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Q2 - 2018

Q2 - 2017

MSEK 477

MSEK 4

MSEK 3

MSEK -3

SEK 0,05

SEK -0,05

Allmänt om verksamheten
QuickBit erbjuder en handelsplats för kryptovalutor för
kunder internationellt. I en värld där utvecklingen av nya
kryptovalutor sker snabbt och blir en viktig del av det dagliga
livet för människor som handlar på internet, är QuickBit och
dess plattform en naturlig marknadsplats.
Med en teknisk plattform baserad på senaste teknologi inom
blockchain, och algoritmer byggda med artificiell intelligens
som minimerar risker i realtid, har QuickBit skapat en tjänst
för att stödja företag och privatpersoners betalningar inom
e-handel där betalning sker genom kryptovaluta. Bolagets
system kan enkelt integreras med e-handlares system.
QuickBits systemlösningar tillåter kunder att använda
kryptovalutor som betalningsmedel när betalningar sker
internationellt och möjliggör ögonblickliga betalningar
utan transaktions- eller växelkursavgifter, och med fullkomlig
spårbarhet genom blockchain för att säkerställa trygghet. För
en e-handlare innebär det en betydligt högre säkerhet att låta
kunder betala med kryptovaluta än med traditionella betaloch kreditkort.
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QuickBit går till marknad genom samarbete med
introducentnätverk*
Inför lansering av QuickBits tjänst fattade bolaget ett beslut
att gå till marknad genom så kallade introducentnätverk.
Ett introducentnätverk fungerar som en mellanhand mellan
företag och e-handlare. De gör det möjligt för företag som
tillhandahåller tjänster på internet att lättare hitta e-handlare
och andra kommersiella tjänsteleverantörer som kan använda
företagets tjänster. Genom introducentnätverk kan man nå en
stor publik då man marknadsför sina tjänster till alla tjänsteleverantörer som deltar i nätverket.
QuickBit möjliggör praktisk användning av kryptovaluta
som betalmedel
QuickBit möjliggör genom introducentnätverken användning av bolagets tekniktjänst för kryptovaluta som betalmedel.
Bolaget är verksamt inom ett segment i snabb tillväxt, med
hög skalbarhet och global räckvidd.
QuickBit investerar inte i kryptovalutor, utan
implementerar den underliggande tekniken
Bolaget levererar en unik tjänst där kunder till e-handlare
på ett enkelt sätt kan köpa och sälja kryptovaluta. Allt fler
dagliga affärer sker genom e-handel över internet. 2017
översteg e-handeln USD 2 300 miljarder och 2021 förväntas
omsättningen vara nära USD 5 000 miljarder.
* På engelska "affiliate networks"
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VD har ordet
QuickBit eu AB har brutet räkenskapsår och vårt andra kvartal
är därmed perioden oktober till december 2018. Detta kvartal
har varit banbrytande för bolaget, då vi nu har bevisat att våra
lösningar och vår affärsmodell är efterfrågad, skalbar och lönsam.
Jag kan konstatera att de vägval som bolaget har gjort under vår
lansering till marknaden - att tillhandahålla detaljistförsäljning av
kryptovaluta via introducentnätverk - har fungerat mycket väl.
Att arbeta med e-handlare genom ett mellanled innebär att
QuickBit får procentuellt sett lägre marginaler än om vi jobbade
direkt mot enskilda e-handlare, men detta kompenseras
intäktsmässigt av introducentnätverkens åtkomst till ett
mycket stort antal kunder och därmed mycket snabbt ökande
omsättning.
Hög omsättningsvolym ger lönsamhet och lönsamhet möjliggör
för oss att framöver arbeta med både vertikal och horisontell
integration i vår marknad för att öka marginalerna.
Kryptovalutor som Bitcoin har det senaste halvåret fallit kraftigt
i pris, men detta har liten betydelse för vår affärsmodell. Att
använda kryptovalutor som betalmedel för affärer på nätet gör att
värdeförändringen inte hinner märkas, då affärerna genomförs på
bråkdelar av en sekund.
Bolaget har ansökt om notering på en lämplig marknadsplats
och vi räknar med att notera QuickBit eu AB under våren 2019.
Noteringen kommer att föregås av en spridningsemission för att
öka antalet aktieägare, så vi säkrar att aktien får likvid handel.
QuickBit blir därmed ett av de första marknadsnoterade bolagen
i världen som arbetar med kryptovaluta.

Jörgen Eriksson
Verkställande direktör
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Andra kvartalet, oktober till december 2018
Resultatutveckling Koncernen
MSEK

2018-10-01
2017-10-01
2018-12-31
2017-12-31
Nettoomsättning
477
4
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
3,0
-2,9
Soliditet
49,2%
71,9%
Resultat per aktie (SEK)
0,05
-0,05
			
Halvåret, juli till december 2018			
Resultatutveckling Koncernen
MSEK
Nettoomsättning
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Soliditet
Resultat per aktie (SEK)

Kommentarer till det första halvåret
QuickBits tjänst har lanserats under den första halva av
räkenskapsåret och på fem månader uppnått en betydande
omsättninng.
Väsentliga händelser perioden oktober till december,
andra kvartalet
QuickBit har under kvartalet fortsatt utrullningen av bolagets
tjänster genom introducentnätverk, vilket har resulterat i en
mycket snabbt ökande omsättning. Bolagets marginaler har
även förbättrats tack vare effektivare system för AI-algoritmer,
vilket i sin tur bygger på en kontinuerligt expanderande
transaktionsdatabas.
Väsentliga händelser efter utgången av andra kvartalet
Bolaget avhöll 2019-01-03 årsstämma där styrelsen återvaldes
och stämman fastställde resultat- och balansräkningen för
bokslutsåret 2017-07-01 – 2018-06-31.
2019-02-27 avhölls en extra bolagsstämma som fattade beslut
om en kvittningsemission om 3,3 miljoner kronor, där lån till
bolaget från FTCS Intressenter AB omvandlades från skuld till
eget kapital.
Förväntad utveckling

2018-07-01
2018-12-31
551
1,6
49,2%
0,02

2017-07-01
2017-12-31
4,6
-2,7
71,9%
-0.05

algoritmer byggda med artificiell intelligens som minimerar
risker i realtid, och som dels egenproducerats, dels köpts
in genom förvärvet av Rockmint Limited i Gibraltar under
2018, har gjort att systemen blir allt mer framgångsrika i att
upptäcka bedrägeriförsök, vilket kontinuerligt förbättrar
QuickBits affärserbjudande.
Granskning
Denna kvartalsrapport har varit föremål för översiktlig
granskning av bolagets revisor.
Kommande rapporttillfällen och kalender
Publicering av delårsrapport för det tredje kvartalet: Onsdag
22 maj 2019.
Offentliggörande
Denna information är sådan som QuickBit eu AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående persons
försorg, för offentliggörande den 5 mars 2019, kl. 08:30 CET.
Information och kontakt
För ytterligare information, kontakta Jörgen Eriksson,
verkställande direktör, telefon: +46 (0)70 681 2777 och e-mail
jorgen.eriksson@quickbit.eu.

Våra system är byggda för att vara självlärande och kontinuerligt
förbättras genom växande databas med transaktionsdata. De
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Belopp i kr om inget annat anges

Styrelsen gör bedömningen att Bolagets system borde ha
en avskrivningsperiod på fem år. Denna avskrivningsperiod,
menar styrelsen, skall börja gälla den första september 2017.

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
beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i
senaste årsredovisningen, enligt årsredovisningslagen
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årskoncernredovisning (K3).

och
den
och
och

Det är vidare styrelsens uppfattning att samtliga kostnader för
systemet skall balanseras och det aktiverade värdet kommer
att kunna återvinnas i framöver.

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
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Not 4

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala
tillgångar.
Resultat per aktie:
Årets resultat i förhållande till vägt genomsnittligt antal
utestående aktier före respektive efter utspädning.
Not 5

Antalet aktier vid respektive periods slut och vägt genomsnitt
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Den verkställande direktören för Quickbit eu AB försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Underskrift
Stockholm 2019-03-01

Jörgen Eriksson
Verkställande direktör
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Revisorns granskningsrapport
Quickbit eu AB (publ) org nr 559066-2093

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag
(halvårsrapport) för Quickbit eu AB (publ) per 31 december 2018 och den sexmånadersperiod som
slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation 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 delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet
med K3 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Stockholm den 1 mars 2019
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Engstam
Auktoriserad revisor
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QuickBit eu (publ) AB
Kungsgatan 8, 2 tr, 111 43 Stockholm
info@quickbit.eu www.QuickBit.eu
08-559 206 60

QuickBits mål, vision och strategi

MÅL

VISION

STRATEGI

Att accelerera
användningen av
blockchain genom nya
innovativa produkter
baserat på
kryptovalutor

Att bli det naturliga valet
för e-handlare som
önskar erbjuda säkra
betalningar med
kryptovalutor som
värdebärare

Att bli världens första
noterade och reglerade
leverantör av kryptovalutor
som betalmedel, och ett
unikt erbjudande till ehandlare globalt

QUICKBIT EU AB (PUBL)

– 17 –

