

NOT

Rullande
12 månader

9-månader

Helår

jan–mar
2020

jan–mar
2019

Jul 2019mar 2020

Jul 2018mar 2019

feb 2019–
mars 2020

2018/
2019

1 297 590

992 867

3 742 932

1 539 275

4 557 574

2 353 917

2 793

291

8 785

11 391

1 651

-1 508 283

-4 427 829

-2 293 610

30 022

21 731

109 214

30 992

141 136

61 958

Övriga externa kostnader

-7 968

-2 507

-18 748

-6 352

-20 275

-7 879

Personalkostnader

-2 654

-511

-6 567

-1 590

-7 719

-2 742

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-1 327

-883

-3 450

-2 350

-4 275

-3 176

0

-955

0

0

18 073

17 830

80 449

19 743

108 867

48 161

-4

-30

-11

-329

135

-182

Resultat efter finansiella poster

18 069

17 800

80 439

19 415

109 003

47 979

Skatt på periodens resultat

-2 299

-1 869

-9 117

-2 112

-15 979

-8 973

Periodens resultat

15 770

15 931

71 321

17 303

93 024

39 005

Före utspädning

0,24

0,27

1,10

0,30

1,46

0,66

Efter utspädning

0,18

0,25

0,83

0,29

1,10

0,59

Bruttoresultat

-1 270 361

-971 427 -3 642 503

Rörelsens kostnader

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

0

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande
resultatposter

Resultat per aktie
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Koncernens balansräkning
Belopp i Tkr

NOT

31 mars 2020

31 mars 2019

30 juni 2019

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital

16 000

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten

3

25 479

13 393

14 242

25 479

13 393

14 242

837

0

102

837

0

102

2 490

73

73

2 490

73

73

28 807

13 467

14 418

1 485

1 537

1 990

23 498

0

130 063

1 162

43 365

3 394

80

9

133 458

24 739

43 373

8 833

3 876

7 550

Summa omsättningstillgångar

143 776

30 152

52 914

SUMMA TILLGÅNGAR

172 582

43 619

83 331

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Lager av kryptovaluta

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
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Koncernens balansräkning
Belopp i Tkr

NOT

31 mar 2020

31 mar 2019

30 jun 2019

5

647

597

597

36 367

5 629

36 442

Annat eget kapital inklusive årets resultat

108 366

25 308

32 061

Summa eget kapital

145 381

31 534

69 100

4 138

1 406

1 509

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder

18 509

2 112

8 973

Övriga kortfristiga skulder

1 657

1 894

2 362

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 897

6 672

1 387

27 202

12 084

14 231

172 582

43 619

83 331

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring av eget kapital koncernen		
Belopp i Tkr

Eget kapital 30 juni 2018
Nyemission

Aktie
kapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital och
årets resultat

Summa

Summa
eget
kapital

583

17 982

-7 898

10 667

10 667

14

3 286

3 300

3 300

16 000

16 000

16 000

-825

-825

-825

Pågående nyemission
Kostnader hänförliga till emission
Emission av teckningsoptioner

163

163

163

Förändring av omräkningsdifferens avs
befintliga dotterföretag

791

791

791

39 005

39 005

39 005

32 061

69 101

69 101

Resultat för perioden
Eget kapital 30 juni 2019
Nyemission

597

36 443

50

-50

0

0

-25

-25

-25

4 984

4 984

Kostnader hänförliga till emission
Förändring av omräkningsdifferens avs
befintliga dotterföretag

4 984

Resultat för perioden
Eget kapital 31 mars 2020

647

36 368

71 321

71 321

71 321

108 366

145 381

145 381
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Koncernens kassaflödesanalys
Tredje kvartalet

Rullande
12 månader

9-månader

Helår

jan–mar
2020

jan–mar
2019

jul 2019mar 2020

jul 2018mar 2019

feb 2019–
mars 2020

2018/
2019

Resultat före finansiella poster

18 073

17 830

80 449

19 743

108 867

48 161

Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet:

11 327

883

13 450

2 350

14 275

3 176

Belopp i Tkr

NOT

Den löpande verksamheten

Betald skatt

541

Erlagd ränta

-4

-30

418
-11

-329

135

541
-182

29 937

18 683

94 306

21 765

123 819

51 155

-37 673

-18 907

-99 579

-23 236

-120 700

-42 161

8 087

1 074

8 419

4 617

4 591

-923

351

850

-6 854

3 147

7 710

8 071

-6 075

-1 243

-14 732

-2 699

-16 320

-4 370

0

0

-839

-944

-106

Kassaflöde från förändringar i rörel
sekapital
Ökning/minskning rörelsefordringar
Ökning/minskning rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
lnvesteringsverksamheten
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Avyttring/amortering av övriga
finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investerings
verksamheten

0
-6 075

-1 243

-15 570

-2 699

-17 264

-4 476

-2 417

3 160

-2 417

3 160

Finanseringsverksamheten
Ökning/minskning övriga finansiella
fordringar och skulder

518

Nyemission

0

16 000

518

0

13 583

3 160

13 583

3 160

Periodens kassaflöde

-5 206

-393

1 159

3 608

4 028

6 755

Likvida medel vid periodens början

13 577

4 028

7 550

4

3 876

4

462

242

124

265

929

791

8 833

3 876

8 833

3 876

8 833

7 550

Kassaflöde från finansierings
verksamheten

Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

16 000
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Moderbolagets resultaträkning
Tredje kvartalet
Belopp i Tkr

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

NOT

Rullande
12 månader

9-månader

Helår

jan–mar
2020

jan–mar
2019

jul 2019mar 2020

jul 2018mar 2019

feb 2019–
mars 2020

2018/
2019

3 240

2 145

10 493

6 869

13 814

10 190

391

965

999

Inköp kryptovaluta och andra transaktionskostnader

-1 534

-1 534

3 631

2 145

11 458

6 869

13 278

8 655

Övriga externa kostnader

-5 450

-2 164

-14 477

-5 647

-15 324

-6 494

Personalkostnader

-2 204

-511

-5 521

-1 590

-6 631

-2 700

-833

-319

-1 977

-828

-2 376

-1 227

-188

0

-154

Bruttoresultat

Rörelsens kostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-13
-4 855

-863

-10 516

-1 384

-11 053

-1 921

-4

-30

-11

-319

-144

-173

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-4 859

-893

-10 527

-1 703

-11 196

-2 094

Resultat före skatt

-4 859

-893

-10 527

-1 703

-11 196

-2 094

-8 973

-8 973

-20 170

-11 067

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

-4 859

-893

-10 527

-1 703
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Moderbolagets balansräkning
Belopp i Tkr

NOT

31 mar 2020

31 mar 2019

30 jun 2019

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital

16 000

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten

3

19 671

5 629

6 896

19 671

5 629

6 896

837

0

102

9 650

9 650

9 650

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg

837

102

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

550

73

73

10 200

9 723

9 723

30 708

15 353

16 721

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

0
20

0

Övriga fordringar

2 154

1 138

1 058

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 379

75

4

5 552

1 214

1 062

8 573

3 826

7 500

14 125

5 040

8 563

44 833

20 393

41 284

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Moderbolagets balansräkning
Belopp i Tkr

NOT

31 mar 2020

31 mar 2019

30 jun 2019

5

647

597

597

0

50

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission
Fond för utvecklingsutgifter

19 588

5 629

6 896

20 235

6 227

7 543

Fritt eget kapital
Överkursfond

36 367

21 349

36 392

Balanserad vinst eller förlust

-37 934

-12 990

-14 175

Årets resultat

-10 527

-1 703

-11 067

-12 094

6 655

11 150

8 141

12 882

18 693

20 003

1 739

8 483

1 363

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder

4 138

Aktuella skatteskulder

9 013

Övriga kortfristiga skulder

1 568

3 757

2 362

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 970

652

1 387

36 693

7 511

22 591

44 833

20 393

41 284

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 386
8 973
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Förändring av eget kapital moderbolaget
Belopp i Tkr

Eget kapital 30 juni 2018
Nyemission

Aktie
kapital

Pågående
nyemission

583

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

3 910

17 982

14

Pågående nyemission

50

Kostnader hänförliga till emission
Fond för utvecklingsutgifter

Nyemission

50

50

-50

6 896

15 950

16 000

-825

-825

36 392

0
-11 067

-25 242

18 694
-25

-25
12 692

Resultat för perioden
Eget kapital 31 mars 2020

-2 986
-11 067

0

Kostnader hänförliga till emission
Fond för utvecklingsutgifter
647

0

11 287
3 300

2 986
597

-11 189

3 286

Resultat för perioden
Eget kapital 30 juni 2019

Balanserat
Summa
resultat eget kapital

19 588

36 367

-12 692

0

-10 527

-10 527

-48 461

8 141

QuickBit | Delårsrapport, kvartal 3 2020

19

Moderbolagets kassaflödesanalys			
Andra kvartalet
Belopp i Tkr

NOT

Rullande
12 månader

9-månader

Helår

jan–mars
2020

jan–mars
2019

jul 2019mars2020

jul 2018mars 2019

feb 2019–
mars 2020

2018/2019

-4 855

-863

-10 516,4

-1 384

-11 053

-1 921

833

319

1 976,8

828

2 376

1 227

-4

-30

-10,8

-319

135

-173

-4 027

-573

-8 550,5

-876

-8 541

-866

-3 141

-97

-4 376,1

1 605

-4 225

1 757

7 817

1 610

13 963,1

2 530

19 194

7 811

649

939

1 036,5

3 259

6 429

8 701

-6 075

-1 091

-14 648,4

-2 547

-16 311

-4 210

0

0

-838,5

-944

-106

0

-50

632

0

-2 597

-16 623

-4 365

3 160

-1 109

3 160

16 000,0

0

16 000

16 000,0

3 160

14 891

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet:
Erlagd ränta

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapital
Ökning/minskning rörelsefordringar
Ökning/minskning rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verk
samheten
lnvesteringsverksamheten
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolag
Investeringar av övriga finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från investerings
verksamheten

-50

-50

632

0

-476,8

-5 443

-1 141

-15 963,7

Finanseringsverksamheten
Ökning/minskning övriga
finansiella skulder

0

Nyemission

0

Kassaflöde från finansierings
verksamheten

0

0

3 160

0
Periodens kassaflöde

-4 794

-201

Likvida medel vid periodens början

13 367

4 028

8 573

3 826

Likvida medel vid periodens slut

1 072,8

3 823

4 697

7 496

7 500,1

4

3 876

4

8 572,9

3 826

8 573

7 500
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Noter
NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER
Belopp i tusentals kronor (Tkr) om inget annat anges.
Allmänna redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med
årsredovisningslagens bestämmelser och i enlighet med
regler for Nordic Growth Market Nordic SME.
I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den
senaste årsredovisningen, enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och
koncernredovisning (K3).

Uppskattningar och bedömningar
Styrelsen gör bedömningen att bolagets system borde ha
en avskrivningsperiod på fem år. Denna avskrivningsperiod,
menar styrelsen, började gälla från den första september
2017. Det är vidare styrelsens uppfattning att uppfattning att samtliga kostnader för systemet skall balanseras
och det aktiverade värdet kommer att kunna återvinnas i
framöver.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver / totala tillgångar.
Resultat per aktie: periodens resultat i förhållande till
vägt genomsnittligt antal utestående aktier före respektive
efter utspädning.

NOT 2 B
 ALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN
Koncernen
Tkr

31 mars 2020

31 mars 2019

27 041

14 014

6 075

2 699

33 116

16 713

-Ingående ackumulerade avskrivningar

-6 390

-969

-Periodens avskrivning

-1 247

-2 350

Vid periodens slut

-7 637

-3 320

Redovisat värde vid periodens slut

25 479

13 393

31 mars 2020

31 mars 2019

-Vid periodens början

17 197

4 414

-Balanserade utgifter

6 075

2 547

23 272

6 961

-2 812

-504

-789

-828

-3 601

-1 332

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid periodens början
-Genom förvärv av dotterbolag
-Balanserade utgifter
Vid periodens slut
Ackumulerade avskrivningar

-Omräkningsdifferenser

Moderbolaget
Tkr

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid periodens slut
Ackumulerade avskrivningar
-Ingående ackumulerade avskrivningar
-Periodens avskrivning
Vid periodens slut
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Redovisat värde vid periodens slut
NOT 3 A
 NDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

19 671

5 629

31 mars 2020

31 mars 2019

3 008

73

Koncernen
Tkr

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid periodens början
-Depositioner
-Valutakursdifferenser
-Periodens återbetalda fordringar
Redovisat värde vid periodens slut

114
-632
2 490

73

31 mars 2020

31 mars 2019

1 182

73

Moderbolaget
Tkr

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid periodens början
-Depositioner
-Periodens återbetalda fordringar
Redovisat värde vid periodens slut

-632
550

73

NOT 4 Ö
 VRIGA FORDRINGAR
Av tillgångsposten Övriga Fordringar avser 119,9 Mkr bolagets likvida medel som deponerats av bolaget som säkerhet hos
inlösenpartners, vilka enligt avtal betalas ut löpande till bolaget.
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NOT 5 ANTALET AKTIER VID RESPEKTIVE PERIODS SLUT OCH VÄGT GENOMSNITT

Datum

Rapport

Utestående aktier
vid periodens slut
före utspädning

Utestående aktier
vid periodens slut
efter utspädning

Not

2016-09-30

Q1 16/17

5 000 000

5 000 000

2016-12-31

Q2 16/17

5 000 000

5 000 000

Bolagets första verksamma kvartal

2017-03-31

Q3 16/17

5 000 000

5 000 000

2017-06-30

Q4 16/17

5 234 125

5 234 125

2017-09-30

Q1 17/18

52 341 250

52 341 250

Split 1:10 genomförd Q1 17/18

2017-12-31

Q2 17/18

54 341 250

55 341 250

Emission av 2 miljoner aktier samt 1 miljon
teckningsoptioner beslutades i Q2 17/18.

2018-03-31

Q3 17/18

54 341 250

55 341 250

2018-06-30

Q4 17/18

58 341 250

59 341 250

Emission av 4 miljoner aktier genomförd
Q4 17/18

2018-09-30

Q1 18/19

58 341 250

59 341 250

Beslut om förlängning av 1 miljon teckningsoptioner registrerad hos Bolagsverket.

2018-12-31

Q2 18/19

58 341 250

59 341 250

2019-03-31

Q3 18/19

59 716 250

76 325 375

Emission av 1 375 000 aktier samt 15 609
125 teckningsoptioner beslutades Q3 18/19

2019-06-30

Q4 18/19

64 716 250

85 575 375

Emission av 5 000 000 aktier samt 4 250
000 teckningsoptioner beslutades Q4 18/19

2019-09-30

Q1 19/20

64 716 250

85 575 375

Emission av 5 000 000 aktier registrerades
hos Bolagsverket Q1 19/20

2019-12-31

Q2 19/20

64 716 250

87 275 375

Beslut om 1 700 000 teckningsoptioner
beslutat Q2 19/20

2020-03-31

Q3 19/20

64 716 250

87 275 375

Emission av 234 125 aktier
genomförd Q4 16/17

jan–mar 2020

jan–mas 2019

2018/2019

Vägt genomsnitt, före utspädning

64 716 250

58 845 417

59 137 140

Vägt genomsnitt, efter utspädning

87 275 375

63 497 096

65 826 953

Antal aktier
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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. Vi erbjuder lösningar
för e-handlares kunder att betala i kryptovaluta och
användarvänliga och säkra lösningar för människor att
enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag.
Vi vill bidra till en ekonomi utan gränser genom att
underlätta användandet av kryptovalutor i människors
och företags vardag.

QuickBit eu AB (publ)
Norrlandsgatan 12, 3 tr, 111 43 Stockholm
investor@quickbit.eu | www.QuickBit.eu

