BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
QuickBit eu AB (publ) 559066-2093 med säte i Stockholm
Fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2018-07-01 - 2019-06-30

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret
2018-07-01 - 2019-06-30
RESULTATUTVECKLING KONCERNEN
Kronor
Nettoomsättning
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Soliditet
Resultat per aktie

2019-04-01

2018-04-01

2018-07-01

2017-07-01

2019-06-30
814 641 674

2018-06-30

2019-06-30

2018-06-30

1 349 852

2 353 916 620

6 737 330

28 564 184

-2 526 344

47 978 781

-7 555 848

82,9%

66,0%

82,9%

66,0%

0,36

-0,04

0,66

-0,13

NYCKELTAL FÖR KVARTALET
•

Resultatet efter finansiella poster för kvartalet uppgår till 28 564 184 kronor vilket är en ökning med 60,4% jämfört med
föregående kvartal (17 799 977 kronor).

•

Bruttomarginalen ökade med 67% till 3,60%.

•

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet1 var 814 641 674 kronor (992 867 181 kronor under tredje kvartalet2).

•

Koncernens kassaflöde uppgår under det fjärde kvartalet till 3 147 464 kronor (– 393 257 kronor under tredje kvartalet).

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
•

Bolaget genomförde i juni en publik nyemission som övertecknades med 960% och gav ett kapitaltillskott på 16 miljoner
kronor. Kapitalet kommer att användas för att accelerera takten i vår produktutveckling samt investera i kompetens kring
regelverk och regelefterlevnad.

•

QuickBit erhöll 2019-06-12 godkännande av Nordic Growth Market NGM AB för notering på Nordic MTF. Första handelsdag
fastställdes till 2019-07-11.

•

Bolaget har under kvartalet genomfört kompletterande rekryteringar av personer med nyckelkompetens som behövs för att
leverera nästa fas av QuickBits systemutveckling och affärsplan.

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET
•

Bolagets styrelse har vid ett möte 2 juli utnämnt Sven Hattenhauer till ny styrelseordförande.

•

QuickBits stamaktie och teckningsoptioner har 11 juli 2019 noterats för handel vid NGM Nordic MTF. Handeln har varit
mycket aktiv och Bolagets ägarspridning har ökat i snabb takt. Vid publiceringen av denna rapport har QuickBit mer än
5 000 aktieägare.

•

QuickBit har omförhandlat flera leverantörsavtal, vilket kommer att ge en lägre kapitalbindning under det nya verksamhetsåret.

1 Bolaget har brutet räkenskapsår. Det fjärde kvartalet avser 2019-04-01 - 2019-06-30.
2 Det tredje kvartalet avser perioden 2019-01-01 - 2019-03-31
3 Quickbit eu AB (publ) förkortas i denna rapport till "QuickBit"
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET
•

QuickBit inledde i augusti 2018 en bred lansering av Bolagets tjänst genom introducentnätverk. Detta gav ett direkt genomslag i snabbt stigande omsättning under årets första tre kvartal.

•

Bolaget genomförde 2019-02-27 en extra bolagsstämma som fattade beslut om en kvittningsemission om 3,3 miljoner
kronor, där lån till bolaget från huvudägaren FTCS Intressenter AB omvandlades från skuld till eget kapital. Emissionen
genomfördes till kurs 2,40 kronor per aktie.

•

QuickBit genomförde i juni 2019 en nyemission om 16 miljoner kronor i syfte att öka antalet aktieägare inför notering på
Nordic MTF samt ta in kapital för att möjliggöra en snabbare utveckling av Bolaget.

•

Bolagets bruttovinst och bruttomarginal har under året ökat kvartal för kvartal, vilket illustreras i grafen här nedan.
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Bruttomarginal räknas i grafen ovan som nettoomsättning minus kostnader för inköp av kryptovalutor samt minus kostnader för återkrav av
kortbetalningar (reklamationer av korttransaktioner som godkännes och återbetalas) , delat med nettoomsättningen. Marginalen för tidigare
kvartal avviker något från föregående rapporters redovisade nyckeltal, då vi tidigare inte tagit hänsyn till återkrav vid beräkningarna.
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VD har ordet
Det är nu tolv månader sedan QuickBit lanserade detaljistförsäljning av kryptovaluta via introducentnätverk och utvecklingen under de fyra kvartalen har varit över förväntan. Vi fick
under hösten 2018 ett snabbt genomslag med vår tjänst i den
internationella marknaden.
Quickbit är ett ungt bolag och vi uppdaterar löpande
parametrar i våra algoritmer. Det samlade resultatet för det
gångna kvartalet var en bruttomarginalförbättring med
67%. Att kunna välja transaktionstrafik baserat på förväntat
täckningsbidrag är en grundläggande funktion i QuickBits
plattform. I takt med att algoritmernas kunskap ökar över
tiden kan både omsättning och marginaler förbättras för ett
givet flöde.
E-handlare, särskilt inom tjänstesektorn som arbetar med
digitala tjänster, har ofta problem med bedrägerier och
bedrägeriförsök och välkomnar möjligheten att samarbeta
med QuickBit. En del e-handlare har installerat vår tjänst under
vårt egna varumärken medan huvuddelen har tagit till sig
möjligheten att använda QuickBits teknik under sina egna
varumärken.
Genom att få tillgång till QuickBits tjänster via
introducentnätverk så kan e-handlare ta betalt av sina kunder
med kryptovaluta som betalmedel och därmed kraftigt
förbättra bedrägerikontroller samt få betalt snabbare.
När e-handlarna tar betalt på traditionellt sätt med betalkort
som VISA och MasterCard så får de ofta vänta på ersättning
från sin bank, i vissa branscher i veckor. Med kryptovaluta så
sker överföringen omedelbart. Value in Motion.

QuickBit är verksamt på en marknad i snabb tillväxt, med hög
skalbarhet och global räckvidd. Under det tredje kvartalet
ökade vår omsättning i takt med att vi etablerade nya
transaktionsflöden.
Bolaget har under det fjärde kvartalet medvetet arbetet med
att stänga ned transaktionsflöden från e-handlare där vi på
grund av flödets kvalitet haft lägre lönsamhet och därmed har
vi höjt vår bruttomarginal detta kvartal till 3,60%. Notera dock,
detta säger ingenting om hur marginalen kommer att bli för
nya kunder när vi återupptar volymtillväxt.
Vi kommer att fortsätta fokusera på e-handlare där vi kan tjäna
bra marginal och vi kommer att utveckla vår affär på tre sätt.
•
•
•

Dels genom att ta emot fler e-handlare utifrån de
kvalitetskrav vi ställer.
Dels genom att vi bygger ut våra system för att göra mer
i affären.
Dels genom att vi tar fram tjänster vi kan lansera direkt till
den kunddatabas vi bygger upp.

QuickBit skall fortsätta ligga i framkant av innovation och
kommersialisering av blockchainteknik inom betalningsområdet. Konkurrensfaktorerna för detta är hög branschkompetens och hög exekveringshastighet i Bolagets
organisation.
Den nyligen genomförda noteringen vid NGM Nordic MTF har
introducerat många nya aktieägare till Bolaget. Jag vill tacka för
ert förtroende och önska er alla välkomna på vår spännande
resa.
Jörgen Eriksson
Verkställande direktör
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Allmänt om verksamheten
QuickBit är ett marknadsnoterat och snabbväxande
fintechbolag med vision att bli det naturliga valet som
samarbetspartner för e-handlare som vill kunna ta emot
kryptovaluta som ett säkert betalningsmedel för varor och
tjänster.
Bolaget är en koncern med moderbolaget QuickBit eu AB
i Sverige som har huvudbolagsfunktioner och driver ITutveckling och det verksamhetsdrivande bolaget QuickBit
Limited i Gibraltar. Bolagets verksamhet är gobal.
QuickBits tekniklösningar minimerar risken för bedrägerier
vilket reducerar e-handlares transaktionskostnader. När
e-handlarnas kunder betalar med kryptovaluta istället för med
traditionella betal- och kreditkort innebär det en betydligt
högre säkerhet för både säljare och köpare.
Leverans av kryptovaluta från QuickBits varulager till kund
sker omgående efter att transaktionen har blivit godkänd hos
Visa eller Mastercard, beroende på vilket kort kunden väljer att
använda.

QuickBit erhåller sedan betalning från kortinlösen inom 2-7
bankdagar, med reservation för en rullande volymbaserad
deposition av likvida medel som banker kräver vid inlösen av
kortbetalningar. Se förklaring av "rullande reserv" på sidan 7.
E-handlare ser en stor fördel i att inte själv hantera kortinlösen.
Anledningen till detta är att då kunden betalar för sin vara
eller tjänst med kryptovaluta hos e-handlare innebär det att
e-handlaren dels erhåller likvid omedelbart och dels inte tar
någon risk avseende kortbedrägerier.
I takt med att kryptovalutor utvecklas, mognar och blir en
viktig del av det dagliga livet för människor som handlar på
internet, så har vi positionerat QuickBit och dess plattform som
en naturlig samarbetspartner för e-handlare internationellt.
QuickBit har konkurrenter, men marknaden för betalningar
med kryptovaluta utvecklas så fort att vi idag ser få gränser för
Bolagets potential. Det är främst Bolagets egna val att balansera
risk och kontrollerad tillväxt som avgör vår utveckling.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Den verkställande direktören för QuickBit eu AB försäkrar att
rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver
de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget och
de företag som ingår i koncernen står inför.

Tidigare kvartal har koncernen reserverat 10% avseende
bolagsskatt i enlighet med Gibraltars skatteregler. Efter en
utredning under innevarande kvartal med hjälp av rådgivare
kommer moderbolaget att reservera svensk bolagsskatt om
22 % på hela det skattepliktiga resultatet i koncernen.

Omsättning och resultat

Resultat efter skatt

Nettoomsättningen för koncernen det fjärde kvartalet
uppgår till 814 641 674 kronor (1 349 852 kronor) samt
för räkenskapsårets tolv månader 2 353 916 620 kronor
(6 737 330 kronor). Omsättningen avser kunders köp av kryptovaluta genom våra automatiserade system där vi säljer ur eget
varulager.

Resultatet för koncernen efter skatt för det fjärde kvartalet
uppgår till 21 702 626 kronor (-2 526 344 kronor) samt för
räkenskapsårets tolv månader 39 005 413 kronor (-7 555 848
kronor).

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt var för
koncernen för det fjärde kvartalet 28 564 184 kronor
(-2 526 344 kronor) och för räkenskapsårets tolv månader
47 978 781 kr (-7 555 848 kronor). QuickBits bruttovinst härrör
främst från prispåslag samt transaktionsavgifter.
Aktuella skatter
Bolaget kommer under innevarande räkenskapsår att
beskatta det helägda dotterbolagets skattepliktiga resultat i
moderbolaget i enlighet med Sveriges CFC-regler.

Kassaflöde och finansiell ställning
Koncernens kassaflöde uppgår under det fjärde kvartalet till
3 147 464 kronor (-662 517 kronor). Mycket av Bolagets
rörelsekapital är allokerat till klientmedelskonton hos
samarbetspartners, som vi förklarar närmare i ett nedanstående
avsnitt. Allokering av likvida medel till våra samarbetspartners
möjliggör vår höga omsättning och tillväxt.
En nyemission om 16 miljoner kronor genomfördes under
juni månad. Likvid för nyemissionen kom in till Bolaget
efter periodens slut. Den ingår därmed inte i den kassa som
redovisas i denna rapport.
Koncernens egna kapital per 2019-06-30 uppgår till 69 100 299
kronor (10 666 648 kronor).
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Kassa och rörelsekapital

Värdeförändringar av kryptovalutor

QuickBit har rörelsekapital i tre former. Dels kassa på
bankkonton, 7 500 072 kronor vid utgången av perioden, dels
varulager av kryptovaluta motsvarande 1 990 318 kronor vid
utgången av perioden samt balansposten övriga fordringar.

Bolaget säljer kryptovaluta från eget varulager. Inköp av
kryptovaluta redovisas som kostnad och försäljning redovisas
som nettoomsättning. Detta är en konsekvens av att handeln
sker just från eget varulager och därmed passerar Bolagets
balansräkning.

Av balansposten övriga fordringar så avses vid utgången
av perioden 42 143 807 kronor likvida medel på klientmedelskonton som vi deponerat hos samarbetspartners som
hjälper oss med inlösen av korttransaktioner. QuickBit tar betalt
av kunder med hjälp av kortbetalningar online, huvudsakligen
Visa och MasterCard.
För att kunna hantera transaktioner mellan Bolaget och kund
behöver QuickBit avtal med inlösenpartners som är medlemmar
i både Visa och MasterCard. Dessa samarbetspartner kopplar
efter att transaktionen har skett ihop QuickBit med kundens
bank och QuickBit kan vid godkännande av transaktionen
omedelbart ta emot betalningen.
Då QuickBit hanterar stora volymer av transaktioner kräver våra
samarbetspartner deposition av säkerhet, vilket resulterar i
en förhandlingsfråga avseende storlek på säkerhet, så kallad
rullande reserv.

Snabba kursförändringar för de kryptovalutor vi arbetat med
under perioden, främst Litecoin och Bitcoin Cash, innebär en
risk för värdet av Bolagets varulager.
För 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 ett antal gånger per dygn och QuickBits
system skall i genomsnitt hålla ett varulager för cirka tre
timmars omsättning. Varulagrets storlek skall dock inte ses som
en indikator på företagets omsättning.
Varulagret kan variera över tiden utifrån vilken mix av
kryptovalutor vi använder, marknadens volatilitet, antal
säljkanaler och andra tekniska faktorer.

QuickBit har efter genomförd notering på Nordic MTF, genom
den ökade renomé som listningen ger, haft möjlighet att
förhandla ner både storleken på rullande reserver och även
löptider för avtalade säkerheter.
Detta kommer framgent att medföra lägre depositioner hos
inlösenpartners och därmed ett starkare kassaflöde.

Fördelning Rörelsekapital
51 634 197
51
634 197

Depositionerna hos inlösenpartners,så kallade "rullande reserver", möjliggör för Bolaget
att sända stora volymer att kortbetalningar
för inlösen.

81,6%

Bolagets notering och väl fungerande bedrägerikontroller har gjort det möjligt för oss
att förhandla ned depositionernas storlek
för det nya verksamhetsåret. Detta kommer
att synas i kommande rapporter.

14,5%

3,9%
Kassa & Bank %

Digrammet till vänster visar hur Bolagets
rörelsekapital allokerats mellan bankkonton, varulager med kryptovalutor och de depositioner QuickBit gör i klientmedelskonton
hos inlösenpartners för korttransaktioner.

Varulager %

Rörelsekapital 2019-06-30

Klientmedelsk onton %

Summa SEK
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Stapeln närmast till vänster visar den totala
summan rörelsekapital per 2019-06-30.

Väsentliga händelser perioden april till juni,
fjärde kvartalet
•

•

•

QuickBit har under kvartalet fortsatt utrullningen av
bolagets tjänster genom introducentnätverk och
expanderat samarbete med e-handlare inom främst
digitala tjänster.
Kvartalet visar sammantaget lägre omsättning än
föregående period (januari till mars) då vi valt att stänga
ned mindre lönsamma transaktionsflöden, samt då vi
haft en säsongseffekt med lägre omsättning i juni
månad.
Bolagets marginal har därmed ökat från 2,16% till
3,60% då vi under perioden har valt att förädla vårt
transaktionsflöde och välja bort kunder som visat sig
ha hög risk (hög andel transaktioner som avvisas av
systemens algoritmer samt hög andel återkrav).

•

QuickBit har under kvartalet huvudsakligen levererat
Bitcoin Cash och Litecoin, där den senare vid slutet av
kvartalet är den som har störst andel i vår omsättning.

•

Bolaget genomförde under perioden 2019-06-10 –
2019-06-24 en publik nyemission för att öka antalet
ägare. Nyemissionen övertecknades med 960% och
gav ett kapitaltillskott på 16 miljoner kronor.

•

QuickBit erhöll 2019-06-12 ett godkännande av Nordic
Growth Market NGM AB för notering på Nordic MTF.
Första handelsdag fastställdes till 2019-07-11.

•

Bolaget har under kvartalet rekryterat ett högkompetent
utvecklingsteam till kontoret i Stockholm. Teamet har
anställts för att arbeta fokuserat med produktutveckling
av QuickBits nästa systemgeneration, till vilket stora
delar av nyemissionslikviden har reserverats.

Gibraltarklippan i ett molntäcke
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Väsentliga händelser efter utgången av det
fjärde kvartalet
•

•

•

•

Hög omsättning och omfattande transaktions- •
volymer ger QuickBit möjlighet att omförhandla
leverantörsavtal. Sådana omförhandlingar har genomförts under perioden och kommer att ge effekt under
det nya verksamhetsåret. Omförhandlingar med
•
systemleverantörer kommer att sänka IT-kostnaderna
per transaktion, och omförhandling med inlösenpartners för korttransaktioner kommer att reducera
behovet av rullande reserver på klientmedelskonto hos
motparterna.
Arbetet med nya samarbetspartners går framåt
löpande och QuickBit ser en direkt effekt av att vara ett
noterat bolag, vilket skapar trygghet hos våra partners
som prioriterar avtal med seriösa aktörer. Bolaget har
•
även tecknat avtal med flera nya inlösenpartners i syfte
att öka vår transaktionskapacitet samt frigöra likvida
medel genom lägre krav på rullande reserver.
Vi arbetar nu med både introducentnätverk genom
vårt samarbete med Celoxo Limited, och med
introducentnätverk vi har etablerat affärsrelation med
direkt. Huvuddelen av vår omsättning kommer alltjämt
•
av samarbetet med Celoxo Limited, men en allt större
del går genom direktrelationer. Direktförsäljning ger
Bolaget bättre marginaler.
QuickBit utsattes under juni-juli 2019 för en dataincident
då en server med en databas exponerades utanför
Bolagets brandvägg mellan 16 juni 2019 och den 3 juli
2019.

•

Bolaget publicerade en incidentrapport om dataincidenten 2019-07-26 och utredningen gav slutsatsen
att varken QuickBits kunder eller bolaget affär har
skadats genom incidenten.
Bolaget har med hjälp av rådgivare genomfört en
utredning om beskattningsregler mellan moderbolaget
QuickBit eu AB i Sverige och dotterbolaget QuickBit
Limited i Gibraltar. En slutsats av utredningen är att mer
operativ bemanning skall rekryteras till dotterbolaget.
Därigenom kan koncernen framöver undvika CFCbeskattning för kommande perioder, vilket kommer
att ha en väsentlig positiv påverkan av resultatet efter
skatt.
QuickBits stamaktie och teckningsoptioner har
11 juli 2019 noterats för handel vid NGM Nordic
MTF. Handeln har varit mycket aktiv och Bolagets
ägarspridning har ökat i snabb takt. Inför noteringen så
har Bolagets styrelse vid ett möte 2 juli utnämnt en ny
styrelseordförande i Sven Hattenhauer, VD för Abelco
Investment Group AB (publ).
Bolaget har under juli månad emottagit likvid för den
publika nyemissionen på 16 miljoner kronor, som
genomfördes under juni 2019.
QuickBit har i augusti 2019 flyttat kontoret i Stockholm
till större lokaler på Norrlandsgatan 12.

Norrlandsgatan 12 i centrala Stockholm
QUICKBIT EU AB (PUBL)
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Framtida utveckling
QuickBit kommer under det nya verksamhetsåret att arbeta med fortsatt förädling och expansion av den befintliga affären, samt planerar även att lansera nya lösningar för både e-handlare och för den mycket snabbt stigande databas som vi
bygger upp över enskilda e-handelskunder.
Kapitalet från nyemissionen i juni, 16 miljoner kronor, kommer främst att användas för rekrytering av expertkompetens
för utveckling av nya tekniklösningar samt förstärkning av Bolagets kompetens inom regelefterlevnad och riskkontroll.
Utmaningar som vi står inför är att fortsätta vår teknikutveckling för att behålla en ledande position inom vår marknadsnisch, samt att säkerställa expansion och kompetens inom vår avdelning för risk och regelefterlevnad. Vi väntar oss
snabb internationell utveckling inom både teknikinnovationer och regelverk för kryptovalutor och vi kommer att rekrytera fler erfarna talanger inom bägge dessa områden.
QuickBit har en detaljerad affärsplan men kan av konkurrensskäl inte presentera framtida planer mer i detalj. Bolaget kommer dock att arbeta proaktivt med kommunikation till marknad och aktieägare genom sedvanliga finansiella rapporter,
pressmeddelanden, VD-brev och publikationer, i syfte att säkerställa transparens och tydlighet till vår omvärld.

Övrigt
Redovisningsprinciper

Årsredovisning och revisionsberättelse

Rapporten 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 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att
färdigställas och publiceras senast tre veckor före
årsstämman. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga
på Bolagets hemsida samt på Bolagets kontor i Stockholm
på Norrlandsgatan 12, tre trappor.
Offentliggörande

Denna information är sådan som QuickBit eu
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar att årets marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
vinst, 39 391 305 kronor, överförs till balanserad vinst i ny genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande
räkning.
tisdag 20 augusti 2019, kl. 08:00 CET.
Vinstdisposition

Granskning

Information och kontakt

Denna bokslutskommuniké har varit föremål för översiktlig För ytterligare information, vänligen kontakta:
granskning av bolagets revisor.
Jörgen Eriksson, VD och koncernchef QuickBit eu AB (publ)
Kommande rapporttillfällen och kalender
Telefon: +46 (0)70 681 2777
• Publicering av kvartalsrapport för 2019-07-01 – 2019- E-post: jorgen.eriksson@quickbit.eu
09-30 sker fredag 2019-11-22.

•

Årsstämma avhålles 2019-12-18 i Stockholm. Lokal
och adress för stämman kommer att kommuniceras i
samband med den publika kallelsen.
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Koncernresultaträkning
Alla belopp är i kronor
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Inköp kryptovaluta och andra
transaktionskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Resultat per aktie
Före utspädning
Efter utspädning

Not

2019-04-01
2019-06-30

2018-04-01
2018-06-30

2018-07-01
2019-06-30

2017-07-01
2018-06-30

814 641 674
2 606 583

1 349 852
5 296

2 353 916 620
1 651 134

6 737 330

-785 326 694

-1 293 947

-2 293 609 942

-7 278 692

-1 526 666
-1 151 285
-825 710

-1 595 304
-292 291
-699 522

-7 879 138
-2 741 510
-3 176 095

-4 120 153
-1 665 502
-962 547

28 417 902

-2 525 916

48 161 069

-265 802
-7 555 366

146 282
28 564 184
-6 861 558
21 702 626

-428
-2 526 344
-2 526 344

-182 288
47 978 781
-8 973 368
39 005 413

-482
-7 555 848
0
-7 555 848

0,36
0,27

-0,04
-0,04

0,66
0,59

-0,13
-0,13
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Koncernbalansräkning
TILLGÅNGAR
Alla belopp är i kronor

Not

2019-06-30

Tecknat men ej inbetalt kapital

2018-06-30

16 000 000

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

3

14 242 457
14 242 457

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg

13 044 613
13 044 613

102 007
102 007

0

73 200
73 200

73 200
73 200

14 417 664

13 117 813

1 990 318

116 458

0
43 364 586
8 828
43 373 414

2 023 070
827 356
73 200
2 923 626

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

7 550 072
52 913 804

3 677
3 043 761

SUMMA TILLGÅNGAR

83 331 468

16 161 574

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Lager av kryptovaluta
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Koncernbalansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Alla belopp är i kronor

Not

2019-06-30

2018-06-30

5

597 163
33 602 838
34 900 298

583 413
3 910 145
6 173 090

69 100 299

10 666 648

1 509 073
8 973 368
2 361 704
1 387 024
14 231 169

3 508 471

83 331 468

16 161 574

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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1 769 595
216 860
5 494 926

Kassaflödesanalys för koncernen
Alla belopp är i kronor
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Not

2019-04-01
2019-06-30

2018-04-01
2018-06-30

2018-07-01
2019-06-30

2017-07-01
2018-06-30

28 417 902
825 710

-2 525 862
699 522

48 161 069
3 176 095

-7 555 366
962 547

146 282
29 389 894

-482
-1 826 822

-182 288
51 154 876

-482
-6 593 301

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning rörelsefordringar
Ökning/minskning rörelseskulder

-18 925 499
-5 540 193

-779 522
2 250 089

-42 161 148
-922 921

-986 358
4 717 790

Kassaflöde från den löpande verksamheten

4 924 202

-356 255

8 070 807

-2 861 869

-1 671 214

-312 035

-4 370 422

-3 322 836

-105 524

0

-105 524

0

0

-75 477

0

209 963

-1 776 738

-387 512

-4 475 946

-3 112 873

Finanseringsverksamheten
Ökning/minskning övriga finansiella skulder
Nyemission

0
0

0
81 250

3 160 375
0

0
5 400 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

81 250

3 160 375

5 400 000

3 147 464
3 876 201
526 407
7 550 072

-662 517
666 194

6 755 236
3 677
791 159
7 550 072

-574 742
578 419

Erlagd ränta

lnvesteringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Avyttring/amortering av övriga finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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3 677

Moderbolagets resultaträkning
Alla belopp är i kronor
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Inköp kryptovaluta och andra
transaktionskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Not

2019-04-01
2019-06-30

2018-04-01
2018-06-30

3 320 783
33 563

151 131
5 296

-1 534 404

2018-07-01
2019-06-30

2017-07-01
2018-06-30

10 189 611

5 538 609

-1 534 404

-5 927 537

-846 924
-1 109 900

-1 531 523
-292 291

-6 494 234
-2 700 125

-4 113 580
-1 665 502

-399 508

-240 798

-1 227 225

-503 823

-536 390

-1 908 185

-154 463
-1 920 840

-265 802
-6 937 635

146 336
-390 054
-390 054
-8 973 368
-9 363 422

-428
-1 908 613
-1 908 613

-172 693
-2 093 533
-2 093 533
-8 973 368
-11 066 901

-482
-6 938 117
-6 938 117
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-6 938 117

Moderbolagets balansräkning
TILLGÅNGAR
Not

2019-06-30

Tecknat men ej inbetalt kapital

2018-06-30

16 000 000

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

3

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

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

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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6 896 013
6 896 013

3 910 145
3 910 145

102 007
102 007

0

9 650 000
73 200
9 723 200

9 600 000
73 200
9 673 200

16 721 220

13 583 345

1 058 279
4 151
1 062 430

1 129 558
788 820
827 356
73 200
2 818 934

7 500 072
8 562 502

3 677
2 822 611

41 283 722

16 405 956

Moderbolagets balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Alla belopp är i kronor
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission
Fond för utvecklingsutgifter

Not

2019-06-30

5

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2018-06-30

597 163
50 000
6 896 013
7 543 176

583 413
0
3 910 145
4 493 558

36 473 417
-14 256 599
-11 066 901
11 149 917

18 062 588
-4 332 614
-6 938 117
6 791 857

18 693 093

11 285 415

8 482 958
1 385 575
8 973 368
2 361 704
1 387 024
22 590 629

0
3 134 086

41 283 722

16 405 956

1 769 595
216 860
5 120 541

Moderbolagets kassaflödesanalys
2018-04-01
2018-06-30

2018-07-01
2019-06-30

2017-07-01
2018-06-30

-536 390
399 508
0
146 336
9 454

-1 908 613
240 798
0
-482
-1 668 297

-1 920 840
1 227 225
0
-172 693
-866 308

-6 938 117
503 823
0
-482
-6 434 776

151 401
5 231 166

-558 372
1 875 704

1 756 503
7 810 925

-261 385
4 343 405

5 392 021

-350 965

8 701 120

-2 352 756

-1 662 626
-105 524
0

191 788
0
0

-4 209 576
-105 524
-50 000

-3 322 836
0
0

0

-584 590

0

-299 150

-1 768 150

-392 802

-4 365 100

-3 621 986

Finanseringsverksamheten
Ökning/minskning övriga finansiella skulder
Nyemission

0
0

0
81 250

3 160 375
0

0
5 400 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

81 250

3 160 375

5 400 000

3 623 871
3 876 201
7 500 072

-662 517
666 194
3 677

7 496 395
3 677
7 500 072

-574 742
578 419
3 677

Alla belopp är i kronor
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
lnvesteringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolag
Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Not

2019-04-01
2019-06-30
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Förändring av eget kapital för Koncernen
Koncernen
Eget kapital 2017-06-30
Nyemission
Kostnader hänförliga till emission
Resultat för perioden
Eget kapital 2018-03-31
Nyemission
Kostnader hänförliga till emission
Förändring av omräkningsdifferens avs
befintliga dotterföretag
Resultat för perioden
Eget kapital 2018-06-30
Nyemission
Förändring av omräkningsdifferens avs
befintliga dotterföretag
Resultat för perioden
Eget kapital 2019-03-31
Pågående nyemission
Kostnader hänförliga till emission
Förändring av omräkningsdifferens avs
befintliga dotterföretag
Emission av teckningsoptioner
Resultat för perioden
Eget kapital 2019-06-30

Aktiekapital
500 000
43 413

Övrigt
Annat eget
tillskjutet
kapital och
kapital årets resultat
3 404 781

4 756 588

40 000

9 560 000

583 413

14 316 588

13 750

3 286 250

597 163

17 602 838

33 602 838

Summa
eget kapital
3 904 781
4 800 001
-81 250
-5 029 504
3 594 028

9 600 000
0

9 600 000
0

-1 036

-1 036

-1 036

-2 526 344
-4 233 353

-2 526 344
10 666 648

-2 526 344
10 666 648

3 300 000

3 300 000

264 751

264 751

264 751

17 302 787
13 334 185

17 302 787
31 534 186

17 302 787
31 534 186

-825 420

16 000 000
-825 420

16 000 000
-825 420

526 407

526 407

526 407

162 500
21 702 626
34 900 298

162 500
21 702 626
69 100 299

162 500
21 702 626
69 100 299

-81 250
-5 029 504
-1 705 973

16 000 000

597 163

Minoritetsintressen

3 904 781
4 800 001
-81 250
-5 029 504
3 594 028

4 756 588

543 413

Summa
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Förändring av eget kapital för Moderbolaget
Moderbolaget

Aktiekapital

Eget kapital 2017-06-30
Nyemission
Kostnader hänförliga till emission
Fond för utvecklingsutgifter
Resultat för perioden
Eget kapital 2018-03-31

500 000
43 413

Nyemission
Kostnader hänförliga till emission
Fond för utvecklingsutgifter
Resultat för perioden
Eget kapital 2018-06-30

40 000

Nyemission
Fond för utvecklingsutgifter
Resultat för perioden
Eget kapital 2019-03-31
Pågående nyemission
Kostnader hänförliga till emission
Fond för utvecklingsutgifter
Resultat för perioden
Eget kapital 2019-06-30

Pågående
nyemission
3 746 000
-3 746 000

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

1 091 132

0

3 838 908

8 502 588

0

3 910 145

13 750

18 062 588

0

5 629 378

50 000

21 348 838

-81 250
-2 747 776
-5 029 504
-9 290 881

9 600 000
0
-71 237
-1 908 612
-11 270 730

-1 908 612
11 285 416

-1 719 233
-1 703 481
-14 693 444

3 300 000
0
-1 703 481
12 881 935

-1 266 635
-9 363 422
-25 323 501

16 000 000
-825 420
0
-9 363 422
18 693 093

15 950 000
-825 420
1 266 635

597 163

3 904 781
4 800 001
-81 250
0
-5 029 504
3 594 028

3 286 250
1 719 233

597 163

-1 432 351

9 560 000
71 237

583 413

Summa eget
kapital

8 502 588
2 747 776

543 413

Balanserat
resultat

50 000

6 896 013
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36 473 418

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i svenska kronor 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 2012:1 Års- och koncernredovisning
(K3).
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Styrelsen gör bedömningen att Bolagets system borde ha en avskrivningsperiod på fem år. Denna avskrivningsperiod,
menar styrelsen, skall börja gälla den första september 2017. 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

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Genom förvärv av dotterbolag
-Balanserade utgifter
Vid årets slut

2019-06-30

2018-06-30

14 013 968

1 091 132
9 600 000
3 322 836
14 013 968

4 370 422
18 384 390

Ackumulerade avskrivningar
-Ingående ackumulerade avskrivningar
-Årets avskrivning
-Omräkningsdifferenser
Vid årets slut

-969 355
-3 172 578
-4 141 933

-962 547
-6 808
-969 355

Redovisat värde vid årets slut

14 242 457

13 044 613

Moderbolaget

2019-06-30

2018-06-30

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Balanserade utgifter
Vid årets slut

4 413 968
4 209 576
8 623 544

1 091 132
3 322 836
4 413 968

Ackumulerade avskrivningar
-Ingående ackumulerade avskrivningar
-Årets avskrivning
Vid årets slut

-503 823
-1 223 708
-1 727 531

-503 823
-503 823

Redovisat värde vid årets slut

6 896 013

3 910 145
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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
Utestående aktier vid Utestående aktier vid
periodens slut före periodens slut efter
utspädning
utspädning

Datum

Rapport

Not

2016-09-30
2016-12-31
2017-03-31

Q1 16/17
Q2 16/17
Q3 16/17

5 000 000
5 000 000
5 000 000

5 000 000
5 000 000
5 000 000

2017-06-30

Q4 16/17

5 234 125

5 234 125

Emission av 234 125 aktier
genomförd Q4 16/17

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

Emission av 1 375 000 aktier samt 15
76 325 375 609 125 teckningsoptioner beslutades Q3 18/19

2019-06-30

Q4 18/19

64 716 250

Emission av 5 000 000 aktier samt 4
85 575 375 250 000 teckningsoptioner beslutades Q4 18/19

2019-04-01
2019-06-30

2018-04-01
2018-06-30

2018-07-01
2019-06-30

2017-07-01
2018-06-30

Vägt genomsnitt, före utspädning

61 034 931

57 558 641

59 137 140

54 352 209

Vägt genomsnitt, efter utspädning

79 196 254

58 558 641

65 826 953

54 952 209

Bolagets första verksamma kvartal

Antal aktier
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Den verkställande direktören för QuickBit eu AB försäkrar att bokslutskommunikén 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 2019-08-20

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 informationen i sammandrag
(bokslutskommuniké) för Quickbit eu AB (publ) per 30 juni 2019 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 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 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 20 augusti 2019
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Engstam
Auktoriserad revisor
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QuickBit eu AB (publ)
Norrlandsgatan 12, 3 tr, 111 43 Stockholm
info@quickbit.eu www.QuickBit.eu

