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Fjärde kvartalet, 1 april–30 juni 2020 i sammandrag
 Nettoomsättningen uppgick till 871,2 Mkr (814,6.

MKR

 Rörelseresultatet uppgick till 14,9 Mkr (28,4.

Nettoomsättning Q4 2019/2020

15

Coronvirusets spridning påverkade efterfrågan negativt under fjärde kvartalet.
Trots den dämpade efterfrågan uppvisade QuickBit en god lönsamhet
under kvartalet, vilket har möjliggjort en ökad investeringstakt som i sin tur
skapar en stark plattform för framtiden.

MKR

 Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,19 kronor (0,36.
 QuickBit ingår ett strategiskt avtal med Bambora som innebär att QuickBits
lösning för kunder att köpa kryptovaluta integreras på Bamboras betalplattform PaymentIQ. Genom avtalet exponeras QuickBits lösning för Bamboras
kunder inom online casino och i-gaming.
• QuickBit beslutar om en ny strategisk inriktning för den framtida verksamheten.

Rörelseresultat Q4 2019/2020

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.

• QuickBit beslutar att lansera en app, QuickBit App, samt ett betalkort, QuickBit
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 19 augusti 2020,
kl. 0800.
Kontakt
Serod Nasrat, vd QuickBit eu AB (publ)
Telefon: +46 073 157 63 33
E-post: serod.nasrat@quickbit.eu

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.

 QuickBit förstärker bolagsledningen med Johan Björklund i rollen som Chief
Compliance Officer. Johan Björklund kommer att ingå som permanent medlem av QuickBits bolagsledning från och med den 1 juni 2020.
 En extra bolagsstämma den 23 juni 2020 beslutar om nyval av Mathias
Jonsson van Huuksloot som ordinarie styrelseledamot att ersätta Anders
Lindell som ställt sin plats i styrelsen till förfogande.

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

19 augusti 2020
11 november 2020
10 februari 2021

Perioden, 1 juli 201930 juni 2020 i sammandrag
 Nettoomsättningen uppgick till 4 614,1 Mkr (2 353,9.
 Rörelseresultatet uppgick till 95,2 Mkr (48,2.
 Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,29 kronor (0,66.

12 maj 2021
11 augusti 2021
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Fjärde kvartalet
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Fortsatta investeringar trots
dämpad efterfrågan
Coronapandemin stängde ner hela
samhällen på ett sätt och i en utsträckning som saknat motstycke i vår
tid. Det innebar stora utmaningar för
människor, företag och länder. Effekterna av pandemin har även påverkat
QuickBits fjärde kvartal och inneburit
en minskad efterfrågan. De långsiktiga
positiva drivkrafterna för vår verksamhet har dock förstärkts och vi fortsätter
investera i vår verksamhet, vilket sammantaget leder till en stark långsiktig
potential för QuickBit.
För QuickBits del har effekten hittills av Coronapandemin inneburit en minskad efterfrågan som påverkade
hela det fjärde kvartalet. Efterfrågan på QuickBits tjänster från aktörer som erbjuder betting online på olika
sportevenemang har under kvartalet varit obefintlig,
vilket till stor del förklarar omsättningsminskningen
jämfört med föregående kvartal. Den globala ekonomin befinner sig fortsatt i ett svårbedömt läge med
rekordstora nedgångar i den ekonomiska tillväxten.
Allt detta gör det svårare än vanligt att bedöma hur
våra kunders efterfrågan utvecklar sig under resten av
kalenderåret. Medan Coronapademin har tvingat många
andra bolag till kostnadsbesparingar, permitteringar
och uppsägningar har vi kunnat fortsätta anställa nya
medarbetare och investera för framtiden. Allt tack vare
vår goda lönsamhet.
I sådana här utmanande tider anser jag det viktigt att
ge min syn på framtiden och sätta vart Quickbit står
idag i en större kontext. Min tro på QuickBits långsiktiga potential är orubbad. Som jag har sagt tidigare
så verkar QuickBit i gränslandet av ökad förflyttning
mot e-handel samt ökad användning av kryptovalutor i
människors och företags vardag. QuickBit ska långsiktigt dra nytta av dessa två trender.
Coronapandemin har fört med sig en accelererad förflyttning av konsumtion från fysiska butiker till e-handel.
E-handeln har på några månader vunnit mark som tidigare
förväntades ta flera år. Jag förväntar mig att denna accelererade förflyttning över tid kommer skapa större utrymme och möjligheter för att kryptovalutor ska erbjudas som
betalmedel online i större utsträckning. Allt eftersom detta
sker finns det stora möjligheter för QuickBit att kapitalisera på den utvecklingen under kommande år. Jag ser även
tecken på ökat intresse och erkännande för kryptovalutor
bland ledande aktörer, till exempel tecknade Mastercard
sitt första direktmedlemskap med ett kryptobolag nyligen.

”Även om riskerna är mer svårbedömda
idag så finns dock en trygghet i att vår
affärsmodell är lönsam i grunden”
Att intresset och erkännandet för kryptovaluta ökar är
något som QuickBit gynnas av och välkomnar.
QuickBit har under det fjärde kvartalet fortsatt investera i verksamheten för att säkerställa att vi står väl rustade när efterfrågan återhämtar sig. Ett exempel är stora
investeringar i QuickBit Card och QuickBit App som ska
lanseras under hösten. De senaste månaderna har vi
även investerat resurser för att få ytterligare effekt av
vårt samarbete med Bambora. De positiva effekterna av
samarbetet märks främst i att fler speloperatörer sedan
i somras erbjuder vår tjänst till deras kunder. Vidare har
vi även gjort investeringar som stadigt ökar vår konverteringsgrad, det vill säga den andel konsumenter som
slutför sitt köp i relation till det totala antal som påbörjar
ett köp. Det är ett av de mest kostnadseffektiva sätten
att öka vår intjäning och lönsamhet. Utöver det har vi,
sedan pandemin bredde ut sig, anställt ytterligare sju
medarbetare. Det är åtgärder som dessa som gör att vi
säkerställer fortsatt långsiktig tillväxt och lönsamhet.
Jag är stolt över vad vi på Quickbit har åstadkommit
under detta räkenskapsår, det är ett direkt resultat av
våra anställdas hårda arbete och passion för vad vi
gör. Samtidigt vill jag tacka aktieägarna för förtroendet under mitt första år som Quickbits vd och avsluta
året med att uttrycka min övertygelse för att Quickbits
förmåga att skapa långsiktigt aktieägarvärde inte bara
kvarstår utan fortsätter att förstärkas.
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.

Hur tjänar QuickBit pengar?

Vilka är våra kunder?

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.

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.
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.

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?

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.

QuickBits mission
är att underlätta användandet av kryptovalutor i människors
och företags vardag.
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Finansiell översikt
Nettoomsättning

Resultat före skatt

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till
871,2 Mkr (814,6. Övriga rörelseintäkter uppgick under
kvartalet till 0,3 Mkr (2,6. Nettoomsättningen för helåret 2019/2020 uppgick till 4 614,1 Mkr (2 353,9. Övriga
rörelseintäkter uppgick under helårsperioden till 9,1 Mkr
1,7. Övriga rörelseintäkter består främst av bolagets
intäktsdelning som erhålls av Nordic Growth Market
kvartalsvis samt valutakursdifferenser. Nettoomsättningen avser kunders köp av kryptovaluta genom
QuickBits automatiserade system där kryptovaluta säljs
från eget varulager.

Resultatet före skatt för årets fjärde kvartal uppgick till
14,9 Mkr (28,6 och för helårsperioden 1 juli 2019  30
juni 2020 uppgick motsvarande resultat till 95,2 Mkr
48,0.

Bruttoresultat
Bruttoresultatet under fjärde kvartalet uppgick till 33,2
Mkr (31,9. Jämfört med föregående kvartal (Q3 19/20
ökade bruttoresultatet med 3,2 Mkr.
QuickBits bruttoresultat utgörs av skillnaden mellan
samtliga intäkter i bolaget och direkta kostnader för
att generera intäkterna.

Under det fjärde kvartalet har 3,0 Mkr avseende personalförmåner relaterade till 2 150 000 emitterade kvalificerade personaloptioner resultatförts under posten
personalkostnader. Kostnaden är ej kassaflödespåverkande och hänförlig till hela räkenskapsåret 2019/2020.
Personaloptionerna tjänas in av förmånstagarna under
optionernas löptid, fram till räkenskapsåret 2022/2023.
Vid utgången av räkenskapsåret 2019/2020 har 78%
av kostnaden redovisats. Resterande kostnad kommer
att redovisas under personaloptionernas kvarvarande
löptid.

Resultat efter skatt
Resultat efter skatt för det fjärde kvartalet uppgick till
12,4 Mkr (21,7. För räkenskapsåret 2019/2020 uppgick
resultatet efter skatt till
83,6 Mkr (39,0.

Nettoomsättning per kvartal

Bruttoresultat per kvartal
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Kassaflöde och finansiell ställning
Koncernens kassaflöde uppgick under fjärde kvartalet
till 12,2 Mkr (3,1 och för helårsperioden 1 juli 2019  30
juni 2020 till 13,4 Mkr (6,8. För ytterligare förklaring, se
nedan under rubriken ”Kassa och rörelsekapital”. Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni till 188,8
Mkr (69,1, vilket motsvarar 2,94 kr per aktie (1,07.

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 då nya transaktioner genomförs.

Investeringar samt avskrivningar
Bolagets immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen avser i huvudsak balanserade utgifter för
utvecklingsarbete. Bolagets medarbetare består främst
av utvecklare som arbetar med att förbättra nuvarande,
samt utveckla ny, programvara. Utgifter som balanserats avseende utveckling av programvara skrivs sedan
av som kostnader över fem år om utvecklingen av
projektet är klart och intäktsgenererande för bolaget.
Dessa kostnader är resultatpåverkande men ej kassaflödespåverkande. Utvecklingskostnader hänförliga till
kommande projekt skrivs av först när de lanseras till
marknaden.

Under kvartalet har bolaget tillträtt förvärvet av Bitrate Invest OÜ. Innehavet redovisas som en tillgång i
balansräkningen under ”Övriga immateriella tillgångar”
och avser en digital plattform som möjliggör skapandet
av digitala plånböcker. Tillgången kommer att skrivas
av över fem år från att plattformen används i bolagets
verksamhet. För mer information om förvärvet, se Not
6, Förvärv av BitRate Invest OÜ.

Värdeförändringar av kryptovalutor
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.

Risker relaterade till Coronavirusets spridning
Spridningen av Coronaviruset har inneburit en dämpad ekonomisk aktivitet samt en ökad osäkerhet vad
gäller den globala tillväxten. Precis som en mängd
bolag i ett stort antal sektorer så har QuickBit påverkats negativt av den ökade samhällsekonomiska
osäkerheten. Konjunkturindikatorer pekar på att den
ekonomiska tillväxten under perioden april-juni 2020

Posten ”Investeringar i immateriella anläggningstillgångar” i kassaflödesanalysen, som i huvudsak består
av lönekostnader för utvecklare, har under det fjärde
kvartalet påverkats av integrationskostnader av engångskaraktär om 3,3 Mkr avseende utveckling av
QuickBit App och QuickBit Card.
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tydligt påverkades negativt av den pandemin. Vissa
konjunkturindikatorer sjönk till nivåer som inte setts
sedan 1930 och 1940-talen men en viss ekonomisk
återhämtning har noterats den sista tiden, dock från
väldigt låga nivåer. Osäkerheten består om den framtida utvecklingen och den ekonomiska återhämtningen är till stor del beroende av fortsatta finanspolitiska
stimulanser. De negativa effekterna av den ökade
osäkerheten visar sig i huvudsak genom en ökad
riskprofil i QuickBits transaktionsflöden. Den globala
Coronapandemin innebar även att efterfrågan från
aktörer som erbjuder betting online på olika sportevenemang i princip upphörde under perioden april till
juni.

Väsentliga händelser under 2019/2020
 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.
 QuickBit ingick i december ett strategiskt samarbete
med Scrive kring digital identifiering och autentisering av transaktioner.
 QuickBit ingick strategiskt samarbete med Onfido
kring digital identifiering samt validering av kunders
identitet.
 Årsstämman den 18 december 2019 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.
 QuickBit erhöll en option att senast 31 december
2020 förvärva Digital Currency Services B.V. med
varumärket happycoins.com.
 I januari 2020 ingick QuickBit avtal om förvärv av
BitRate Invest OÜ. Förvärvet gjorde i syfte att säkra
kontroll över hela transaktionsflödet samt skapa en
bas för fortsatt framgångsrika produktlanseringar.
Tillträde till förvärvet skedde den 1 april 2020.
 QuickBit ingick avtal om nya villkor med bolagets
inlösenpartner. De nya villkoren trädde i kraft retroaktivt
från 1 januari 2020. De finansiella effekterna av de förändrade avtalsvillkoren hade full effekt från och med
tredje kvartalet (jan–mars) i innevarande räkenskapsår.

Coronapandemin har medfört en mer svårbedömd
riskprofil i bolagets transaktionsflöden. Som en
effekt av detta tog styrelsen i QuickBit beslut om
att göra en reservering för eventuella framtida
förluster på kreditkortstransaktioner. Reserveringen
uppgår till 10 Mkr och belastade bruttoresultatet
för det tredje kvartalet.
 QuickBit ingick 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 får
tillgång till Bamboras kunder inom online casino och
i-gaming.
 Styrelsen i QuickBit tog 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.
 QuickBit beslutade 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.
 Den 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 bokfördes under det
fjärde kvartalet.

 QuickBit förstärkte bolagsledningen med Johan
Björklund. Johan Björklund innehar rollen som Chief
Compliance Officer. Johan Björklund kommer att
ingå som permanent medlem av QuickBits bolagsledning från och med den 1 juni 2020.
 En extra bolagsstämma den 23 juni 2020 beslutade
om nyval av Mathias Jonsson van Huuksloot som
ordinarie styrelseledamot att ersätta Anders Lindell
som ställt sin plats i styrelsen till förfogande.

 QuickBit 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.
 Den osäkra ekonomiska utvecklingen till följd av
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Övrig information
Skatt
Skattekostnaden för fjärde kvartalet uppgick till
2,5 Mkr (6,9 och för helårsperioden 1 juli 2019  30 juni
2020 till 11,6 Mkr (9,0.
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.

Statligt stöd relaterat till Covid-19
Tkr

Arbetsgivaravgifter

Erhållet
belopp

Avser
period

212,1

april-jun 2020

Av det totala stödet har 143,2 Tkr resultatförts i fjärde
kvartalet och har minskat personalkostnaderna. Resterande del ingår i Kortfristiga skulder i balansräkningen
per den 30 juni 2020. Bolaget har inte erhållit några
statliga stöd utöver sänkta arbetsgivaravgifter och inga
statliga stöd erhölls under föregående räkenskapsår.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning för fjärde kvartalet
uppgick till 3,2 Mkr (3,3 och avsåg i huvudsak koncerninterna tjänster. För helårsperioden 1 juli 2019
 30 juni 2020 uppgick moderbolagets nettoomsättning
till 13,7 Mkr (10,2. Koncerninterna tjänster elimineras
vid koncernkonsolidering och visas således inte i koncernens resultaträkning. Övriga rörelseintäkter uppgick under fjärde kvartalet till 0,3 Mkr (0. För helåret
2019/2020 uppgick övriga rörelseintäkter till 1,4 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 fjärde kvartal uppgick till -11,0 Mkr (-0,5 och för
helårsperioden 2019/2020 till –21,5 Mkr (-1,9. Resultat

efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -11,0 Mkr
9,4 och motsvarande resultat för helårsperioden
2019/2020 uppgick till –21,6 Mkr (–11,1.
Kassa och bank uppgick per den 30 juni till 20,6 Mkr (7,5.

Aktien
QuickBit-aktien är sedan 11 juli 2019 noterad på Nordic
Growth Market Nordic SME. Noteringskursen var 3,20
kronor och sista betalkursen den 30 juni 2020 för aktien
var 9,00 kronor, en uppgång med drygt 281 procent
sedan noteringen.
Under perioden 1 april till 30 juni 2020 har 33 415 257
aktier omsatts till ett värde om 347 Mkr, motsvarande
cirka 52 procent av QuickBits totala antal aktier vid
slutet av perioden. Högsta betalkurs under perioden 1
april till 30 juni 2020 var 13,60 kr (7 maj) och lägsta var
7,60 kr (3 april). QuickBits aktiekapital uppgick den 30
juni 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 30 juni 2020 hade QuickBit 7 927 aktieägare, vilket
är en ökning med 307 stycken, motsvarande drygt 4
procent, sedan utgången av föregående kvartal (Q3
19/20.

Transaktioner med närstående
Under fjärde kvartalet har närstående bolaget FTCS
intressenter AB fakturerat bolaget 0,3 Mkr avseende
utförda konsulttjänster. Bolaget har även en skuld till
FTCS intressenter AB som per 30 juni 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 20121 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 19 augusti 2020

Serod Nasrat
Verkställande direktör
QuickBit eu AB (publ)
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Revisorns granskningsrapport
Quickbit eu AB (publ) org nr 5590662093

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella
informationen i sammandrag (bokslutskommuniké) för
Quickbit eu AB (publ) per 30 juni 2020 och den tolvmånadersperiod 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 bokslutskommuniké 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 bokslutskommunikén 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 19 augusti 2020
PricewaterhouseCoopers AB
Johan Engstam
Auktoriserad revisor
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Koncernens resultaträkning
Fjärde kvartalet

12-månader

apr–jun 2020

apr–jun 2019

jul 2019
jun 2020

jul 2018
jun 2019

871 173

814 642

4 614 105

2 353 917

294

2 607

9 081

1 651

838 220

785 327

4 480 723

2 293 610

33 247

31 922

142 463

61 958

Övriga externa kostnader

8 619

1 527

27 439

7 879

Personalkostnader

7 054

1 151

13 621

2 742

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

1 164

826

4 614

3 176

Övriga rörelsekostnader

1 535

Rörelseresultat

14 875

Belopp i Tkr

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Inköp kryptovaluta och andra
transaktionskostnader
Bruttoresultat

NOT

Rörelsens kostnader

1 571
28 418

95 218

48 161

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

3

146

14

182

14 872

28 564

95 204

47 979

Skatt på periodens resultat

2 501

6 862

11 613

8 973

Periodens resultat

12 371

21 702

83 591

39 005

Före utspädning

0,19

0,36

1,29

0,66

Efter utspädning

0,14

0,27

0,96

0,59

Resultat efter finansiella poster

Resultat per aktie
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Koncernens balansräkning
Belopp i Tkr

NOT

30 jun 2020

30 jun 2019

0

16 000

14 242

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2

32 075

Övriga immateriella tillgångar

6

39 397
71 473

14 242

932

102

932

102

2 446

73

2 446

73

74 851

14 418

584

1 990

121 666

43 365

3 371

9

125 037

43 373

20 936

7 550

Summa omsättningstillgångar

146 556

52 914

SUMMA TILLGÅNGAR

221 407

83 331

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

3

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Lager av kryptovaluta

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

4
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Koncernens balansräkning
Belopp i Tkr

NOT

30 jun 2020

30 jun 2019

5

721

597

Övrigt tillskjutet kapital

36 367

33 603

Annat eget kapital inklusive årets resultat

151 693

34 900

188 781

69 100

3 912

1 509

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder

20 516

8 973

Övriga kortfristiga skulder

4 852

2 362

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 346

1 387

32 626

14 231

221 407

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

Aktiekapital

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

0

0

36 990

36 990

Resultat för perioden
Eget kapital 30 juni 2019
Nyemission

597

36 443

50

50

Pågående nyemission

36 990

Kostnader hänförliga till optionsprogram
Kostnader hänförliga till emission
Förändring av omräkningsdifferens avs
befintliga dotterföretag

26

26

3 927

3 853

3 853

83 591

83 591

83 591

151 693

188 781

188 781

26
74

Resultat för perioden
Eget kapital 30 juni 2020

2 978

2 978

721

36 367
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Koncernens kassaflödesanalys
Fjärde kvartalet
Belopp i Tkr

NOT

12-månader

apr–jun 2020

apr–jun 2019

jul 2019
jun 2020

jul 2018
jun 2019

14 875

28 418

95 218

48 161

4 140

826

17 590

3 176

3

146

14

182

19 013

29 390

112 795

51 155

7 070

18 925

92 427

42 161

5 174

5 540

3 675

923

20 909

4 924

24 043

8 071

8 548

1 671

23 274

4 370

144

106

984

106

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

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning rörelsefordringar
Ökning/minskning rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
lnvesteringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Förvärv av bolag

9

9

Investeringar i finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

2 405
8 683

1 777

26 654

4 476

Finanseringsverksamheten
Ökning/minskning övriga finansiella fordringar
och skulder

3 160

Nyemission

0

0

16 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

16 000

3 160

12 226

3 147

13 389

6 755

8 833

3 876

7 550

4

123

526

3

791

20 936

7 550

20 936

7 550

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Moderbolagets resultaträkning
Fjärde kvartalet

12-månader

apr–jun 2020

apr–jun 2019

jul 2019
jun 2020

jul 2018
jun 2019

3 170

3 321

13 663

10 190

294

34

1 424

0

1 534

3 464

1 820

15 087

8 655

Övriga externa kostnader

5 573

847

20 050

6 494

Personalkostnader

6 584

1 110

12 105

2 700

931

400

2 908

1 227

1 407

0

1 571

154

11 031

536

21 547

1 921

3

146

14

173

Resultat efter finansiella poster

11 034

390

21 561

2 094

Resultat före skatt

11 034

390

21 561

2 094

Belopp i Tkr

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Inköp kryptovaluta och andra transaktionskostnader
Bruttoresultat

NOT

-1 534

Rörelsens kostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

8 973
11 034

9 363

8 973
21 561

11 067
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Moderbolagets balansräkning
Belopp i Tkr

NOT

30 jun 2020

30 jun 2019

0

16 000

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten

2

27 324

6 896

27 324

6 896

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg

898

102

898

102

49 856

9 650

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

3

Summa anläggningstillgångar

550

73

50 406

9 723

78 628

16 721

422

0

2 918

1 058

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

4

3 360

4

6 700

1 062

Kassa och bank

20 633

7 500

Summa omsättningstillgångar

27 334

8 563

105 962

41 284

SUMMA TILLGÅNGAR
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Moderbolagets balansräkning
Belopp i Tkr

NOT

30 jun 2020

30 jun 2019

5

647

597

30

50

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

27 221

6 896

27 898

7 543

Fritt eget kapital
Överkursfond

73 327

36 473

Balanserad vinst eller förlust

42 591

14 257

Årets resultat

21 561

11 067

9 175

11 150

37 073

18 693

48 331

8 483

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder

3 909

1 386

Aktuella skatteskulder

9 077

8 973

Övriga kortfristiga skulder

4 764

2 362

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 809

1 387

65 790

22 591

102 864

41 284

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

Eget kapital 30 juni 2018
Nyemission

Aktiekapital

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

Pågående nyemission

6 896

15 950

16 000

825

825

36 393

30

0
11 067

25 242

18 694
36 990

36 960
2 978

Kostnader hänförliga till emission
20 325
647

30

27 221

73 327

2 978
26

26

Resultat för perioden
Eget kapital 30 juni 2020

2 986
11 067

0

Kostnader hänförliga till optionsprogram
Fond för utvecklingsutgifter

11 287
3 300

2 986
597

11 189

3 286

Resultat för perioden
Eget kapital 30 juni 2019

Balanserat
Summa
resultat eget kapital

20 325

0

21 561

18 585

64 150

37 073
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Moderbolagets kassaflödesanalys
Fjärde kvartalet
Belopp i Tkr

NOT

12-månader

apr–jun 2020

apr–jun 2019

jul 2019
jun 2020

jul 2018
jun 2019

11 031

536

21 547

1 921

3 908

400

5 885

1 227

3

146

14

173

7 126

9

15 676

866

1 347

151

5 754

1 757

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 verksamheten

29 211

5 231

43 291

7 811

20 738

5 392

21 860

8 701

lnvesteringsverksamheten
8 536

1 663

23 184

4 210

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

110

106

948

106

Investeringar i dotterbolag

33

0

118

50

0

0

477

8 678

1 768

24 727

Investeringar av övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

4 365

Finanseringsverksamheten
Ökning/minskning övriga
finansiella skulder

0

Nyemission

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

3 160
16 000

0

0

16 000

3 160

12 060

3 624

13 133

7 496

8 573

3 876

7 500

4

20 633

7 500

20 633

7 500
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Noter
NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER
Belopp i tusental svenska 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 MTF.
I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den
senaste årsredovisningen, enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 20121 Års- och
koncernredovisning (K3.

Uppskattningar och bedömningar
Styrelsen gör bedömningen att bolagets system borde ha
en avskrivningsperiod på fem år. Samtliga kostnader för
systemet skall balanseras och det aktiverade värdet kommer att kunna återvinnas i framöver.
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 BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN
Koncernen
Tkr

30 jun 2020

30 jun 2019

18 384

14 014

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid periodens början
Balanserade utgifter

22 449

4 370

Vid periodens slut

40 833

18 384

Ackumulerade avskrivningar:
Ingående ackumulerade avskrivningar

4 143

970

Periodens avskrivning

4 614

3 173

Vid periodens slut

8 757

4 143

Redovisat värde vid periodens slut

32 075

14 241

30 jun 2020

30 jun 2019

Vid periodens början

8 624

4 414

Balanserade utgifter

23 184

4 210

Vid periodens slut

31 808

8 624

Ingående ackumulerade avskrivningar

1 728

504

Periodens avskrivning

2 756

1 224

Vid periodens slut

4 484

1 728

Redovisat värde vid periodens slut

27 324

6 896

Moderbolaget
Tkr

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Ackumulerade avskrivningar:
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NOT 3 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Koncernen
Tkr

30 jun 2020

30 jun 2019

73

73

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

2 446
0
73
2 446

73

30 jun 2020

30 jun 2019

73

73

Moderbolaget
Tkr

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid periodens början
Depositioner

550

Periodens återbetalda fordringar

73

Redovisat värde vid periodens slut

550

73

NOT 4 ÖVRIGA FORDRINGAR
Av tillgångsposten Övriga Fordringar avser 110,1 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

Rapport

Utestående aktier
vid periodens slut
före utspädning

Utestående aktier
vid periodens slut
efter utspädning

20160930

Q1 16/17

5 000 000

5 000 000

20161231

Q2 16/17

5 000 000

5 000 000

20170331

Q3 16/17

5 000 000

5 000 000

20170630

Q4 16/17

5 234 125

5 234 125

20170930

Q1 17/18

52 341 250

52 341 250

Split 110 genomförd Q1 17/18
Emission av 2 miljoner aktier samt 1 miljon
teckningsoptioner beslutades i Q2 17/18.

Datum

Not

Bolagets första verksamma kvartal

Emission av 234 125 aktier
genomförd Q4 16/17

20171231

Q2 17/18

54 341 250

55 341 250

20180331

Q3 17/18

54 341 250

55 341 250

20180630

Q4 17/18

58 341 250

59 341 250

Emission av 4 miljoner aktier genomförd
Q4 17/18

20180930

Q1 18/19

58 341 250

59 341 250

Beslut om förlängning av 1 miljon teckningsoptioner registrerad hos Bolagsverket.

20181231

Q2 18/19

58 341 250

59 341 250

20190331

Q3 18/19

59 716 250

76 325 375

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

20190630

Q4 18/19

64 716 250

85 575 375

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

20190930

Q1 19/20

64 716 250

85 575 375

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

20191231

Q2 19/20

64 716 250

87 275 375

Beslut om 1 700 000 teckningsoptioner
beslutat Q2 19/20

20200331

Q3 19/20

64 716 250

87 275 375

20200630

Q4 19/20

64 716 250

87 275 375
apr–jun 2020

apr–jun 2019

2019/2020

Vägt genomsnitt, före utspädning

64 716 250

64 716 250

64 716 250

Vägt genomsnitt, efter utspädning

87 275 375

85 575 375

87 275 375

Antal aktier

NOT 6 FÖRVÄRV AV BITRATE INVEST OÜ
Förvärv av BitRate Invest OÜ

Villkorad köpeskilling
Övriga immateriellla tillgångar
Förvärv av Bitrate Invest OÜ

Tkr

3 099
40 080

Den 28 februari 2020 förvärvade QuickBit eu AB
samtliga aktier i Bitrate Invest OÜ. Genom förvärvet får
QuickBit tillgång till strategiska tillgångar som stärker
bolagets position inom marknaden för betalningslösningar inom kryptovalutor. I och med förvärvet får
QuickBit tillgång till Bitcoin Purser, vilket är en mjukvara
och plattform som kan användas för att skapa digitala
plånböcker (så kallade e-wallets). QuickBit får även

tillgång till licenser för att förvara kunders kryptovaluta
(custody) samt licens för att genomföra växlingstransaktioner mellan traditionell valuta och kryptovaluta.
Köpeskillingen uppgår totalt till 40,1 Mkr, varav 3 Mkr
avser skuldförd tilläggsköpeskilling. Förvärvsanalysen
är preliminär och kan vara det i upp till 12 månader.
Förvärvet tillträddes den 1 april 2020. Säljare av
BitRate Invest OÜ var CryptoPurser OÜ som i sin tur i
sin helhet ägs av Mathias Jonsson van Huuksloot. Den
23 juni 2020 valdes Mathias Jonsson van Huuksloot i
styrelsen för Quickbit eu AB. Köpeskillingen för BitRate
Invest OÜ omfattas av 3 miljoner aktier i QuickBit eu
AB att erläggas till Crypto Purser OÜ. Även eventuellt
tilläggsköpeskillingen erläggs till Crypto Purser OÜ.
QuickBit | Bokslutskommuniké, 2019 / 2020

23

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. QuickBit 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

