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Quickbit presenterar bokslutskommunikén i en telefonkonferens
klockan 11.00 den 21 juli. Ring in för
registrering några minuter innan
telefonkonferensen börjar på något
av nedanstående nummer:
Sverige:		

+46 8 505 163 86

Storbritannien:

+44 20 319 84884

USA: 		

+1 412 317 6300

PIN: 		

3724563

För att följa presentationen via
webcast, använd följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/
quickbit-interim-q4-2021-2022
Finansiell kalender
Årsredovisning ’21/22

1 nov 2022

Delårsrapport Q1
(jul–sep 2022)

9 nov 2022

Årsstämma
Delårsrapport Q2
(okt–dec 2022)
Delårsrapport Q3
(jan–mars 2023)

Quickbit rapporterar temporärt minskad omsättning till 69,3 mEUR
samtidigt som produktmix och kostnadseffektiviseringar resulterar
i ökad bruttomarginal till 4,3% i det fjärde kvartalet. Quickbits starka
finansiella position möjliggör fortsatta investeringar för framtida
tillväxt, trots att omvärldens ekonomiska och geopolitiska osäkerhet
har ökat.
Fjärde kvartalet, april – juni 2022 i sammandrag
• Nettoomsättningen uppgick till 69,3 mEUR (83,1).
• Bruttoresultat uppgick till 3,0 mEUR (3,0) med en bruttomarginal på 4,3% (3,6%).
• Justerad EBITDA uppgick till 0,7 mEUR (-0,2).
• Rörelseresultatet uppgick till -0,5 mEUR (-0,3).
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,00 EUR (-0,01).
Helåret, juli 2021 - juni 2022 i sammandrag
• Nettoomsättningen uppgick till 346,7 mEUR (250,6).
• Bruttoresultat uppgick till 13,6 mEUR (10,5) med en bruttomarginal på 3,9% (4,2%).
• Justerad EBITDA uppgick till 2,4 mEUR (2,3).
• Rörelseresultatet uppgick till -0,9 mEUR (1,6).
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,0 EUR (-0,01).
Händelser under kvartalet
• I april valde styrelseledamoten Karin Burgaz att avgå ur styrelsen på egen begäran
av personliga skäl.
• I maj lanserades VISA-kortet Quickbit Card till allmänheten i Sverige. Det gjorde
Quickbit till det första svenska kryptobolaget att lansera ett betalkort i Sverige.
I slutet av kvartalet lanserades Quickbit Card även i Norge.
• I maj meddelade Simon Afeworki att han lämnar Quickbit. Susanne Andersson
utsågs till interim CFO och kommer ingå i Quickbits ledningsgrupp.
• I juni meddelades att Quickbit stärker ledningsgruppen med Anders Jonsson till
en nyinrättad roll som Chief Operating Officer (COO).
• I juni mottog Quickbit slutlig återbetalning av den utestående fordran bestående
av deponerade säkerheter i form av likvida medel om 3,9 mEUR. Likviden avses
användas till förvärv och investeringar i tillväxt.
Händelser efter kvartalet
• I juli lanserades Earn Wallet, en funktion som låter användare av Quickbit App
låna ut kryptovaluta mot avkastning via tredjepart. Earn Wallet lanseras initialt
för utlåning av Bitcoin och är tillgänglig för svenska och norska användare.
Finansiellt sammandrag
Fjärde kvartalet

22 nov 2022
mEUR
8 feb 2023
26 apr 2023

12 månader

Apr – jun
2021

Jul 2021 –
jun 2022

Jul 2020 –
jun 2021

Nettoomsättning

69,3

83,1

346,7

250,6

Omsättningstillväxt (%)

-17%

-3%

38%

-44%

3,0

3,0

13,6

10,5

4,3%

3,6%

3,9%

4,2%

0,7

-0,2

2,4

2,3

1,0%

-0,3%

0,7%

0,9%

Average Daily Volume (ADV)

0,8

0,9

1,0

0,7

Antal merchants

82

57

82

57

Bruttoresultat
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.

Apr – jun
2022

Se sid 15–16 för definitioner och härledning av ovannämnda alternativa nyckeltal.
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Vd har ordet
Under det fjärde kvartalet ’21/22 har vi sett en orolig omvärld med större ekonomisk och
geopolitisk osäkerhet, högre inflation samt penningpolitisk åtstramning. Trots ökad ekonomisk osäkerhet ser vi fortsatt god efterfrågan på Quickbit´s tjänster. Vi investerar därmed
vidare i utvecklingen av både nya och befintliga produkter för att öka krypto-acceptansen
och ytterligare stärka våra tillväxtmöjligheter.
Kvartalets nettoomsättning uppgick till 69,3 mEUR, en
minskning med 17% jämfört med samma period föregående
år. ADV uppgick till 0,8 mEUR. Minskningen av intäkter är
temporär och förklaras primärt av en lägre konverteringsgrad inom Quickbit Affiliate, vilket lett till accelererade
systemuppgraderingar för en mer flexibel produktlösning
som kan hantera högre volymer. Investeringen av uppgraderingar fortsätter initialt in i nästa kvartal och kommer att
stärka vårt erbjudande inför den säsongsmässigt starkare
vinterperioden. Försäljningsminskningen förklaras även av
lägre aktivitet hos merchants jämfört med förgående år.
Antalet merchants ökade med 8 till 82 under kvartalet.
Bruttomarginalen stärktes till 4,3% (3,6%), till följd av
produktmix och kostnadseffektiviseringar från omförhandlade leverantörsavtal. Vi har en stark finansiell ställning
med en nettokassa på 10 mEUR och inga lån.
Trots ett år kantrat av pandemi, inflation och makro
ekonomisk osäkerhet har vi under det senaste året ökat
vår omsättning med 38% och lagt en solid grund för en
skalbar affärsmodell samt breddat vårt erbjudande som
över tiden kommer att leda till mer diversifierade intäktsströmmar. Dagens Quickbit har en etablerad plattform för
e-handlare inom ett växande segment där vår lösning är
eftertraktad. Under året har vi även erhållit flera licenser
vilket är ett tydligt tecken på mognad för bolaget och en
oerhört viktig del i vår strategi för hållbar tillväxt. Med våra
licenser i Sverige, Nederländerna, Finland och Norge har
vi en bra grund för att vidare expandera och etablera vår
konsumentplattform inom Europa.
Vi har som bolag även mognat i våra processer och har
under året stärkt vår etablering i Gibraltar och byggt upp
en tech-hub i Serbien. Våra innovations- och utvecklingsprocesser har börjat visa resultat med en serie framtida
produktlanseringar. Vår förmåga att utveckla och anpassa
våra produkter agilt och träffsäkert kommer vara viktigt
för att ligga i framkant för framtida konsumentbehov.

Under året har vi lanserat flera nya produkter för
konsument plattformen: Quickbit App i Norge, Quickbit
Card, samt efter kvartalets utgång, Earn Wallet.
Avseende Merchant-plattformen gör vi framsteg i
utvecklingen och är i slutfasen av vår första produktlansering som vi ser fram emot under hösten. Den första
Merchantprodukten kommer att innebära en integrerad
betallösning som kunder kan välja hos e-handlare som
ett av flera betalalternativ, där kunden tillåts betala med
kryptovaluta genom en kryptoplånbok. Diskussioner förs
med större aktörer som kan komma att ge produkten
ökad synlighet hos flera merchants.
Med vår nuvarande affärsmix (B2B) bestående av:
Quickbit Affiliate och snart även Quickbit Merchant samt
inom (B2C): Quickbit App, Quickbit Card och Earn wallet
– har vi ett unikt ekosystem av tjänster och är därmed
rustade för att etablera oss som en stark europeisk aktör
inom kryptobetalningar.
Blickar vi framåt, kommer vi att fortsätta investera i
våra produkter, organisation och etablera nya globala
samarbetspartners. Trots den nuvarande makroekonomiska osäkerheten, ser vi goda möjligheter att återhämta
och öka försäljningen inom Affiliate samt expandera med
nya intäktsströmmar inom vårt konsumenterbjudande.
Målsättningen är att nå en hållbar och lönsam tillväxt
med förbättrad bruttomarginal, drivet av vår framtida
affärsmix och ytterligare kostnadseffektiviseringar.
Avslutningsvis vill jag tacka våra kunder, samarbetspartners och vår fantastiska organisation för ett framgångsrikt år och ser fram emot att ta Quickbit mot nya
mål.
Hammad Abuiseifan
Verkställande direktör

Quickbit | Bokslutskommuniké juli–juni ’21/22

2

Finansiell översikt
Nettoomsättning och bruttoresultat
Fjärde kvartalet ’21/22
Nettoomsättningen uppgick till 69,3 mEUR (83,1) under
fjärde kvartalet, motsvarande en minskning med 17%
jämfört med samma kvartal föregående år. Minskningen
av intäkter är temporär och förklaras primärt av en lägre
konverteringsgrad inom Quickbit Affiliate, vilket lett till
accelererade systemuppgraderingar för en mer flexibel
produktlösning som kan hantera högre volymer. Investeringen av uppgraderingar fortsätter initialt in i nästa kvartal
och kommer att stärka vårt erbjudande inför den säsongsmässigt starkare vinterperioden. Försäljningsminskningen
förklaras även av lägre aktivitet hos merchants jämfört
med förgående år. Antalet merchants ökade med 8 och
uppgick till 82 per 30 juni 2022 jämfört med 57 vid utgången
av föregående år.
Bruttoresultatet uppgick till 3,0 mEUR (3,0) och
bruttomarginalen ökade till 4,3% procent (3,6%) positivt
påverkad av produktmix och kostnadseffektivisering av
omförhandlade leverantörsavtal.
Perioden juli – juni ’21/22
Nettoomsättningen uppgick till 346,7 mEUR (250,6) för
tolvmånadersperioden, motsvarande en ökning med 38%.
Den positiva utvecklingen är framförallt driven av ökad
ADV, fler merchants samt positiva effekter till följd av
föregående års omställning av transaktionsflöden i syfte
att uppnå en minskad risknivå och kapitalbindning.
Bruttoresultatet uppgick till 13,6 mEUR (10,5) för
perioden motsvarande en bruttomarginal om 3,9% (4,2%).
Den lägre bruttomarginalen förklaras av hög omsättning
med en lägre marginal i början av räkenskapsåret innan
kostnadseffektivisering av omförhandlade leverantörsavtal började ge resultat.
Kostnader
Fjärde kvartalet ’21/22
Övriga externa kostnader uppgick till -1,2 mEUR (-2,4)
under fjärde kvartalet. Minskningen förklaras dels av att
rörliga transaktionskostnader som under kvartalet uppgick
till -0,7 mEUR (-1,1), varav kostnader för introducenter till
Quickbits partners har reducerats till 0,0 mEUR (-0,2) och

även reducering av konsult- och övriga externa tjänster
som ett led av successiv kostnadseffektivisering.
Personalkostnaderna uppgick till -1,4 mEUR (-0,8).
Ökningen jämfört med samma period föregående år
förklaras främst av ökat antal anställda till 64 (40) och
konvertering från konsulter till anställda som en investering i framtida långsiktig tillväxt. Totala kostnader för
konsulter och personal har minskat.
Perioden juli – juni ’21/22
Övriga externa kostnader uppgick till -7,3 mEUR (-6,1) under
tolvmånadersperioden och avser rörliga kostnader till följd av
ökad omsättning samt administrativa och legala kostnader
relaterade till registreringsansökningar i nya länder.
Personalkostnaderna uppgick till -4,6 mEUR (-2,2) och
förklaras av ökat antal anställda samt konvertering
av konsulter till anställda.
Resultat
Fjärde kvartalet ’21/22
Justerad EBITDA uppgick till 0,7 mEUR (-0,2), motsvarande
en justerad EBITDA marginal på 1,0% (-0,3%). Justeringar
innefattar jämförelsestörande poster relaterade till valutakursdifferenser samt övriga kostnader av engångskaraktär
relaterade till personalkostnader, nettot av vilka uppgick till
-0,5 mEUR (0,1).
Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -0,7 mEUR (-0,2) och avser i huvudsak
avskrivningar på balanserade utgifter för produktutveckling.
Rörelseresultatet uppgick till -0,5 mEUR (-0,3).
Skatten uppgick till 0,5 mEUR (-0,3). Anledningen till en
positiv skattepost är en uppdaterad intern transfer pricingmodell som resulterat i en engångspost relaterat till
historiska perioder. Periodens resultat uppgick för det
fjärde kvartalet räkenskapsåret ’21/22 till -0,1 mEUR (-0,6).
Perioden juli-juni ’21/22
Justerad EBITDA uppgick till 2,4 mEUR (2,3) för perioden,
motsvarande en justerad EBITDA marginal på 0,7% (0,9%).
Justeringar innefattar jämförelsestörande poster relaterade
till valutakursdifferenser samt övriga kostnader av engångskaraktär motsvarande totalt -0,9 mEUR (0,0).

Alla siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.
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Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -2,4 mEUR (-0,7) och avser i huvudsak avskrivningar på balanserade utgifter för produkt
utveckling.
Rörelseresultatet uppgick till -0,9 mEUR (1,6).
Skattekostnaden uppgick till -0,5 mEUR (-0,9).
Periodens resultat uppgick till -1,5 mEUR (0,7).
Finansiell ställning
Övriga fordringar i koncernens balansräkning uppgick
per 30 juni 2022 till 5,9 mEUR (12,9). Övriga fordringar har
historiskt till viss del innehållit 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. Under kvartalet har Quickbits deponerade
säkerheter om totalt 3,9 mEUR blivit återbetalda i sin
helhet.
Kassaflöde
Fjärde kvartalet ’21/22
Förändringar i rörelsekapital påverkas främst av förändringar
i övriga fordringar samt upplupna intäkter och kostnader.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,7
mEUR (1,9). Det inkluderar återbetalning till Quickbit av de
deponerade säkerheterna om 3.9 mEUR och en utbetalning
av gibraltisk bolagsskatt avseende räkenskapsåret ’20/21
om 0,8 mEUR.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till
-0,6 mEUR (-0,9) och avser främst balanserade utgifter
för produktutveckling.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick
till -0,2 mEUR (-0,0) och är främst hänförligt till amortering
av leasingskulder.
Koncernens likvida medel uppgick per 30 juni 2022
till 9,9 mEUR (12,5).
Perioden juli – juni ’21/22
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
under tolvmånadersperioden till 1,6 mEUR (6,5). Det
inkluderar återbetalning av de deponerade säkerheterna
om 5.3 mEUR.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
till -3,5 mEUR (-2,5) och avser främst balanserade utgifter
för produktutveckling.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick
till -0,3 mEUR (6,4) och är främst hänförligt till amortering
av leasingskulder. Under tredje kvartalet ’20/21 genom
fördes en nyemission om 6,6 mEUR.
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Övrig information
Moderbolaget
Fjärde kvartalet ’21/22
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 67,8 mSEK
(3,7) och avsåg i huvudsak koncerninterna tjänster.
Ökningen förklaras främst av en uppdaterad intern transfer
pricing-modell som resulterat i att moderbolaget under
kvartalet fakturerat sina dotterbolag för historiska kostnader
som moderbolaget ådragit sig å dotterbolagens vägnar.
Koncerninterna tjänster elimineras vid koncernkonsolidering och visas således inte i koncernens resultaträkning.
Övriga rörelseintäkter uppgick till 2,6 mSEK (2,7). Rörelseresultatet uppgick till 40,4 mSEK (-27,0). Periodens resultat
uppgick till 92,1 mSEK (-27,0). Likvida medel uppgick per
den 30 juni 2022 till 46,0 mSEK (126,0).
Perioden juli – juni ’21/22
Moderbolagets nettoomsättning för tolvmånadersperioden
uppgick till 79,3 mSEK (12,9) och avsåg främst koncerninterna tjänster. Ökningen består av fakturering av dotterbolag
för historiska kostnader som moderbolaget ådragit sig å
dotterbolagens vägnar. Övriga rörelseintäkter uppgick till
19,5 mSEK (4,5). Rörelseresultatet uppgick till -42,4 mSEK
(-67,4). Periodens resultat uppgick till 62,1 mSEK (-67,5).
Medarbetare
Under det fjärde kvartalet uppgick medeltalet anställda till
57 (33) och medeltalet konsulter till 12 (26). Totalt medeltal
sysselsatta anställda och konsulter uppgick till 69 (59)
under fjärde kvartalet. Antal anställda per 30 juni 2022
uppgick till 64 (40) och antal konsulter med gällande avtal
per 30 juni 2022 uppgick till 12 (31). Quickbit har under
året reducerat totala kostnader för anställda och konsulter,
trots en ökning av medeltal sysselsatta inom koncernen,
en effektivisering av att ersätta konsulter med anställda för
framtida långsiktig tillväxt.
Risker och osäkerheter
Quickbit står inför en del risker och osäkerheter som kan
komma att direkt eller indirekt påverka bolagets verksamhet.
Dessa osäkerheter inkluderar bland annat regulatoriska
risker kopplade till förändringar i regler och lagar i olika
länder. Kriget i Ukraina har ökat riskbilden i den globala
ekonomin som kan påverka Quickbit trots att Quickbit inte
bedriver verksamhet i eller har exponering mot Ukraina,
Ryssland eller Belarus. Även den globala makroekonomiska
osäkerheten och inflationen har ökat under kvartalet.
Quickbit följer utvecklingen noggrant. Risker och osäker
heter beskrivs mer utförligt i Quickbits senaste publicerade
årsredovisning som finns på www.quickbit.com.

Transaktioner med närstående
Under fjärde kvartalet har styrelseordförande Mikael
Karlsson fakturerat bolaget 0,1 mSEK och för helåret ’21/22
totalt 0,4 mSEK.
Framåtblickande uttalanden
Denna bokslutskommuniké innehåller uttalanden rörande
bland annat Quickbits finansiella situation och lönsamhet
liksom uttalanden om tillväxt och långsiktig marknads
potential som kan vara framåtblickande. Quickbit anser att
förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande
uttalanden bygger på rimliga antaganden. Framåtblickande
uttalanden innefattar emellertid risker och osäkerhets
faktorer 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.
Årsstämma och årsredovisning
Den 22 november 2022 kl. 15.30 håller Quickbit Årsstämma.
Årsredovisningen, inklusive revisionsberättelse, för räkenskapsåret ’21/22 kommer att finnas tillgänglig på bolagets
hemsida senast tre veckor innan årsstämman.
Utdelning
Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret
’21/22.
Offentliggörande
Denna information är sådan som Quickbit eu AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående
personers försorg, för offentliggörande 21 juli 2022,
kl. 08:00.
Kontakt
Hammad Abuiseifan, CEO, +46 (0)73 095 87 12
Susanne Andersson, CFO, +46 (0)73 066 89 04
E-post: ir@quickbit.com
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Underskrift
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommuniké 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 21 juli 2022

Mikael Karlsson
Styrelseordförande

Jan Frykhammar
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 juni 2022 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 IAS 34 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 redovisnings
frågor, 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 IAS 34 och
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i
enlighet med årsredovisningslagen.
Stockholm den 21 juli 2022
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Engstam
Auktoriserad revisor
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

Fjärde kvartalet
Belopp i mEUR

12 månader

Not

Apr – jun
2022

Apr – jun
2021

Jul 2021 –
jun 2022

Jul 2020 –
jun 2021

2

69,3

83,1

346,7

250,6

Intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

0,3

0,3

2,1

0,4

69,6

83,4

348,8

251,1

-66,3

-80,1

-333,1

-240,1

Rörelsens kostnader
Inköp kryptovaluta och andra avgifter
Övriga externa kostnader

-1,2

-2,4

-7,3

-6,1

Personalkostnader

-1,4

-0,8

-4,6

-2,2

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-0,7

-0,2

-2,4

-0,7

Övriga rörelsekostnader

-0,4

-0,2

-2,3

-0,4

Rörelseresultat

-0,5

-0,3

-0,9

1,6

Finansiella poster
Finansiella kostnader

-0,1

0,0

-0,1

-0,0

-0,6

-0,3

-1,0

1,6

Skatt på periodens resultat

0,5

-0,3

-0,5

-0,9

Periodens resultat

-0,1

-0,6

-1,5

0,7

1,0

0,3

1,7

0,0

0,9

-0,3

0,1

0,7

-0,00

-0,01

-0,02

0,01

-0,00

-0,01

-0,02

0,01

Vägt genomsnitt, före utspädning

88 460 736

88 460 736

88 460 736

78 043 595

Vägt genomsnitt, efter utspädning

90 007 025

90 533 548

90 008 625

87 148 463

Resultat efter 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, EUR
Före utspädning
Efter utspädning¹

)

Antal aktier

1) Konvertering 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 jun 2022

30 jun 2021

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

6,1

5,1

Övriga immateriella tillgångar

3,1

3,4

Nyttjanderättstillgångar

0,7

0,2

Inventarier och verktyg

0,2

0,1

Andra långfristiga fordringar

0,7

0,3

Uppskjutna skattefordringar

0,0

0,0

10,8

9,2

Lager av kryptovaluta

0,0

0,1

Kundfordringar

0,0

0,0

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Aktuella skattefordringar

0,7

–

Övriga fordringar

5,9

12,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2,4

2,1

Kassa och bank

9,9

12,5

Summa omsättningstillgångar

19,1

27,7

29,9

36,8

0,1

0,1

13,0

13,8

0,5

-1,2

Annat eget kapital inklusive periodens resultat

10,3

12,4

Summa eget kapital

23,9

25,1

0,0

0,0

Långfristiga leasingskulder

0,1

0,0

Övriga långfristiga skulder

0,1

–

0,2

0,0

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

0,5

1,2

Aktuella skatteskulder

0,0

0,9

Kortfristiga leasingskulder

0,4

0,2

Övriga kortfristiga skulder

0,7

1,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4,2

8,1

Summa kortfristiga skulder

5,7

11,7

29,9

36,8

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

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

Belopp i mEUR

Not

Övergång till EUR

0,0

0,3

-0,2

0,1

Periodens resultat

–

–

0,7

0,7

Reserver

–

–

-0,2

-0,2

0,1

7,3

11,4

18,8

TIlläggsköpeskilling

0,0

0,0

-0,3

-0,3

Konvertering av teckningsoption TO1

0,0

6,6

0,0

6,6

Kostnader hänförliga till konverteringen
av teckningsoption TO1

0,0

0,0

-0,0

-0,0

Aktierelaterade ersättningar till personal

0,0

0,0

0,1

0,1

Summa transaktioner med aktieägare

0,0

6,6

-0,3

6,3

0,1

13,8

11,2

25,1

INGÅENDE BALANS PER 1 JULI 2021

0,1

13,8

11,2

25,1

FX vid beräkning till EUR

0,0

-0,9

-0,4

-1,3

Periodens resultat

0,0

0,0

-1,5

-1,5

Reserver

0,0

0,0

1,7

1,7

Summa totalresultat för perioden

0,1

13,0

11,0

24,0

Aktierelaterade ersättningar till personal

0,0

0,0

-0,1

-0,1

Summa transaktioner med aktieägare

0,0

0,0

-0,1

-0,1

0,1

13,0

10,8

23,9

Summa totalresultat för perioden
Transaktioner med aktieägare

UTGÅENDE BALANS PER 30 JUNI 2021

Transaktioner med aktieägare

UTGÅENDE BALANS PER 30 JUNI 2022
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Fjärde kvartalet

12 månader

Apr – jun
2022

Apr – jun
2021

Jul 2021 –
jun 2022

-0,5

-0,3

-0,9

1,6

0,6

0,2

2,8

0,8

Betald skatt

-0,8

–

-1,9

–

Erlagd ränta

-0,1

–

-0,1

-0,0

-0,7

-0,1

-0,2

2,4

Ökning/minskning rörelsefordringar

4,4

-3,9

6,7

-3,0

Ökning/minskning rörelseskulder

-1,9

5,9

-4,9

7,1

1,7

1,9

1,6

6,5

-0,6

-0,8

-2,7

-2,3

0,0

-0,0

-0,1

-0,1

-0,0

–

-0,3

–

0,0

-0,1

-0,4

-0,1

-0,6

-0,9

-3,5

-2,5

Ökning/minskning övriga finansiella skulder

0,0

–

0,0

–

Incitamentsprogram

0,0

–

0,1

–

Nyemission

0,0

–

0,0

6,6

Amortering av leasingskulder hänförliga
till leasingavtal

-0,2

-0,0

-0,4

-0,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-0,2

-0,0

-0,3

6,4

Periodens kassaflöde

0,9

1,0

-2,2

10,4

Likvida medel vid periodens början

9,2

11,4

12,5

2,1

-0,2

0,1

-0,4

-0,0

9,9

12,5

9,9

12,5

Belopp i mEUR

Not

Jul 2020 –
jun 2021

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Poster som ej ingår i kassaflödet

Förändringar i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten
lnvesteringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Förvärv av bolag
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finanseringsverksamheten

Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Fjärde kvartalet
Belopp i mSEK

Not

12 månader

Apr – jun
2022

Apr – jun
2021

Jul 2021 –
jun 2022

Jul 2020 –
jun 2021

67,8

3,7

79,3

12,9

Intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2,6

2,7

19,5

4,5

70,4

6,4

98,8

17,4

Övriga externa kostnader

-10,8

-22,0

-63,0

-54,5

Personalkostnader

-11,0

-8,0

-42,5

-21,1

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-3,8

-1,3

-12,8

-4,7

Övriga rörelsekostnader

-4,3

-2,1

-22,7

-4,5

40,4

-27,0

-42,4

-67,4

Resultat från andelar i koncernföretag

51,7

–

104,5

–

Räntekostnader och liknande resultatposter

-0,0

–

-0,0

-0,1

Resultat efter finansiella poster

92,1

-27,0

62,1

-67,5

Summa intäkter
Rörelsens kostnader

Rörelseresultat
Finansiella poster

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

–

–

–

–

92,1

-27,0

62,1

-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 jun 2022

30 jun 2021

50,2

48,5

0,1

0,1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Övriga immateriella tillgångar
Inventarier och verktyg

1,4

1,3

Andelar i koncernföretag

9,9

47,0

Andra långfristiga fordringar

3,2

1,2

64,6

98,1

0,1

0,4

Fordringar hos koncernföretag

8,7

0,9

Övriga fordringar

0,3

3,4

2,1

1,4

46,0

126,0

57,1

132,1

121,8

230,1

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust

0,9

0,9

50,2

48,5

139,5

139,5

-154,9

-84,7

Årets resultat

62,1

-67,5

Summa eget kapital

97,8

36,7

Övriga långfristiga skulder

1,3

–

Summa långfristiga skulder

1,3

–

Skulder till koncernföretag

3,7

170,9

Leverantörsskulder

4,1

12,2

Aktuella skatteskulder

0,0

2,0

Övriga kortfristiga skulder

5,0

1,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10,0

6,9

Summa kortfristiga skulder

22,7

193,4

121,8

230,1

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter

NOT 1

REDOVISNINGSPRINCIPER

Quickbit tillämpar International Financial Reporting
Standards (IFRS) så som de har antagits av EU. Denna
bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering. Tillämpningen av redovisnings
principerna är i överensstämmelse med de som finns
i årsredovisningen för räkenskapsåret ’20/21.
Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Års
redovisningslagen 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 ’20/21.

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

69,3

Totalt

69,3

Koncernrapporteringsvaluta

Från och med 1 juli 2021 är koncernens rapporterings
valuta EUR. Moderbolagets funktionella valuta är SEK,
oförändrad jämfört med ’20/21. Om inget annat anges
redovisas samtliga belopp i miljoner EUR (mEUR) för
koncernen och miljoner kronor (mSEK) för moderbolaget.
För en utförligare beskrivning av de redovisningsprinciper
som tillämpas för koncernen och moderbolaget i denna
bokslutskommuniké, se årsredovisningen för räkenskapsåret ’20/21 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
Fjärde kvartalet
Belopp i mEUR

Nettoomsättning
Inköp av kryptovaluta och andra avgifter
Bruttoresultat
Bruttomarginal, %

12 månader

Apr – jun
2022

Apr – jun
2021

Jul 2021 –
jun 2022

Jul 2020 –
jun 2021

69,3

83,1

346,7

250,6

-66,3

-80,1

-333,1

-240,1

3,0

3,0

13,6

10,5

4,3%

3,6%

3,9%

4,2%

Härledning av EBITDA och justerad EBITDA
Fjärde kvartalet

12 månader

Apr – jun
2022

Apr – jun
2021

Jul 2021 –
jun 2022

Jul 2020 –
jun 2021

-0,5

-0,3

-0,9

1,6

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

0,7

0,2

2,4

0,7

EBITDA

0,2

-0,1

1,5

2,3

Belopp i mEUR

Rörelseresultat

Valutakursdifferenser

0,1

-0,1

0,2

0,0

0,4

–

0,6

–

–

–

0,0

0,0

Jämförelsestörande poster

0,5

-0,1

0,9

0,0

Justerad EBITDA

0,7

-0,2

2,4

2,3

1,0%

-0,3%

0,7%

0,9%

Övriga engångskostnader
Aktierelaterade incitamentsprogram

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 intjänings
förmåga 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.

Måttet används som en del av beskrivningen av
försäljningsutvecklingen inom Quickbit Affiliate.

Merchants

Ett annat ord för e-handlare, dvs bolag som
har handelsplatser tillgängliga online.

Måttet avser antalet aktiva merchants vid periodens utgång och används som en del av beskrivningen av framtida försäljningsmöjligheter.
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Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med
målet att förenkla för människor och företag att 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. Visionen är en ekonomi utan gränser.
Verksamheten har sedan start utvecklats i hög takt och idag
erbjuder vi säkra lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta
och människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag.
Vi är övertygade om att framtidens finansiella tjänster baserar sig
på blockchain och kryptovaluta.

Luntmakargatan 18
111 37 Stockholm
Sverige
quickbit.com
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