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Q3
DELÅRSRAPPORT
januari–mars 2021

Inbjudan till telefonkonferens

Quickbit presenterar delårsrapporten i 
en telefonkonferens klockan 11.00 den 12 
maj. Ring in för registrering några minuter 
innan telefonkonferensen börjar på något 
av nedanstående nummer:

Sverige:  +46 8 566 42 693
Storbritannien: +44 3333 009 035
USA:  +1 8335 268 380

För att följa presentationen via 
webcast, använd följande länk: https://
tv.streamfabriken.com/quickbit-inte-
rim-q3-2020-2021

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 
2020/2021 11 augusti 2021

Delårsrapport Q1 
(juli–september) 10 november 2021

Delårsrapport Q2 
(oktober–december) 9 februari 2022

Delårsrapport Q3 
(januari–mars) 11 maj 2022

Bokslutskommuniké 
2020/2021 10 augusti 2022

Denna rapport är publicerad på svenska 
och engelska. Vid eventuella skillnader 
mellan den engelska versionen och den 
svenska originaltexten ska den svenska 
versionen gälla.

PLATTFORM FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT ETABLERAD 
Det tredje kvartalet uppvisar sammantaget en stark utveckling med ökad omsätt-
ning från föregående kvartal, en stabil bruttomarginal samt ett förstärkt kassaflöde. 
Omsättningsökningen kan nästan uteslutande förklaras av det ökande antalet nya 
operatörer som tillkommit under de två senaste kvartalen. Under tredje kvartalet 
lanserade även Quickbit sin första konsumentprodukt Quickbit App.

 

Tredje kvartalet, 1 januari–31 mars 2021 i sammandrag
•   Nettoomsättningen uppgick till 932,8 Mkr (1 297,6).
•  Rörelseresultatet uppgick till 10,0 Mkr (17,9).
•  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,08 kronor (0,24).
  

Tredje kvartalet 9 månader Helår

Belopp i mkr
jan–mar 
2021

jan–mar 
2020

jul 2020-
mar 2021

jul 2019-
mar 2020 2019/2020

Nettoomsättning 932,8 1 297,6 1 725,6 3 742,9 4 614,0

Bruttoresultat 41,1 27,2 78,0 100,4 133,4

Soliditet 78,0% 81,7% 78,0% 81,7% 85,0%

Resultat per aktie före  
utspädning 0,08 0,24 0,15 1,09 1,28

Resultat per aktie efter  
utspädning 0,08 0,17 0,14 0,79 0,93

Delårsrapport kvartal 3,     
januari–mars 2021

 933 MKR
Nettoomsättning Q3 2020/2021

 41,1 MKR
Bruttoresultat Q3 2020/2021  
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Det starka utfallet i tredje kvartalet visar 
tydligt resultatet av det senaste årets 
omställningsarbete som slutfördes un-
der förra kvartalet. Vi har lanserat nya 
produkter och samtidigt från grunden 
ställt om befintliga produkter. Omställ-
ningen inkluderar även en genomgri-
pande förstärkning av bolagets orga-
nisation samt processer och rutiner. 
Jag är otroligt stolt över mina kollegors 
arbete under ett år kantat av utmaning-
ar. Det är ett tydligt bevis på styrkan i 
vårt team och vad vi kan åstadkomma 
tillsammans.

Det tredje kvartalet uppvisar sammantaget en stark ut-
veckling med ökad omsättning från föregående kvartal, 
en stabil bruttomarginal samt ett förstärkt kassaflöde. 
Den starka omsättningsökningen kan nästan uteslu-
tande förklaras av det ökande antalet nya operatörer 
som tillkommit under de två senaste kvartalen, ett antal 
som vid tredje kvartalets slut uppgick till 52 stycken. 
Det tredje kvartalet markerar även slutet på det arbete 
som resulterade i lanseringen av vår första konsument-
produkt Quickbit App. Den första fasen i lanseringen 
bestod i att erbjuda en betaversion till ett urval av 
användare och den feedback vi har fått har varit ovär-
derlig för oss i processen att skapa en ledande produkt. 
Självklart värmer det extra mycket när vårt hårda arbete 
mynnade ut i närmast uteslutande positiv feedback från 
de första användarna. Feedbacken handlar till stor del 
om den höga användarvänligheten och stärker oss i vårt 
fortsatta arbete mot att nå vår vision - att förenkla den 
vardagliga användningen av kryptovaluta.

Quickbit App ska inte ses som en enskild produkt utan 
som Quickbits plattform som våra konsumentlösningar 
bygger på. Vi kommer successivt att bygga ut plattfor-
men med fler produkter och addera ökad funktionalitet 
och användarvärde till befintliga lösningar. Allt detta 
sker samtidigt som vi utvärderar lansering successivt på 
fler marknader. Nästa steg  är dock att inleda betatester 
med Quickbit Card som blir en naturlig och integrerad 
del av Quickbit App.

Vårt mål de närmaste åren är att stärka positionen som 
”helhetsleverantör” och vi har den senaste tiden tagit 
ett tydligt steg i den riktningen. Allt eftersom vårt pro-
duktutbud successivt utökas kommer vi som en effekt 

av det också hitta fler sätt att skapa synergier mellan 
våra olika erbjudanden. De kommande tolv månaderna 
kommer Quickbit Affiliate att vara den huvudsakliga 
drivkraften för tillväxt. När Quickbit App och Quickbit 
Card är lanserade och tydligt etablerade på marknaden 
kommer dessa också att vara tillväxtdrivare.

Quickbit har nu etablerat en plattform för fortsatt 
långsiktig tillväxt. Det innebär att vi kommer att inves-
tera vinsterna från vår lönsamma Affiliate-produkt i nya 
produkter. Vi gör detta rustade med en stark kassaposi-
tion från start. Vår ambition kring marginal är oförändrad 
-  att i genomsnitt över tid redovisa en bruttomarginal 
omkring fyra procent. Med vår likviditet i kombination 
med vår stabila bruttomarginal är vi väl rustade för att 
finansiera investeringar i fortsatt tillväxt.

Som jag varit inne på tidigare så var tillväxttakten mellan 
det andra och tredje kvartalet väldigt hög. Vi ser fortsatt 
efterfrågan från operatörer, vilket i kombination med den 
grund vi nu skapat i och med den slutförda omställning-
en, kommer att ge oss bra förutsättningar att fortsätta 
växa långsiktigt hållbart. Tillväxttakten kommer dock 
framöver att ske i en avsevärt mer normaliserad takt.

Precis som vi pratat om tidigare så är vår ambition att 
vara en del av varje kryptotransaktion, oavsett om den 
genomförs av individer eller företag. Med lanseringen 
av Quickbit App har vi nått en viktig milstolpe på vägen 
mot den ambitionen.

Serod Nasrat, vd 

Vd har ordet

”�Quickbit�har�nu�etablerat�en�plattform��
för�fortsatt�långsiktig�tillväxt”
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Vilka är våra kunder?
Våra kunder är de personer som genom våra tjänster 
använder kryptovaluta.

Hur ser vårt erbjudande ut?
Vi erbjuder ett ekosystem av lösningar som underlättar 
för människor och företag att använda kryptovaluta i sin 
vardag. Vår verksamhet och vårt erbjudande är uppde-
lat i två delar - en som riktar sig mot konsumenter och 
en del som riktar sig mot handlare. För handlare erbjud-
er vi en lösning så att de ska kunna ta betalt i kryptova-
luta, det är vad vi kallar vår affiliatelösning. Vi kommer 
också att erbjuda handlare en tjänst för att kunna han-
tera den kryptovaluta de får in vid betalningar från sina 
kunder, det är vad vi kallar vår merchantlösning. Inom 
vår andra verksamhetsdel riktar vi oss till konsumenter 
genom att, i första steget, erbjuda vår app och vårt 
betalkort. Det är vår affiliatelösning, vår merchantlös-
ning samt våra konsumentprodukter tillsammans som 
utgör vår affärsmodell och det vi kallar ett ekosystem 
av lösningar.

Hur tjänar Quickbit pengar?
Vår affärsmodell skapar lösningar där människor kan 
betala, och handlare kan ta betalt, i kryptovaluta. I fram-
tiden ska de som använder våra tjänster också kunna 
göra växlingstransaktioner och överföra kryptovaluta 
till andra. I varje transaktion, oavsett om den utförs av 
konsumenter eller handlare, inom detta ekosystem av 
lösningar skapas intäkter och därmed lönsamhet för 
Quickbit. Vår lönsamhet påverkas inte av marknadskur-
sen i den kryptovaluta som transaktionen genomförs i.

Det här är Quickbit

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler 
människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Vi har vår his-
toria i betalningar och vi drivs av att det ska vara enkelt och billigt att göra 
snabba och säkra betalningar. En del av vår affär är att erbjuda lösningar för 
e-handlare att ta betalt i kryptovaluta. En annan del av vår verksamhet är att 
erbjuda användarvänliga och säkra lösningar för människor att enkelt kunna 
använda kryptovaluta i sin vardag. Allt detta gör vi för att vi är övertygade om 
att framtidens finansiella tjänster baserar sig på blockchain och kryptovaluta.

Quickbits vision är en  
ekonomi utan gränser

Quickbits mission är att 
underlätta användandet av 
kryptovalutor i människors 
och företags vardag
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Kommentar till den finansiella 
utvecklingen
Nettoomsättning
Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till
932,8 Mkr (1 297,6). Nettoomsättningen avser kunders
köp av kryptovaluta som säljs från Quickbits egna varu-
lager. Den lägre omsättningen under kvartalet, jämfört
med motsvarande kvartal föregående år, beror i huvud-
sak på lägre försäljning som effekt av den planerade 
omställningen av transaktionsflöden i syfte att uppnå 
en minskad risknivå och kapitalbindning. Den starka 
ökningen jämfört med föregående kvartal är drivet av 
högre antal merchants som erbjuder lösningen Quickbit 
Affiliate till slutkonsumenter samt högre transaktions-
volymer från befintliga merchants. Övriga rörelseintäk-
ter uppgick under tredje kvartalet till 0,0 Mkr (2,8).

Bruttoresultat
Bruttoresultatet utgörs av skillnaden mellan bolagets 
nettoomsättning och direkta kostnader för att generera 
intäkterna. Bruttoresultatet under tredje kvartalet upp-
gick till 41,1 Mkr (27,2). Ökningen förklaras i huvudsak av 
en högre bruttomarginal.

Quickbits bruttomarginal uppgick under tredje kvartalet 
till 4,4% (2,1). Den högre marginalen är ett resultat av 
bolagets arbete det senaste året med att ställa om och 
minska risken i transaktionsflöden.

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader uppgick under tredje kvar-
talet till 20,3 Mkr (7,7) och består främst av kostnader 
för konsulter samt kostnader för revisorer och exter-
na rådgivare. Ökningen förklaras delvis av en större 
organisation, transaktionsrelaterade kostnader om 4,4 
Mkr samt 4,0 Mkr i rörliga kostnader för introducenter 
till nya inlösenbanker. Bolaget arbetar för att upprätta 
relationer med fler inlösenbanker på egen hand, vilket 
därmed leder till successivt minskade rörliga kost-
nader. Av totala övriga externa kostnader är cirka 3,7 
Mkr av engångskaraktär, vilket bland annat inkluderar 
nedskrivningskostnader drivna av IFRS 9 och nedskriv-
ningskostnader hänförliga till återkrav.

Personalkostnader för räkenskapsårets tredje kvartal 
uppgick till 6,0 Mkr (2,7), en ökning som främst förkla-
ras av ett ökat antal anställda. Avskrivningar av mate-
riella och immateriella anläggningstillgångar uppgick 
till 2,1 Mkr (1,7) och avser i huvudsak avskrivningar för 
balanserade utgifter för utveckling av produkter.

Övriga rörelsekostnader avser främst förluster på 
valuta kursförändringar och uppgick till 2,6 (0,0).

Resultat efter skatt 
Resultat efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till 
7,1 Mkr (15,6). 

Nettoomsättning per kvartal
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar uppgick per 31 mars 2021 till 89,1 
Mkr (34,2) och avser i huvudsak förvärvade tillgångar 
samt balanserade utgifter för utvecklingsarbeten som 
främst inkluderar ersättning till utvecklare (se rubriken 
Investeringar samt avskrivningar nedan). 

Quickbits förvärvade bolag redovisas som tillgångar i 
balansräkningen under balansposten Övriga immateri-
ella tillgångar. Tillgångsposten avser en digital plattform 
som möjliggör skapandet av digitala plånböcker och 
kommer att skrivas av över fem år.

Omsättningstillgångar
Quickbit tar betalt av kunder med hjälp av kortbetal-
ningar online, huvudsakligen genom Visa och Mas-
terCard. För att kunna hantera transaktioner mellan 
Quickbit och kunder behöver Quickbit avtal med 
inlösenpartners som är medlemmar i både Visa och 
MasterCard.

Övriga fordringar i koncernens balansräkning uppgick 
per 31 mars 2021 till 80,4 Mkr (129,1). Balansposten 
Övriga fordringar består till största delen av tidigare 
lämnade depositioner av säkerheter i form av likvi-
da medel som Quickbit behövde göra till sin tidigare 
inlösenpartner. Från 31 augusti 2020 behöver bolaget 
inte längre deponera likvida medel som säkerheter. De 
deponerade säkerheterna uppgick per 31 mars 2021 till 
54,3 Mkr (119,9).

Quickbit redovisar intäkter i samma period som den 
uppstår. Bolaget erhåller dock betalning för försälj-
ning cirka tre bankdagar efter transaktionsdatum. Den 
försäljning som sker under de sista dagarna i ett kvartal 
erhåller Quickbit betalning för under de första bankda-
garna efter kvartalsskiftet. Bolaget redovisar från och 
med tredje kvartalet 2020/2021 dessa upplupna intäkter 
i balansposten Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter. Tidigare har dessa, tillsammans med bolagets 
upplupna kostnader, nettoredovisats i balansposten 
Övriga Fordringar då beloppen tidigare varit avsevärt 
mindre. Bolagets totala upplupna intäkter per 31 mars 
2021 uppgick till 54,7 Mkr.

Kortfristiga skulder
Quickbit redovisar kostnaden för inköp av kryptovaluta 
i samma period som den uppstår. Bolaget betalar dock 
för inköpen cirka tre bankdagar efter inköpsdatum. 
De inköp som sker under de sista dagarna i ett kvartal 
betalar Quickbit för under de första bankdagarna efter 
kvartalsskiftet. Bolaget redovisar från och med det 
tredje kvartalet 2020/2021 dessa upplupna kostnader 
i balansposten Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter. Tidigare har dessa, tillsammans med bola-
gets upplupna intäkter, nettoredovisats i balansposten 
Övriga Fordringar då beloppen tidigare varit avsevärt 
mindre. Bolagets totala upplupna kostnader per 31 mars 
2021 uppgick till 57,1 Mkr.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital påverkas 
främst av förändringar i lager, kortfristiga fordringar 
samt kortfristiga skulder. Under det tredje kvartalet 
har rörelsekapitalet påverkats positivt av återföringar 
av deponerade säkerheter medan betald bolagsskatt i 
Gibraltar för räkenskapsåret 2019/2020 påverkat rörel-
sekapitalet negativt. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 
under tredje kvartalet till 53,4 Mkr (0,1).

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar i kas-
saflödesanalysen uppgick under tredje kvartalet till 6,5 
Mkr (6,1) och avser främst löneutgifter för utvecklare (se 
rubriken Investeringar samt avskrivningar nedan).

Koncernens likvida medel uppgick per 31 mars 2021 till 
117,2 Mkr (8,8). Koncernens egna kapital uppgick per 
den 31 mars 2021 till 266,3 Mkr (144,4).

Investeringar samt avskrivningar 
Bolaget balanserar sina utvecklingskostnader i enlighet 
med IAS 38. Utvecklingskostnaderna redovisas i ba-
lansräkningen som en tillgång under balansposten Im-
materiella anläggningstillgångar. Detta innebär att de ej 
kostnadförs när de uppstår, dock medför det en negativ 
påverkan på kassaflöde från investeringsverksamheten. 
Utgifter som balanserats skrivs av som en kostnad i 
resultaträkningen över fem år först vid färdigställande 
av utvecklingsarbetet.



Quickbit | Delårsrapport kvartal 3, 2020 6

Övriga upplysningar

Skatt
Skattekostnaden för tredje kvartalet räkenskapsåret 
2020/2021 uppgick till 2,9 Mkr (2,3).

Nuvarande bolagsskatt i Gibraltar uppgår till tio pro-
cent. Skattekostnaden som reserveras kvartalsvis avser 
endast vinsten som genereras i dotterbolaget med 
ovanstående lokalt gällande skattesats.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning för tredje kvartalet 
uppgick till 3,4 Mkr (3,2) och avsåg i huvudsak kon-
cerninterna tjänster. Koncerninterna tjänster elimineras 
vid koncernkonsolidering och visas således inte i kon-
cernens resultaträkning. Övriga rörelseintäkter uppgick 
under tredje kvartalet till 0,6 Mkr (0,4). 

Rörelseresultatet i moderbolaget under räkenskapsår-
ets tredje kvartal uppgick till -19,7 Mkr (-4,9). Resultat 
efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -19,7 Mkr 
(-4,9). Likvida medel uppgick per den 31 mars 2021 till 
116,6 Mkr (8,6). 

Risker relaterade till Coronavirusets spridning
Spridningen av Coronaviruset har inneburit en däm-
pad ekonomisk aktivitet samt en ökad osäkerhet vad 
gäller den globala tillväxten. Precis som en mängd 
bolag i ett stort antal sektorer så har Quickbit på-
verkats negativt av den ökade samhällsekonomiska 
osäkerheten. Vid publicering av denna delårs-
rapport pekar konjunkturindikatorer på en starkare 
ekonomisk återhämtning men som delvis är avhängig 
fortsatta finans- och penningpolitiska stimulanser 
samt vaccinationsprogrammens framgång. Samti-
digt är smittotalen fortfarande på höga nivåer i vissa 
delar av världen, vilket kan få till följd att hela, eller 
delar av, samhällen och ekonomier återigen stängs 
ned. Sammantaget finns tydliga tecken på förbättrad 
global ekonomisk aktivitet, dock med fortsatt högre 
osäkerhet och risk än normalt. 

Transaktioner med närstående 
Under tredje kvartalet har inga transaktioner ägt rum 
med närstående.

Medarbetare 
Medeltalet sysselsatta, inklusive konsulter, under tredje 
kvartalet uppgick till 47 (42). Antal sysselsatta vid ut-
gången av tredje kvartalet uppgick till 47 (43). Medeltal 
antal anställda (heltidstjänster exklusive konsulter) 
under tredje kvartalet uppgick till 24 (10).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet  
•    Den 31 december 2020 avslutades utnyttjande-
perioden för Quickbit eu AB:s teckningsoptioner, 
TO 1. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna 
emitterades under tredje kvartalet 20 744 486 nya 
aktier. Det nya antalet aktier blir därmed 88 460 736 
och det nya aktiekapitalet kommer att uppgå till 884 
607,36 kronor.

•   Quickbit inleder första fasen i lanseringen av bola-
gets konsumentprodukter genom att släppa betaver-
sionen av Quickbit App. 

•    På extra bolagsstämma den 31 mars 2021 beslutades 
att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter 
utan suppleanter genom att nyvälja Jan Frykhammar, 
Karin Burgaz, Mikael Karlsson och Hammad Abuise-
ifan samt entlediga Mathias Jonsson van Huuksloot 
och Scott Wilson. Styrelsen består således av Jan 
Frykhammar, Karin Burgaz, Mikael Karlsson, Hammad 
Abuiseifan och Johan Lund. Extra bolagstämman 
beslutade vidare att nyvälja Mikael Karlsson till sty-
relseordförande. 
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Väsentliga händelser efter tredje kvartalets 
utgång
•   Den 22 december 2020 kommunicerades att Quick-
bit skulle förvärva samtliga aktier i DCS genom 
utnyttjande av den köpoption som Quickbit erhöll 
den 22 januari 2020. Efter tredje kvartalets utgång 
kommunicerade Quickbit att bolaget tagit beslut att 
inte fullfölja förvärvet. Beslutet togs mot bakgrund av 
att en överenskommelse har nåtts med säljaren av 
DCS, Quantoz N.V. Överenskommelsen innebär att 
förvärvsprocessen avbryts omedelbart och köpeskil-
lingen om 400 000 EUR inte utbetalas. Inga övriga 
nya kostnader belastar Quickbit i samband med den 
avbrutna förvärvsprocessen.

Värdeförändringar av kryptovalutor 
Bolaget säljer kryptovaluta från eget varulager. Inköp av 
kryptovaluta redovisas som varulager fram till att valu-
tan 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 utveck-
lats så att kryptovalutor vid behov köps och säljs au-
tomatiskt 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 företa-
gets omsättning och kan variera över tid utifrån vilken 
mix av kryptovalutor som används, marknadens volatili-
tet, antal säljkanaler och andra tekniska faktorer.

Aktieägare
Den 31 mars 2021 hade Quickbit 10 348 aktieägare, 
vilket är en ökning med 2 728 stycken jämfört med ut-
gången av tredje kvartalet föregående räkenskapsår.

Aktien
Quickbit-aktien är sedan 11 juli 2019 noterad på Nordic 
Growth Market Nordic SME. Noteringskursen var 3,20 
kronor och sista betalkursen den 31 mars 2021 för ak-
tien var 10,68 kronor.

Under perioden 1 januari till 31 mars 2021 har
cirka 60,1 miljoner aktier omsatts till ett värde om cirka 
437,5 Mkr, motsvarande cirka 68 procent av Quick-
bits totala antal aktier vid slutet av perioden. Högsta 
betalkurs under perioden 1 januari till 31 mars 2021 var 
11,25 kr (31 mars) och lägsta var 4,50 kr (26 januari). 
Quickbits aktiekapital uppgick den 31 mars 2021 till 884 
607,40 kr (647 162,50). Antal aktier uppgick vid utgång-
en av tredje kvartalet till 88 460 736, motsvarande ett 
kvotvärde om 0,01 kr per aktie.

Framåtblickande uttalanden
Denna delårsrapport innehåller uttalanden rörande 
bland annat Quickbits finansiella situation och lönsam-
het liksom uttalanden om tillväxt och långsiktig mark-
nadspotential som kan vara framåtblickande. Quickbit 
anser att förväntningarna som återspeglas i dessa 
framåtblickande uttalanden bygger på rimliga antagan-
den. Framåtblickande uttalanden innefattar emellertid 
risker och osäkerhetsfaktorer och de faktiska resulta-
ten eller följderna kan skilja sig avsevärt från dem som 
framförts. Utöver vad som krävs enligt gällande lag-
stiftning 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 gransk-
ning av bolagets revisor.

Offentliggörande
Denna information är sådan som Quickbit eu AB (publ) 
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-
missbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
nedanstående persons försorg, för offentliggörande 
onsdag 12 maj 2021, kl. 08:00.

Kontakt
Serod Nasrat, vd Quickbit eu AB (publ)  
Telefon: +46 (0)73 157 63 33 
E-post: serod.nasrat@quickbit.com
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Styrelsen och 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 12 maj 2021

  Mikael Karlsson
Styrelseordförande

Jan Frykhammar
Styrelseledamot

Karin Burgaz
Styrelseledamot

Hammad Abuiseifan
Styrelseledamot

Johan Lund
Styrelseledamot

Serod Nasrat
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 (delårsrapport) för 
Quickbit eu AB (publ) per 31 mars 2021 och den niomå-
nadersperiod som slutade per detta datum. Det är sty-
relsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta och presentera denna finansiella infor-
mation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. 
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårs-
rapport 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 delårsinfor-
mation 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 med-
vetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna 
ha blivit identifierade om en revision utförts. Den utta-
lade 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 anled-
ning att anse att delårsrapporten 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 12 maj 2021
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Engstam
Auktoriserad revisor
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

Tredje kvartalet 9-månader Helår

Belopp i mkr NOT
jan–mar 
2021

jan–mar 
2020

jul 2020-
mar 2021

jul 2019-
mar 2020 2019/2020

Nettoomsättning 932,8 1 297,6 1 725,6 3 742,9 4 614,1

Övriga rörelseintäkter 0,0 2,8 3,6 8,8 9,1

Rörelsens kostnader

Inköp kryptovaluta och andra transaktions-
kostnader

-891,7 -1 270,4 -1 647,6 -3 642,5 -4 480,7

Övriga externa kostnader -20,3 -7,7 -37,3 -18,6 -26,7

Personalkostnader -6,0 -2,7 -14,3 -6,6 -13,6

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-2,1 -1,7 -6,2 -4,7 -6,3

Övriga rörelsekostnader -2,6 0,0 -4,3 0,0 -1,6

Rörelseresultat 10,0 17,9 19,5 79,3 94,3

Finansiella poster

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader 0,0 0,0 -0,2 -0,1 -0,1

Resultat efter finansiella poster 10,0 17,9 19,3 79,2 94,2

Skatt på periodens resultat -2,9 -2,3 -6,0 -8,9 -11,4

Periodens resultat 7,1 15,6 13,3 70,5 82,8

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Poster som kan komma att omföras till  
periodens resultat:

Valutakursdifferenser vid omräkning av  
utländska verksamheter

3,3 6,9 -4,9 5,0 -3,9

Inkomstskatt hänförlig till posten ovan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa totalresultat för perioden 10,4 22,5 8,4 75,5 78,9

Resultat per aktie

Före utspädning 0,08 0,24 0,15 1,09 0,94

Efter utspädning1 0,08 0,17 0,14 0,79 0,88

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 mkr NOT 31 mars 2021 31 mars 2020 30 jun 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten 42,9 25,5 32,1

Övriga immateriella tillgångar 38,5 0,0 39,4

Nyttjanderättstillgångar 2,9 4,4 3,9

Inventarier och verktyg 1,2 0,8 0,9

Andra långfristiga fordringar 2,7 2,5 2,4

Uppskjutna skattefordringar 1,0 1,1 0,9

Summa anläggningstillgångar 89,1 34,2 79,7

Omsättningstillgångar

Lager av kryptovaluta 0,2 1,5 0,6

Kundfordringar 0,0 0,0 0,0

Övriga fordringar 80,4 129,1 120,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 54,7 3,0 2,9

Kassa och bank 117,2 8,8 20,9

Summa omsättningstillgångar 252,5 142,4 145,2

SUMMA TILLGÅNGAR 341,5 176,8 224,9
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Koncernens balansräkning i sammandrag

Belopp i mkr NOT 31 mars 2021 31 mars 2020 30 jun 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital 5 0,9 0,6 0,6

Övrigt tillskjutet kapital 139,5 36,5 73,5

Reserver -13,6 5,8 -3,1

Annat eget kapital inklusive årets resultat 139,5 101,5 119,9

Summa eget kapital 266,2 144,5 191,0

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld 0,5 0,8 0,7

Långfristiga leasingskulder 0,6 2,2 1,7

Summa långfristiga skulder 1,1 3,0 2,4

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 6,0 4,1 3,9

Aktuella skatteskulder 6,7 18,5 20,5

Kortfristiga leasingskulder 1,9 1,9 1,9

Övriga kortfristiga skulder 2,4 1,9 1,8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 57,1 2,9 3,3

Summa kortfristiga skulder 74,2 29,4 31,4

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 341,5 176,8 224,9
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Förändring av eget kapital koncernen i 
sammandrag  

Belopp i mkr Not Aktiekapital
Övrigt till-

skjutet kapital

Balanserad vinst  
(inkl periodens  

resultatet)
Summa  

eget kapital

INGÅENDE BALANS PER 1 JULI 2019 0,6 36,4 32,1 69,1

Periodens resultat 0,0 0,0 70,4 70,4

Övrigt totalresultat för perioden 0,0 0,0 5,0 5,0

Summa totalresultat för perioden 0,6 36,4 107,4 144,5

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 0,1 -0,1 0,0 0,0

Kostnader hänförliga till nyemission 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa transaktioner med aktieägare 0,1 -0,1 0,0 0,0

UTGÅENDE BALANS PER 31 MARS 2020 0,6 36,4 107,4 144,5

INGÅENDE BALANS PER 1 JULI 2020 0,6 73,4 116,9 190,9

Periodens resultat 0,0 0,0 13,3 13,3

Övrigt totalresultat för perioden 0,0 0,0 -4,9 -4,9

Summa totalresultat för perioden 0,6 73,4 125,3 199,3

Transaktioner med aktieägare

Konvertering av teckningsoption TO1 0,2 66,2 0,0 66,4

Kostnader hänförliga till konverteringen 
av teckningsoption TO1

0,0 0,0 -0,1 -0,1

Aktierelaterade ersättningar till personal 0,0 0,0 0,6 0,6

Summa transaktioner med aktieägare 0,2 66,2 0,6 66,9

UTGÅENDE BALANS PER 31 MARS 2021 0,9 139,5 125,9 266,2
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Koncernens kassaflödesanalys 

Tredje kvartalet 9-månader Helår

Belopp i mkr NOT
jan–mar 
2021

jan–mar 
2020

jul 2020-
mar 2021

jul 2019-
mar 2020 2019/2020

Den löpande verksamheten

Resultat före finansiella poster 10,1 17,9 19,5 79,3 94,3

Poster som ej ingår i kassaflödet 2,1 11,7 6,6 14,7 6,3

Betald skatt 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Erlagd ränta 0,0 0,0 -0,2 -0,1 -0,1

12,1 30,1 25,9 94,0 100,4

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning rörelsefordringar 20,0 -38,0 9,7 -101,0 -82,8

Ökning/minskning rörelseskulder 21,3 8,0 12,0 8,6 5,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 53,4 0,1 47,6 1,6 23,3

lnvesteringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstill-
gångar -6,5 -6,1 -15,5 -14,7 -23,0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -0,1 -0,3 -0,4 -1,3 -1,0

Förvärv av bolag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 1,0 0,0 0,0 0,0 -2,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5,6 -6,4 -15,9 -16,0 -26,4

Finanseringsverksamheten

Ökning/minskning övriga finansiella skulder 0,0 0,5 0,0 -2,4 0,0

Nyemission 66,3 0,0 66,3 16,0 16,0

Amortering av leasingskulder hänförliga till 
leasingavtal -0,2 0,3 -1,1 0,7 -1,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 66,1 0,8 65,2 14,3 14,3

Periodens kassaflöde 114,0 -5,5 96,9 -0,2 11,3

Likvida medel vid periodens början 3,9 13,6 20,9 7,6 7,6

Kursdifferenser i likvida medel -0,7 0,7 -0,6 1,4 2,0

Likvida medel vid periodens slut 117,2 8,8 117,2 8,9 20,8



Quickbit | Delårsrapport kvartal 3, 2020 15

Moderbolagets resultaträkning i  
sammandrag 

Tredje kvartalet 9-månader Helår

Belopp i mkr NOT
jan–mar 
2021

jan–mar 
2020

jul 2020-
mar 2021

jul 2019-
mar 2020 2019/2020

Nettoomsättning        2 3,4 3,2 9,9 10,5 13,7

Övriga rörelseintäkter 0,6 0,4 1,1 1,0 1,4

Rörelsens kostnader

Inköp kryptovaluta och andra transaktions-
kostnader

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga externa kostnader -16,2 -5,5 -32,6 -14,5 -20,1

Personalkostnader -5,6 -2,2 -13,1 -5,5 -12,1

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-1,2 -0,8 -3,3 -2,0 -2,9

Övriga rörelsekostnader -0,7 0,0 -2,4 0,0 -1,6

Rörelseresultat -19,7 -4,9 -40,4 -10,5 -21,5

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0

Resultat efter finansiella poster -19,7 -4,9 -40,5 -10,5 -21,6

Skatt på periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodens resultat -19,7 -4,9 -40,5 -10,5 -21,6
 

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 mkr NOT 31 mars 2021 31 mars 2020 30 jun 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 3 39,6 19,7 27,3

Övriga immateriella tillgångar 0,1 0,0 0,0

Inventarier och verktyg 1,2 0,8 0,9

Andelar i koncernföretag 49,9 9,7 49,9

Andra långfristiga fordringar 0,6 0,6 0,6

Summa anläggningstillgångar 91,4 30,7 78,6

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 0,0 0,0 0,0

Fordringar hos koncernföretag 1,1 0,0 0,4

Övriga fordringar 2,2 2,2 2,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3,6 3,4 3,4

Kassa och bank 116,6 8,6 20,6

Summa omsättningstillgångar 123,5 14,1 27,3

SUMMA TILLGÅNGAR 214,8 45,0 106,0
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Moderbolagets balansräkning i  
sammandrag 

Belopp i mkr NOT 31 mars 2021 31 mars 2020 30 jun 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital 5 0,9 0,6 0,6

Pågående nyemission 0,0 0,0 0,0

Fond för utvecklingsutgifter 39,6 19,6 27,2

Överkursfond 139,5 36,4 73,3

Balanserad vinst eller förlust -76,0 -37,9 -42,6

Årets resultat -40,5 -10,5 -21,6

Summa eget kapital 63,5 8,1 37,1

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 132,9 20,0 48,3

Leverantörsskulder 6,0 4,1 3,9

Aktuella skatteskulder 0,4 9,0 9,1

Övriga kortfristiga skulder 5,3 1,7 4,8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6,7 2,0 2,8

Summa skulder 151,3 36,8 68,9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 214,8 45,0 106,0
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Redovisnings- och värderingsprinciper, 
samt upplysningar
ALLMÄN INFORMATION
Quickbit eu AB (publ) (”Quickbit”), org nr 559066-2093 är 
ett moderbolag registrerat i Sverige och med säte i Stock-
holm med adress Norrlandsgatan 12, 111 43 Stockholm, 
Sverige.
Styrelsen har den 12 maj 2021 godkänt denna koncern-

redovisning för offentliggörande. Om inte annat särskilt 
anges, redovisas alla belopp i miljoner kronor (mkr). Uppgift 
inom parantes avser jämförelseåret.

NOT 1  SAMMANFATTNING AV VIKTIGA  
REDOVISNINGSPRINCIPER

Noten innehåller en förteckning över de väsentliga redovis-
ningsprinciper som tillämpats när denna koncernredovisning 
upprättats. Dessa principer har tillämpats konsekvent för 
alla presenterade år, om inte annat anges. Koncernredovis-
ningen omfattar det legala moderbolaget Quickbit eu AB 
(publ) och dess dotterföretag. 

Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för Quickbit har upprättats i enlighet 
med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redo-
visningsregler för koncerner, samt International Financial 
Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Inter-
pretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. 
Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapporte-
ring samt Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom lager 
som värderas till verkligt värde via resultaträkningen. 
Denna koncernredovisning är Quickbits tredje koncern-

redovisning som upprättas i enlighet med IFRS. Historisk 
finansiell information har räknats om från den 1 juli 2017 
vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. 
Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redo-
visningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen 
har haft på koncernens rapport över totalresultat och eget 
kapital redogörs för i not 3.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS 

kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa 
bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovis-
ningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av 
bedömning, som är komplexa eller sådana områden där 
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse 
för koncernredovisningen anges i ”viktiga uppskattningar 
och bedömningar för redovisningsändamål” i redovisnings-
principerna.
Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska 

personer och Årsredovisningslagen. Tillämpningen av RFR 
2 innebär att moderföretaget i delårsrapporten för den 
juridiska personen tillämpar samtliga av EU antagna IFRS 
och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för 
årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning. 
I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i 

koncernredovisningen, har moderföretaget övergått till att 
tillämpa RFR 2. Övergången från tidigare tillämpade redo-
visningsprinciper till RFR 2 har inte haft några effekter på 

resultat- och balansräkningen, eget kapital eller kassaflöde 
för moderföretaget. Det är endast moderföretaget som 
utgör koncernen vid övergång till IFRS (1 juli 2017). Moder-
företagets öppningsbalans framgår in not 4.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med RFR 

2 kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa 
bedömningar vid tillämpningen av moderföretagets redo-
visningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad 
av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där 
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse 
för årsredovisningen anges i ”viktiga uppskattningar och 
bedömningar för redovisningsändamål” i redovisningsprin-
ciperna.
Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än 

koncernen i de fall som anges nedan: 

Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens 
uppställningsform. Rapport över förändring av eget ka-
pital följer också koncernens uppställningsform men ska 
innehålla de kolumner som anges i ÅRL. Vidare innebär det 
skillnad i benämningar, jämfört med koncernredovisningen, 
främst avseende finansiella intäkter och kostnader och eget 
kapital. 

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter 
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella 
tilläggsköpeskillingar. 
När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag 

minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är 
detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. 
Nedskrivningar redovisas i posterna ”Resultat från aktier 
och andelar i koncernföretag”.

Finansiella instrument
IFRS 9 tillämpas ej i moderföretaget. Moderföretaget 
tillämpar istället de punkterna som anges i RFR 2 (IFRS 
9 Finansiella instrument, p. 3-10). Finansiella instrument 
värderas till anskaffningsvärde. Inom efterföljande perioder 
kommer finansiella tillgångar som är anskaffade med avsikt 
att innehas kortsiktigt att redovisas i enlighet med lägsta 
värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och 
marknadsvärde. 
Vid bedömning och beräkning av nedskrivningsbehov för 

finansiella tillgångar ska principerna för nedskrivningspröv-
ning och förlustriskreservering i IFRS 9 tillämpas.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, 
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Lea-
singavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasing-
perioden. 
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Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Nya och ändrade standarder som publicerats men  
ännu ej trätt i kraft 
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som publicerats men 
ännu inte har trätt i kraft, förväntas ha någon väsentlig 
inverkan på koncernen.

KONCERNREDOVISNING
Grundläggande redovisningsprinciper
Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har be-
stämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag 
när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från 
sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka av-
kastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag 
inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag 
då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De 
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag 
då det bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens 

rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotter-
företag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, 
skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det 
förvärvade bolaget. Identifierbara förvärvade tillgångar och 
övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis 
till verkliga värden på förvärvsdagen. 
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de upp-

står och redovisas i koncernens rapport över totalresultat. 
Goodwill värderas initialt som det belopp varmed den to-

tala köpeskillingen och eventuellt verkligt värde för innehav 
utan bestämmande inflytande på förvärvsdagen överstiger 
verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar. 
Om köpeskillingen är lägre än verkligt värde på det förvär-
vade bolagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden 
direkt i periodens resultat. 
Villkorad köpeskilling klassificeras antingen som eget 

kapital eller som finansiell skuld. Belopp klassificerade som 
finansiella skulder omvärderas varje period till verkligt vär-
de. Eventuella omvärderingsvinster och -förluster redovisas 
i resultatet.
Koncerninterna transaktioner, balansposter samt 

orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan 
koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dot-
terföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera 
en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

Tillgångsförvärv 
Ett tillgångsförvärv avser ett förvärv av en tillgång eller en 
grupp av tillgångar som inte utgör en verksamhet/rörelse.
När förvärv av dotterföretag innebär förvärv av netto-

tillgångar som inte utgör rörelse fördelas anskaffnings-
kostnaden på de enskilda identifierbara tillgångarna och 
skulderna, baserat på deras verkliga värde vid förvärvstid-
punkten. Transaktionsutgifter läggs till anskaffningsvärdet 
för förvärvade nettotillgångar vid tillgångsförvärv.
Villkorad köpeskilling klassificeras antingen som eget 

kapital eller som finansiell skuld. Belopp klassificerade som 
finansiell skuld omvärderas varje period till verkligt värde. 
Eventuella omvärderingsvinster och -förluster redovisas i 
resultatet.

I de fall reglering sker med egetkapitalinstrument klassifi-
ceras den villkorade köpeskillingen som eget kapital och 
eventuella omvärderingsvinster och -förluster redovisas i 
resultatet. 

Segmentsrapportering
Den högste verkställande beslutsfattare för Quickbit-kon-
cernen är företagsledningen då det är företagsledningen 
som utvärderar koncernens finansiella ställning och resultat 
samt fattar strategiska beslut. 
Det är utifrån koncernen som helhet som företagsled-

ningen fattar beslut om tilldelning av resurser samt bedö-
mer resultat. Den interna rapporteringen baseras också på 
koncernens resultat som en helhet. Koncernens verksamhet 
avser försäljning av kryptovaluta. Mot bakgrund av ovanstå-
ende är bedömningen att Quickbit bedriver en verksamhet 
inom koncernen och har således ett rörelsesegment vilket 
utgör koncernen som helhet.

Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika en-
heterna i koncernen är värderade i den valuta som används 
i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakli-
gen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen 
används svenska kronor (SEK), som är moderföretagets 
funktionella valuta och koncernens rapportvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktio-
nella valutan enligt de valutakurser som gäller på transak-
tionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer 
vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av 
monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balans-
dagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i rapporten över 
totalresultat. 
Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån 

och likvida medel redovisas i rapporten över totalresul-
tat som finansiella intäkter eller finansiella kostnader. Alla 
övriga valutakursvinster och – förluster redovisas i posterna 
övriga rörelsekostnader respektive övriga rörelseintäkter i 
rapporten över totalresultat. 

Omräkning av utländska koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som 
har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas 
till koncernens rapportvaluta. Tillgångar och skulder för var 
och en av balansräkningarna omräknas från utlandsverk-
samhetens funktionella valuta till koncernens rapporte-
ringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder 
på balansdagen. Intäkter och kostnader för var och en av 
resultaträkningarna omräknas till svenska kronor till den ge-
nomsnittskurs som förelegat vid varje transaktionstidpunkt. 
Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av 
utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat. Acku-
mulerade vinster och förluster redovisas i periodens resultat 
när utlandsverksamheten avyttras helt eller delvis. 
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Intäktsredovisning 
Koncernen principer för redovisning av intäkter från avtal 
med kunder framgår nedan.

Försäljning av kryptovaluta
Koncernen säljer kryptovalutorna bitcoin, bitcoin cash och 
litecoin. Intäkt redovisas när koncernen uppfyllt sitt pre-
stationsåtagande vilket inträffar när kunden erhållit kontroll 
över den utlovade tillgången. Detta inträffar när kryptovalu-
tan har levererats till kundens digitala plånbok. 

Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektiv-
räntemetoden.

Leasing
Koncernen leasar kontorslokaler och en bil. Leasingavta-
len skrivs normalt av över fasta perioder mellan 1 till 3 år. 
Optioner att förlänga och säga upp avtal finns inkluderade 
i ett antal av koncernens leasingavtal gällande lokaler och 
fordon. Villkoren används för att maximera flexibiliteten i 
hanteringen av tillgångarna som används i koncernens verk-
samhet. Möjligheter att förlänga ett avtal inkluderas endast 
i leasingavtalets längd om det är rimligt säkert att avtalet 
förlängs.  
Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal 

redovisas initial till nuvärde. Leasingskulderna inkluderar 
nuvärdet av följande leasingbetalningar:

• fasta avgifter 

• variabla leasingavgifter som beror på ett index 

Leasingbetalningar som kommer att göras för rimligtvis 
säkra förlängningsoptioner ingår också i värderingen av 
skulden.
Leasingbetalningarna diskonteras med den marginella 

låneräntan, vilken motsvarar räntan som skulle betalas för 
att låna de nödvändiga medlen för att köpa en tillgång av 
liknande värde som nyttjanderätten i en liknande ekonomisk 
miljö med liknande villkor och säkerheter.
Koncernen bestämmer den marginella låneräntan på 

följande sätt:

•   koncernen, som inte har tagit upp några lån från utom-
stående i närtid, använder en metod som utgår ifrån en 
riskfri ränta som justeras för kreditrisk baserad på jämfö-
relsebolags kreditrisk

•   justeringar görs för de specifika villkoren i avtalet, t.ex. 
leasingperiod, land, valuta och säkerhet

Leasingbetalningar fördelas mellan amortering av skulden 
och ränta. Räntan redovisas i resultaträkningen över lea-
singperioden på ett sätt som medför en fast räntesats för 
den under respektive period redovisade leasingskulden.

Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaff-
ningsvärde och inkluderar följande:
• det belopp leasingskulden ursprungligen värderats till

•  leasingavgifter som betalats vid eller före inlednings-
datumet

• initiala direkta utgifter

Nyttjanderätter skrivs vanligen av linjärt över det kortare av 
nyttjandeperioden och leasingperioden. Om koncernen är 
rimligt säker på att utnyttja en köpoption skrivs nyttjanderät-
ten av över den underliggande tillgångens nyttjandeperiod. 
Betalningar för korta kontrakt avseende och samtliga 
leasingavtal av mindre värde kostnadsförs linjärt i resulta-
träkningen. Korta kontrakt är avtal med en leasingtid på 12 
månader eller mindre.    
      

Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell skatt beräknad på 
periodens skattemässiga resultat enligt gällande skattesat-
ser. Den aktuella skattekostnaden justeras med förändringar 
i uppskjutna skattefordringar och -skulder som hänför sig till 
temporära skillnader och outnyttjade underskott.
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de 

skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i prak-
tiken beslutade i de länder där moderföretaget och dess 
dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga 
intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden 
som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där till-
lämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så 
bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska 
betalas till skattemyndigheten. 
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillna-

der som uppkommer mellan det skattemässiga värdet 
på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i 
koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas 
emellertid inte om den uppstår till följd av första redovis-
ningen av goodwill. Uppskjuten skatt redovisas heller inte 
om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den 
första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är 
ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktio-
nen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. 
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av 
skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller aviserats 
per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda 
uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna 
skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning 

det är sannolikt att framtida skattemässiga överskott kom-
mer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillna-
derna kan utnyttjas.
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Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det 
finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och 
skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och 
skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och 
samma skattemyndighet och avser antingen samma skatte-
subjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att 
reglera saldona genom nettobetalningar.
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas i rapporten över 

totalresultat, utom när skatten avser poster som redovisas 
i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall 
redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget 
kapital.

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar avser mjukvara som förvär-
vats som en del av tillgångsförvärv. Anskaffningskostna-
den fördelas på de enskilda identifierbara tillgångarna och 
skulderna, baserat på deras verkliga värde vid förvärvstid-
punkten och skrivs av linjärt över den bedömda nyttjande-
perioden. Uppskattad nyttjandeperiod uppgår till fem år, 
vilket motsvarar den uppskattade tid tillgångarna kommer 
generera kassaflöde.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Utgifter för utveckling, som är direkt hänförliga till utveckling 
och testning av den identifierbara och unika mjukvaror som 
kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella till-
gångar i balansräkningen, när följande kriterier är uppfyllda:

•   det är tekniskt möjligt att färdigställa mjukvaran så att 
den kan användas,

•   företagets avsikt är att färdigställa mjukvaran och att 
använda eller sälja den,

•   det finns förutsättningar att använda eller sälja mjukva-
ran,

•   det kan visas hur programvaran genererar troliga framtida 
ekonomiska fördelar,

•   adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för 
att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja 
mjukvaran finns tillgängliga, och

•   de utgifter som är hänförliga till mjukvaran under dess 
utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material och 
direkta utgifter för löner. Övriga utgifter för utveckling 
redovisas i rapporten över totalresultat som kostnad när de 
uppkommer. I balansräkningen är redovisade utvecklingsut-
gifter upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Balanserade 
utvecklingskostnader redovisas som immateriella tillgångar 
och skrivs av från den tidpunkt då tillgången är färdig att 
användas. Uppskattad nyttjandeperiod uppgår till 5 år, vilket 
motsvarar den uppskattade tid tillgångarna kommer att 
generera kassaflöde.

Utvecklingskostnader
Utvecklingskostnader som inte uppfyller kriterierna ovan, 
kostnadsförs när de uppstår.
Utvecklingskostnader som kostnadsförts i tidigare perio-

der redovisas inte som tillgång i efterföljande period.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för avskrivningar och eventuella ned-
skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt 
kan hänföras till förvärvet av tillgången och bringa den på 
plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med 
anskaffningen.
Avskrivningar på tillgångar, för att fördela deras an-

skaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den 
beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:

Inventarier, verktyg och installationer            5 år

Nedskrivningar av icke finansiella tillgångar
Goodwill och immateriella tillgångar som inte är färdiga för 
användning skrivs inte av utan prövas årligen, eller vid in-
dikation på värdeminskning, avseende eventuellt nedskriv-
ningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseen-
de på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i 
förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte 
är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp 
varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess åter-
vinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgång-
ens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och 
dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbe-
hov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i 
allt väsentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande 
enheter). För tillgångar (andra än goodwill) som tidigare 
har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om 
återföring bör göras.
 

FINANSIELLA INSTRUMENT
Första redovisningstillfället
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när 
koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på 
affärsdagen, det datum då koncernen förbinder sig att köpa 
eller sälja tillgången.
Finansiella instrument redovisas vid första redovis-

ningstillfället till verkligt värde plus, i de fall tillgången inte 
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, transak-
tionskostnader som är direkt hänförliga till köpet. Trans-
aktionskostnader hänförliga till finansiella tillgångar som 
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen kostnads-
förs direkt i resultaträkningen.

Klassificering och värdering
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skul-
der i kategorin upplupet anskaffningsvärde. Klassificeringen 
är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller 
skulden förvärvades.

Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde
Klassificeringen av investeringar i skuldinstrument beror 
på koncernens affärsmodell för hantering av finansiella 
tillgångar och de avtalsenliga villkoren för tillgångarnas 
kassaflöden. Koncernen omklassificerar skuldinstrument 
endast i de fall då koncernens affärsmodell för instrumenten 
ändras.
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Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsen-
liga kassaflöden och där dessa kassaflöden endast utgör 
kapitalbelopp och ränta värderas till upplupet anskaffnings-
värde. Det redovisade värdet av dessa tillgångar justeras 
med eventuella förväntade kreditförluster som redovisats 
(se nedskrivning nedan). Ränteintäkter från dessa finansiel-
la tillgångar redovisas med effektivräntemetoden och ingår i 
finansiella intäkter i rapporten över totalresultat.
Koncernens finansiella tillgångar som värderas till upplu-

pet anskaffningsvärde utgörs av posterna andra långfristiga 
fordringar, kundfordringar, övriga fordringar och likvida 
medel.

Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde
Koncernens finansiella skulder värderas efter det första 
redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden. 
Koncernens finansiella skulder som värderas till upplupet 

anskaffningsvärde består av skulder till myndigheter, leve-
rantörsskulder och övriga skulder.

Bortbokning av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar tas bort från rapporten över finansiell 
ställning när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet 
har löpt ut eller har överförts och koncernen har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med 
äganderätten.
Vinster och förluster som uppstår vid bortbokning från 

rapporten över finansiell ställning redovisas direkt i rappor-
ten över totalresultat inom posten finansiella intäkter och 
kostnader.

Bortbokning av finansiella skulder
Finansiella skulder tas bort från rapporten över finansiell 
ställning när förpliktelserna har reglerats, annullerats eller 
på annat sätt upphört. Skillnaden mellan det redovisade 
värdet för en finansiell skuld (eller del av en finansiell skuld) 
som utsläckts eller överförts till en annan part och den er-
sättning som erlagts, inklusive överförda tillgångar som inte 
är kontanter eller påtagna skulder, redovisas i rapporten 
över totalresultat. 
Då villkoren för en finansiell skuld omförhandlas, och inte 

bokas bort från rapporten över finansiell ställning, redovisas 
en vinst eller förlust i rapporten över totalresultat. Vinsten 
eller förlusten beräknas som skillnaden mellan de ursprung-
liga avtalsenliga kassaflödena och de modifierade kassaflö-
dena diskonterade till den ursprungliga effektiva räntan.

Kvittning av finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med 
ett nettobelopp i rapporten över finansiell ställning, endast 
när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen 
och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att 
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Den lega-
la rättigheten får inte vara beroende av framtida händelser 
och den måste vara rättsligt bindande för företaget och 
motparten både i den normala affärsverksamheten och i fall 
av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs. 

Nedskrivning finansiella tillgångar
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
Koncernen värderar de framtida förväntade kreditförluster-
na relaterade till investeringar i skuldinstrument redovisade 
till upplupet anskaffningsvärde på framåtriktad information. 
Koncernen väljer reserveringsmetod baserat på om det 
skett en väsentlig ökning i kreditrisk eller inte. 

För att bedöma om kreditrisken har ökat väsentligt använ-
der sig koncernen av externa kreditvärderingar. I avsaknad 
av externa kreditvärderingar upprättas interna kreditvärde-
ringar.
Oavsett hur ett koncernen bedömer betydande ökningar 

av kreditrisken, antas alltid en ökad kreditrisk finnas om 
gäldenären är mer än 30 dagar sen med en avtalsenlig 
betalning. En finansiell tillgång anses vara i fallissemang när 
motparten inte har gjort avtalsenliga betalningar inom 90 
dagar från förfallodagen. 

Varulager
Varulagret avser kryptovaluta och redovisas till verkligt vär-
de. Förändringar i det verkliga värdet redovisas som inköp 
av kryptovaluta i rapporten över totalresultat.

Likvida medel
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rappor-
ten över kassaflöden, banktillgodohavanden, likvida medel 
hos e-pengainstitut och handelsplatser för kryptovaluta. 

Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskost-
nader som direkt kan hänföras till emission av nya stamakti-
er redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag 
från emissionslikviden.

Utdelningar
Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som 
skuld i koncernens finansiella rapporter i den period då 
utdelningen godkänns av moderföretagets aktieägare.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Pensionsförpliktelser
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 
En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt 
vilken företaget betalar fasta avgifter till en separat juri-
disk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller infor-
mella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna 
juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala 
alla ersättningar till anställda som hänger samman med 
de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare 
perioder. Avgifterna redovisas som personalkostnader i rap-
porten över totalresultat när de förfaller till betalning.

Kortfristiga ersättningar
Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-monetära 
förmåner och betald frånvaro, som förväntas bli reglerade 
inom 12 månader efter räkenskapsårets slut, redovisas 
som kortfristiga skulder till det odiskonterade belopp som 
förväntas bli betalt när skulderna regleras. Kostnaden 
redovisas i takt med att tjänsterna utförs av de anställda. 
Skulden redovisas som uppplupna kostnader i rapporten 
över finansiell ställning. 

Aktierelaterade ersättningar
Koncernen har en aktierelaterad ersättningsplan där 
företaget erhåller tjänster från anställda som vederlag för 
koncernens egetkapitalinstrument.
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Personaloptionsprogram 
Verkligt värde på den tjänstgöring som berättigar anställda 
till tilldelning av optioner genom Quickbits personalop-
tionsprogram redovisas som en personalkostnad med en 
motsvarande ökning i eget kapital. Det totala beloppet att 
kostnadsföra baseras på det verkliga värdet på de optioner 
som tilldelas. Den totala kostnaden redovisas över intjä-
nandeperioden; perioden över vilken alla de specificerade 
intjänandevillkoren ska uppfyllas. Vid varje rapportperiods 
slut omprövar koncernen sina bedömningar av hur många 
optioner som förväntas bli intjänade baserat på tjänstgö-
ringsvillkoren. Den eventuella avvikelse mot de ursprungliga 
bedömningarna som omprövningen ger upphov till, redovi-
sas i resultaträkningen och motsvarande justeringar görs i 
eget kapital.

LEVERANTÖRSSKULDER
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser för-
pliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats 
i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörs-
skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller 
inom ett år. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder. 
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt 

värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden.
 

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar.

VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR  
FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om fram-
tiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som 
blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och 
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag 
nedan.

VÄRDERING AV IMMATERIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon 
indikation på nedskrivningsbehov i någon av anläggningstill-
gångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms 
vara bestående. Nedskrivningsbehovet prövas individu-
ellt för samtliga anläggningstillgångar som är väsentliga. 
Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa 
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar 
av branschvillkor i företag vars aktier bolaget investerat i. 
Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde beräknas som skillnaden mellan tillgångens 
redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa 
uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade 
med tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgång-
ar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella 
räntan som diskonteringsränta. När det finns en indikation 
på att värdet av en tillgång har minskat, görs en prövning av 
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde 
som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till 
återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov 
grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns 
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande 
enheter).
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NOT 2  INTÄKTERNAS FÖRDELNING
Koncernens nettoomsättning är till sin helhet hänförlig till 
försäljning av kryptovaluta och redovisas vid en tidpunkt.

Nettoomsättning per verksamhetsgren

Lösning mot e-handlare  932,8    

Totalt  932,8

NOT 3  ANTALET AKTIER VID RESPEKTIVE PERIODS  SLUT OCH VÄGT GENOMSNITT

Datum Rapport

Utestående aktier 
vid periodens slut 
före utspädning

Utestående aktier 
vid periodens slut 
efter utspädning Not

2016-09-30 Q1 16/17 5 000 000 5 000 000 Bolagets första verksamma kvartal

2016-12-31 Q2 16/17 5 000 000 5 000 000

2017-03-31 Q3 16/17 5 000 000 5 000 000

2017-06-30 Q4 16/17 5 234 125 5 234 125 Emission av 234 125 aktier 

2017-09-30 Q1 17/18 52 341 250 52 341 250 Split 1:10

2017-12-31 Q2 17/18 54 341 250 55 341 250
Emission av 2 000 000 aktier samt 1 000 
000 teckningsoptioner

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 4 000 000 aktier

2018-09-30 Q1 18/19 58 341 250 59 341 250
Beslut om förlängning av 1 000 000 teck-
ningsoptioner registrerad hos Bolagsverket

2018-12-31 Q2 18/19 58 341 250 59 341 250

2019-03-31 Q3 18/19 59 716 250 76 325 375
Emission av 1 375 000 aktier samt 15 609 
125 teckningsoptioner  

2019-06-30 Q4 18/19 64 716 250 85 575 375
Emission av 5 000 000 aktier samt 4 250 
000 teckningsoptioner

2019-09-30 Q1 19/20 64 716 250 85 575 375
Emission av 5 000 000 aktier registrerades 
hos Bolagsverket

2019-12-31 Q2 19/20 64 716 250 87 275 375 Beslut om 1 700 000 teckningsoptioner

2020-03-31 Q3 19/20 64 716 250 87 275 375

2020-06-30 Q4 19/20 64 716 250 88 275 375

2020-09-30 Q1 20/21 67 716 250 92 425 375
Emission av 3 000 000 aktier registrerades 
hos Bolagsverket

2020-12-31 Q2 20/21 67 716 250 92 425 375

2021-03-31 Q3 20/21 88 460 736 94 310 736
Emission av 2 000 000 TO, teckning av TO2, 
tillförde 20 744 486 nya aktier

jan–mars 2021 jan–mars 2020
jul 2020–   
mars 2021

jul 2019–  
mars 2020 2019/2020

Antal aktier

Vägt genomsnitt, före utspädning 88 460 736 64 716 250 88 460 736 64 716 250 64 716 250

Vägt genomsnitt, efter utspädning 94 310 736 87 275 375 94 310 736 87 275 375 88 975 375
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NOT 4  ÖVERGÅNG TILL INTERNATIONAL FINANCIAL  
REPORTING STANDARDS (IFRS)

Quickbit eu AB upprättar samtliga delårsrapporter sedan 
starten av räkenskapsåret 2020/2021 enligt IFRS.
De redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har till-

lämpats när koncernredovisningen för Quickbit eu AB (publ) 
upprättats per den 31 mars 2021 och för den jämförande 
information som presenteras från och med ingångsbalans-
räkningen per den 1 juli 2017.
När rapporten över periodens ingående finansiella ställ-

ning (per den 1 juli 2017), rapporten över finansiell ställning 
per den 30 juni 2018, 30 september 2018, 30 juni 2019, 30 
september 2019 och 30 juni 2020 enligt IFRS upprättades, 
justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rappor-
terats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). En förklaring till hur övergången 
från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS har 
påverkat koncernens totalresultat och finansiella ställning 
visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till 
dessa.

Val som gjorts vid övergången till redovisning enligt IFRS
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, Första 
gången IFRS tillämpas. Huvudregeln är att samtliga tillämpli-
ga IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts 
av EU per den 31 mars 2021, ska tillämpas med retroaktiv 
verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som 
ger företagen en viss valmöjlighet.
Quickbit eu AB har inte valt att tillämpa några av de tillåt-

na undantagen vid övergång till IFRS.

Avstämning mellan tidigare tillämpade  
redovisningsprinciper och IFRS
Enligt IFRS 1 ska koncernen presentera en avstämning av 
eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper mot motsvarande 
poster enligt IFRS. Koncernens övergång till redovisning 
enligt IFRS hade ingen inverkan på de totala kassaflöden 
som presenterats enligt tidigare tillämpade redovisnings-
principer. Nedanstående tabeller visar avstämningen mellan 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS för 
respektive period för eget kapital och summa totalresultat. 
Quickbit har inte publicerat någon kvartalsrapport för första 
kvartalet 2017 varför någon avstämning av eget kapital eller 
rapport över totalresultat inte visas i tabellerna nedan för 
denna period. 

Kassaflödesanalysen
Enligt IFRS 16 utgör leasingbetalningen två delar, en del 
avser amortering av leasingskulden och den andra en 
räntekomponent. Amortering av leasingskulden påverkar 
finansieringsverksamheten medan räntekostnaden kommer 
att belasta den löpande verksamheten. Eftersom uppkom-
sten av nyttjanderätten och leasingskulden inte är kassaflö-
despåverkande elimineras de i kassaflödet.

Öppningsbalansen
Det är endast moderföretaget som utgör koncernen vid 
övergång till IFRS (1 juli 2017). Moderföretagets öppnings-
balans framgår därför av tabellerna nedan. Enda skillnaden 
mellan RFR 2 som moderföretaget tillämpar från och med 1 
juli 2017 och IFRS är att RFR 2 följer ÅRL uppställningsform 
medan IFRS klassificerar ”Tecknat men ej inbetalt kapital” 
som övrig kortfristig fordran. 
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Balansräkning 1 juli 2017 30 juni  2018

Belopp i Tkr Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt 
IFRS Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt
IFRS

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital d) 600 -600 0 0 0 0

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för  
utvecklingsarbeten 1 091 0 1 091 13 045 0 13 045

Övriga immateriella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Tillgångar med nyttjanderätt 0 0 0 a) 0 313 313

Inventarier, verktyg och installationer 0 0 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 359 0 359 73 0 73

Andra långfristiga fordringar 0 0 0 c) 0 50 50

Uppskjutna skattefordringar

0 0 0 116 0 116

Omsättningstillgångar

Varulager 0 0 0 2 023 0 2 023

0 0 0 0 0 0

Kortfristiga fordringar d) 1 854 600 2 454 827 0 827

Kundfordringar 200 0 200 a) 73 -73 0

Aktuell skattefordran 578 0 578 4 0 4

Övriga fordringar 4 682 0 4 682 16 161 290 16 451

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 200 0 200 a) 73 -73 0

Likvida medel 578 0 578 4 0 4

Summa tillgångar 4 682 0 4 682 16 161 290 16 451

NOT 5  FINANSIELLA EFFEKTER AV ÖVERGÅNG TILL INTER-
NATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

Quickbit eu AB upprättar samtliga delårsrapporter sedan starten 
av räkenskapsåret 2020/2021 enligt IFRS. Historisk finansiell in-
formation har räknats om från den 1 juli 2017, vilket är datum för 
övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången 

från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka 
effekter omräkningen har haft på koncernens rapport över total-
resultat och eget kapital redogörs för i nedanstående tabeller.
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Balansräkning 30 juni 2019 30 juni 2020

Belopp i Tkr Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt 
IFRS Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt
IFRS

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital

Anläggningstillgångar d) 16000 -16000 0 0 0 0

Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för utvecklings-
arbeten

Övriga immateriella tillgångar 14 242 0 14 242 32 075 0 32 075

39 397 0 39 397

Materiella anläggningstillgångar

Tillgångar med nyttjanderätt a) 0 4 856 4 856 a) 0 3 880 3 880

Inventarier, verktyg och installationer 102 0 102 932 0 932

Finansiella anläggningstillgångar 73 0 73 2 446 0 2 446

Andra långfristiga fordringar c) 0 994 994 c) 0 934 934

Uppskjutna skattefordringar

1 990 0 1 990 584 0 584

Omsättningstillgångar

Varulager 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Kortfristiga fordringar a) d) 43 365 15 973 59 338 b) 121 666 -931 120 735

Kundfordringar a) 9 -9 0 a) 3 371 -432 2 939

Aktuell skattefordran 7 550 0 7 550 20 936 0 20 936

Övriga fordringar 83 331 5 814 89 145 221 407 3 451 224 858

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter a) 9 -9 0 a) 3 371 -432 2 939

Likvida medel 7 550 0 7 550 20 936 0 20 936

Summa tillgångar 83 331 5 814 89 145 221 407 3 451 224 858

AVSTÄMNING AV EGET KAPITAL
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Balansräkning 1 juli 2017 30 juni 2018

Belopp i Tkr Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt 
IFRS Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt
IFRS

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital 500 0 500 583 0 583

Övrigt tillskjutet kapital 0 0 0 d) 3 910 14 072 17 982

Reserver 0 0 0 d) 0 -1 -1

Balanserat resultat  
(inklusive årets resultat) 3 405 0 3 405 a) d) 6 173 -14 072 -7 899

Summa eget kapital 3 905 0 3 905 10 666 -1 10 665

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld 0 0 0 c) 0 49 49

Leasingskuld 0 0 0 0 0 0

Kortfristiga skulder

Leasingskuld 0 0 0 a) 0 241 241

Leverantörsskulder 415 0 415 3 508 0 3 508

Aktuell skatteskuld 0 0 0 0 0 0

Övriga skulder 241 0 241 1 770 0 1 770

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 121 0 121 217 0 217

Summa eget kapital och skulder 4 682 0 4 682 16 161 290 16 451

AVSTÄMNING AV EGET KAPITAL
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Balansräkning 30 juni 2019 30 juni 2020

Belopp i Tkr Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt 
IFRS Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt
IFRS

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital 597 0 597 647 0 647

Övrigt tillskjutet kapital 36 442 162 36 604 73 520 0 73 520

Reserver d) 0 790 790 d) 0 -3 063 -3 063

Balanserat resultat  
(inklusive årets resultat) a) d) 32 061 -954 31 107 a)b)d) 114 614 5 300 119 914

Summa eget kapital 69 100 -2 69 098 188 781 2 237 191 018

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld c) 0 993 993 c) 0 710 710

Leasingskuld a) 0 2 895 2 895 a) 0 1 692 1 692

Kortfristiga skulder

Leasingskuld a) 0 1 928 1 928 a) 0 1 911 1 911

Leverantörsskulder 1 509 0 1 509 3 912 0 3 912

Aktuell skatteskuld 8 973 0 8 973 20 516 0 20 516

Övriga skulder 2 362 0 2 362 d) 4 852 -3 099 1 753

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 1 387 0 1 387 3 346 0 3 346

Summa eget kapital och skulder 83 331 5 814 89 145 221 407 3 451 224 858

AVSTÄMNING AV EGET KAPITAL
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Resultaträkning Helåret 2017/2018 Helåret 2018/2019

Belopp i Tkr Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt 
IFRS Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt
IFRS

Nettoomsättning 6 737 0 6 737 2 353 917 0 2 353 917

Övriga rörelseintäkter 0 0 1 651 0 1 651

Inköp av kryptovaluta och andra trans-
aktionskostnader -7 278 0 -7 278 -2 293 610 0 -2 293 610

Bruttoresultat -541 0 -541 61 958 0 61 958

Övriga externa kostnader a) -4 120 122 -3 998 a) -7 879 297 -7 582

Personalkostnader -1 666 0 -1 666 -2 742 0 -2 742

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar a) -963 -120 -1 083 a) -3 176 -296 -3 472

Övriga röelsekostnader -266 0 -266 0 0 0

Rörelseresultat -7 556 2 -7 554 48 161 1 48 162

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader a) 0 -3 -3 a) -182 -3 -185

Finansiella poster - netto 0 -3 -3 -182 -3 -185

Resultat före skatt -7 556 -1 -7 557 47 979 -2 47 977

Inkomstskatt c) 0 0 0 c) -8 973 0 -8 973

Årets resultat -7 556 -1 -7 557 39 006 -1 39 005

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omföras till 
årets resultat

Valutakursdifferenser vid omräkning av 
utländska verksamheter d) 0 -1 -1 d) 0 791 791

Summa totalresultat för året -7 556 -2 -7 558 39 006 790 39 796

AVSTÄMNING AV TOTALRESULTAT
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Resultaträkning Helåret 2019/2020

Belopp i Tkr Not

Enligt tidigare 
 redovisnings- 

principer

Total effekt  
av övergång  

till IFRS
Enligt 
IFRS

Nettoomsättning 4 614 105 0 4 614 105

Övriga rörelseintäkter 9 081 0 9 081

Inköp av kryptovaluta och andra transaktionskostnader -4 480 723 0 -4 480 723

Bruttoresultat 142 463 0 142 463

Övriga externa kostnader a) b) -27 439 697 -26 742

Personalkostnader -13 621 0 -13 621

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och 
immateriella tillgångar a) -4 614 -1 677 -6 291

Övriga röelsekostnader -1 571 0 -1 571

Rörelseresultat 95 218 -979 94 239

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader a) -14 -104 -118

Finansiella poster - netto -14 -104 -118

Resultat före skatt 95 204 -1 083 94 121

Inkomstskatt c) -11 613 223 -11 390

Årets resultat 83 591 -860 82 731

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omföras till årets resultat

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter a) d) 0 -3 853 -3 853

Summa totalresultat för året 83 591 -4 713 78 878

AVSTÄMNING AV TOTALRESULTAT
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Balansräkning 31 mars 2018 31 mars 2019

Belopp i Tkr Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt 
IFRS Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt 
IFRS

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital 0 0 0 0 0 0

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för utvecklings-
arbeten 3 839 0 3 839 13 393 0 13 393

Övriga immateriella tillgångar 0 0 0 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Tillgångar med nyttjanderätt a) 0 385 385 a) 0 101 101

Inventarier, verktyg och installationer 0 0 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 73 0 73 73 0 73

Uppskjutna skattefordringar c) 0 80 80 c) 0 5 5

Omsättningstillgångar

Varulager 882 0 882 1 537 0 1 537

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 130 0 1 130 23 498 0 23 498

Aktuell skattefordran 0 0 0 0 0 0

Övriga fordringar 937 0 937 b) 1 162 0 1 162

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter a) 24 0 24 a) 80 -75 5

Övriga kortfristiga placeringar 169 0 169

Likvida medel 666 0 666 3 876 0 3 876

Summa tillgångar 6 838 465 7 303 43 619 30 43 649

AVSTÄMNING AV EGET KAPITAL
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Balansräkning 31 mars 2020

Belopp i Tkr Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt
IFRS

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital 0 0 0

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för utvecklings-
arbeten 25 479 0 25 479

Övriga immateriella tillgångar 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Tillgångar med nyttjanderätt a) 0 4 376 4 376

Inventarier, verktyg och installationer 837 0 837

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 2 490 0 2 490

Uppskjutna skattefordringar c) 0 1 054 1 054

Omsättningstillgångar

Varulager 1 485 0 1 485

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 0 0

Aktuell skattefordran 0 0 0

Övriga fordringar b) 130 063 -1 013 129 050

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter a) 3 394 -412 2 982

Övriga kortfristiga placeringar

Likvida medel 8 833 0 8 833

Summa tillgångar 172 581 4 004 176 585

AVSTÄMNING AV EGET KAPITAL
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AVSTÄMNING AV EGET KAPITAL

Balansräkning 31 mars 2018 31 mars 2019

Belopp i Tkr Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt 
IFRS Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt
IFRS

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital 543 0 543 597 0 597

Övrigt tillskjutet kapital d) 0 8 422 8 422 5 629 15 639 21 268

Reserver d) 0 0 0 d) 0 264 264

Balanserat resultat  
(inklusive årets resultat) a) d) 3 051 -8 423 -5 372 a)b)d) 25 308 -15 903 9 405

Summa eget kapital 3 594 -1 3 593 31 534 0 31 534

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld c) 0 79 79 c) 0 5 5

Leasingskuld 0 24 24 a) 0 0 0

Kortfristiga skulder

Leasingskuld a) 0 362 362 a) 0 25 25

Leverantörsskulder 2 471 0 2 471 1 406 0 1 406

Aktuell skatteskuld 0 0 0 2 112 0 2 112

Övriga skulder 619 0 619 1 894 0 1 894

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 154 0 154 6 673 0 6 673

Summa eget kapital och skulder 6 838 465 7 303 43 619 30 43 649
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AVSTÄMNING AV EGET KAPITAL

Balansräkning 31 mars 2020

Belopp i Tkr Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt
IFRS

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital 647 0 647

Övrigt tillskjutet kapital 36 367 0 36 367

Reserver d) 0 5 774 5 774

Balanserat resultat  
(inklusive årets resultat) a)b)d) 108 366 -6 689 101 677

Summa eget kapital 145 380 -915 144 465

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld c) 0 816 816

Leasingskuld a) 0 2 177 2 177

Kortfristiga skulder

Leasingskuld a) 0 1 925 1 925

Leverantörsskulder 4 138 0 4 138

Aktuell skatteskuld 18 509 0 18 509

Övriga skulder 1 657 0 1 657

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 2 897 0 2 897

Summa eget kapital och skulder 172 581 4 004 176 585
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Resultaträkning Tredje kvartalet 2018/2019 Tredje kvartalet 2019/2020

Belopp i Tkr Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt 
IFRS Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt
IFRS

Nettoomsättning 829 0 829 992 867 0 992 867

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 291 0 291

Inköp av kryptovaluta och andra  
transaktionskostnader -1 273 0 -1 273 -971 427 0 -971 427

Bruttoresultat -444 0 -444 21 731 0 21 731

Övriga externa kostnader a) -1 334 49 -1 285 a) b) -2 507 75 -2 432

Personalkostnader -412 0 -412 -511 0 -511

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar a) -113 -48 -161 a) -883 -73 -956

Övriga rörelsekostnader -43 0 -43 0 0 0

Rörelseresultat -2 346 1 -2 345 17 830 2 17 832

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader a) 0 -1 -1 a) -30 -1 -31

Finansiella poster - netto 0 -1 -1 -30 -1 -31

Resultat före skatt -2 346 -1 -2 347 17 800 2 17 802

Inkomstskatt 0 0 0 c) -1 869 0 -1 869

Periodens resultat -2 346 -1 -2 347 15 931 1 15 932

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omföras  
till årets resultat:

Valutakursdifferenser vid omräkning  
av utländska verksamheter d) 0 0 0 d) 0 242 242

Summa totalresultat för perioden -2 346 -1 -2 347 15 931 243 16 174

AVSTÄMNING AV TOTALRESULTAT
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Resultaträkning Tredje kvartalet 2020/2021

Belopp i Tkr Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt 
IFRS

Nettoomsättning 1 297 590 0 1 297 590

Övriga rörelseintäkter 2 793 0 2 793

Inköp av kryptovaluta och andra  
transaktionskostnader -1 270 361 0 -1 270 361

Bruttoresultat 30 022 0 30 022

Övriga externa kostnader a) b) -7 968 223 -7 745

Personalkostnader -2 654 0 -2 654

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar a) -1 327 -398 -1 725

Övriga rörelsekostnader 0 0 0

Rörelseresultat 18 073 -174 17 899

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader a) -4 -24 -28

Finansiella poster - netto -4 -24 -28

Resultat före skatt 18 069 -198 17 871

Inkomstskatt c) -2 299 41 -2 258

Periodens resultat 15 770 -157 15 613

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omföras  
till årets resultat:

Valutakursdifferenser vid omräkning  
av utländska verksamheter d) 0 6 885 6 885

Summa totalresultat för perioden 15 770 6 728 22 498

AVSTÄMNING AV TOTALRESULTAT
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Resultaträkning 9 månader jul 2017–mars 2018 9 månader jul 2018–mars 2019

Belopp i Tkr Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt 
IFRS Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt
IFRS

Nettoomsättning 5 388 0 5 388 1 543 998 0 1 543 998

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 291 0 291

Inköp av kryptovaluta och andra  
transaktionskostnader -5 985 0 -5 985 -1 508 284 0 -1 508 284

Bruttoresultat -597 0 -597 36 005 0 36 005

Övriga externa kostnader a) -2 525 49 -2 476 a) b) -11 076 222 -10 854

Personalkostnader -1 373 0 -1 373 -1 590 0 -1 590

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar a) -263 -48 -311 a) -2 351 -218 -2 569

Övriga rörelsekostnader -43 0 -43 -1 245 0 -1 245

Rörelseresultat -4 801 1 -4 800 19 743 4 19 747

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader a) -228 -1 -229 a) -328 -3 -331

Finansiella poster - netto -228 -1 -229 -328 -3 -331

Resultat före skatt -5 029 -1 -5 030 19 415 2 19 417

Inkomstskatt 0 0 0 c) -2 112 0 -2 112

Periodens resultat -5 029 -1 -5 030 17 303 1 17 304

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omföras  
till årets resultat: 0 0 0 0 0 0

Valutakursdifferenser vid omräkning  
av utländska verksamheter d) 0 0 0 d) 0 265 265

Summa totalresultat för perioden -5 029 -1 -5 030 17 303 266 17 569

AVSTÄMNING AV TOTALRESULTAT
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Resultaträkning 9 månader jul 2019–mars 2020

Belopp i Tkr Not

Enligt  
tidigare 
 redovis-
nings- 

principer

Total  
effekt av  
övergång  
till IFRS

Enligt 
IFRS

Nettoomsättning 3 742 932 0 3 742 932

Övriga rörelseintäkter 8 785 0 8 785

Inköp av kryptovaluta och andra  
transaktionskostnader -3 642 503 0

-3 642 
503

Bruttoresultat 109 214 0 109 214

Övriga externa kostnader a) b) -18 748 150 -18 598

Personalkostnader -6 568 0 -6 568

Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar a) -3 448 -1 220 -4 668

Övriga rörelsekostnader 0 0 0

Rörelseresultat 80 450 -1 070 79 380

Finansiella intäkter 0 0 0

Finansiella kostnader a) -11 -79 -90

Finansiella poster - netto -11 -79 -90

Resultat före skatt 80 439 -1 149 79 290

Inkomstskatt c) -9 118 237 -8 881

Periodens resultat 71 321 -912 70 409

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omföras  
till årets resultat: 0 0 0

Valutakursdifferenser vid omräkning  
av utländska verksamheter d) 0 4 984 4 984

Summa totalresultat för perioden 71 321 4 072 75 393

AVSTÄMNING AV TOTALRESULTAT
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Räkenskapsår

Belopp i Tkr

Tillgångar 
med  

nyttjande - 
rätt

Förutbe-
talda kost-
nader och 
upplupna 
intäkter

Övriga 
fordringar

Långfristig 
leasing-  
skuld

Kortfristig 
leasing-  
skuld

Uppskjuten 
skatte-
fordran

Uppskjuten 
skatteskuld Eget kapital

Total påverkan 1 jul 2017 0 0 0 0 0 0 0    0

Förändring 2017/2018 313 -73 0 0 241 50 49 -1

Total påverkan 30 jun 2018 313 -73 0 0 241 50 49 -1

Förändring 2018/2019 4 543 64 -27 2 895 1 687 944 944 -1

Total påverkan 30 jun 2019 4 856 -9 -27 2 895 1 928 994 993 -2

Förändring 2019/2020 -976 -424 27 -1 204 -16 -251 -283 -121

Total påverkan 30 jun 2020 3 880 -433 0 1 691 1 912 743 710 -123

Kvartal 3

Belopp i Tkr
Tillgångar med  
nyttjande rätt

Förutbetalda 
kostnader 
och upplup-
na intäkter

Långfristig 
leasing-  
skuld

Kortfristig 
leasing-  
skuld

Uppskjuten 
skatte-
fordran

Uppskjuten 
skatteskuld Eget kapital

Total påverkan 31 mars 2018 385 0 24 362 80 79 -1

Förändring 2018/2019 -284 -75 -24 -337 -75 -74 1

Total påverkan 31 mars 2019 101 -75 0 25 5 5        0

Förändring 2019/2020 4 275 -337 2 177 1 900 1 049 811 -915

Total påverkan 31 mars 2020 4 376 -412 2 177 1 925 1 054 816 -915

Belopp i Tkr 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Övriga externa kostnader 122 297 1 628

Avskrivningar -120 -296 -1 677

Finansiella kostnader -3 -3 -104

Inkomstskatt -0 0 -31

Total påverkan på årets resultat -1 -1 -121

Belopp i Tkr
jan–mars  
2020

jan-mars 
 2019

jan-mars  
2018

juli 2019–
mars 2020

juli 2018–
mars 2019

juli 2017– 
mars 2018

Övriga externa kostnader 423 75 49 1 163 221 49

Avskrivningar -398 -73 48 -1 221 -217 -48

Finansiella kostnader -24 -1 -1 -80 -3 -1

Inkomstskatt 0 0 0 28 0 0

Total påverkan på periodens resultat 1 1 0 -110 1 0

a) Leasing
Vid övergångstidpunkten till IFRS, 1 juli 2017, fanns inte någ-
ra leasingavtal. Specifikationen över effekterna på finansiell 

ställning och rapport över totalresultat återges i bryggorna ovan. 
Totalt effekt på eget kapital framgår av tabellerna nedan. 
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Räkenskapsår

Belopp i Tkr
Övriga kortfristiga  

fordringar
Uppskjuten  

skattefordran Eget kapital

Total påverkan 1 jul 2017 0 0 0

Förändring 2017/2018 0 0 0

Total påverkan 30 jun 2018 0 0 0

Förändring 2018/2019 0 0 0

Total påverkan 30 jun 2019 0 0 0

Förändring 2019/2020 -931 192 -739

Total påverkan 30 jun 2020 -931 192 -739

Kvartal 3

Belopp i Tkr
Övriga kortfristiga  

fordringar
Uppskjuten  

skattefordran Eget kapital

Förändring jan-mars 2018 0 80 -1

Total påverkan 31 mars 2018 0 80 -1

Förändring jan-mars 2019 0 5 0

Total påverkan 31 mars 2019 0 5 0

Förändring jan-mars 2020 -1 013 1 054 -915

Total påverkan 31 mars 2020 -1 013 1 054 -915

Följande poster i rapport över rapport över totalresultat har påverkats av redovisning av förlustreserv  
för förväntade kreditförluster:

Belopp i Tkr 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Övriga externa kostnader 0 0 -931

Inkomstskatt 0 0 192

Total påverkan på årets resultat 0 0 -739

Belopp i Tkr
jan–mars  
2020

jan–mars  
2019

jan–mars  
2018

juli 2019–
mars 2020

juli 2018–
mars 2019

juli 2017– 
mars 2018

Övriga externa kostnader -200 0 0 -1 013 0 0

Inkomstskatt 41 0 0 209 0 0

Total påverkan på periodens resultat -159 0 0 -804 0 0

b)  Finansiella instrument
Från och med övergången till IFRS redovisas en förlustreserv 
för förväntade kreditförluster på finansiella tillgångar värderade 
till upplupet anskaffningsvärde. Följande poster i rapport över 

finansiell ställning har påverkats av redovisning av förlustre-
serv för förväntade kreditförluster:
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Uppskjuten skattefordran 

Belopp i Tkr  1 jul 2017 30 jun 2018 30 jun 2019 30 jun 2020

Uppskjuten skattefordran enligt tidigare  
tillämpade redovisningsprinciper 0 0 0 0

Uppskjuten skattefordran leasing 0 50 994 742

Uppskjuten skattefordran förlustreserv 0 0 0 192

Summa justering av uppskjuten skattefordran 0 50 994 934

Summa uppskjuten skattefordran enligt IFRS 0 50 994 934

Uppskjuten skattefordran 

Belopp i Tkr 31 mars 2018 31 mars 2019 31 mars 2020

Uppskjuten skattefordran enligt tidigare  
tillämpade redovisningsprinciper 0 0 0

Uppskjuten skattefordran leasing 80 5 845

Uppskjuten skattefordran förlustreserv 0 0 209

Summa justering av uppskjuten skattefordran 0 0 0

Summa uppskjuten skattefordran enligt IFRS 80 5 1 054

Uppskjuten skatteskuld

Belopp i Tkr 1 jul 2017 30 jun 2018 30 jun 2019 30 jun 2020

Uppskjuten skatteskuld enligt tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper 0 0 0 0

Uppskjuten skatteskuld leasing 0 49 993 710

Summa justering av uppskjuten skatteskuld 0 49 993 710

Summa uppskjuten skatteskuld enligt IFRS 0 49 993 710

Uppskjuten skatteskuld

Belopp i Tkr 31 mars 2018 31 mars 2019 31 mars 2020

Uppskjuten skatteskuld enligt tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper 0 0 0

Uppskjuten skatteskuld leasing 80 5 816

Summa justering av uppskjuten skatteskuld 0 0 0

Summa uppskjuten skatteskuld enligt IFRS 80 5 816

c)  Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på samtliga IFRS-justeringar i de fall 
justeringarna resulterar i temporära skillnader i balansräkning-
en. Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar förändras i 

takt med att den underliggande posten till vilken skatten 
hör förändras. Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna 
skatte skulder är hänförliga till följande IFRS-justeringar:
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Justeringar avseende inkomstskatt redovisad inom årets resultat 

Belopp i Tkr 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Förändring av uppskjuten skatt leasing 0 0 31

Förändring av uppskjuten förlustreserv 0 0 192

Summa justering av inkomstskatt i årets resultat 0 0 223

Justeringar avseende inkomstskatt redovisad inom årets resultat

Belopp i Tkr
jan–mars  
2020

jan–mars  
2019

jan–mars  
2018

juli 2019–
mars 2020

juli 2018–
mars 2019

juli 2017–
mars 2018

Förändring av uppskjuten skatt leasing 0 0 0 28 0 0

Förändring av uppskjuten förlustreserv 41 0 0 209 0 0

Summa justering av inkomstskatt i
periodens resultat 41 0 0 237 0 0

Inkomstskatt i rapport över totalresultat är hänförliga till följande IFRS-justeringar fördelade  
på justeringar inom årets resultat:

d) Omklassificeringar och omrubriceringar

Rapport över finansiell ställning
Den tidigare balansräkningen benämns rapport över finansiell 
ställning. Omrubriceringar respektive omklassificeringar har 
skett av följande poster; ”Kassa och bank” benämns ”Likvida 
medel”. Uppskjutna skattefordringar redovisas inte som en 
finansiell anläggningstillgång utan på en separat rad som inte 
hör till någon av kategorierna finansiella anläggningstillgångar, 
materiella anläggningstillgångar eller immateriella tillgångar 
under IFRS. Uppskjutna skatteskulder klassificeras alltid under 
rubriken långfristiga skulder i rapport över finansiell ställning. 

Tecknat men ej inbetalt kapital klassificeras som övriga kort-
fristiga fordringar enligt IFRS varför omklassificering har genom-
förts.

I ”Övrigt tillskjutet kapital” klassificeras den del av en nyemis-
sion som avser betalning över aktiernas nominella värde. Om-
klassificering har skett till övrigt tillskjutet kapital från balanserat 
resultat med 18 063 KSEK per den 30 juni 2018 och med 15 639 
KSEK 31 mars 2019. Emissionskostnader hänförliga till emission 
har omklassificerats till övrigt tillskjutet kapital från balanserat 
resultat med 81 KSEK per den 30 juni 2018 och med 81 KSEK 
per den 31 mars 2019. Emission av teckningsoptioner har om-
klassificerats till övrigt tillskjutet kapital från balanserat resultat 
med 162 KSEK per den 30 juni 2019 och med 162 KSEK per den 
31 mars 2020. Fond för utvecklingsutgifter finns inte enligt IFRS 
och därmed har omklassificering skett till balanserat resultat 
med 3 910 KSEK per 30 juni 2018 och med 15 903 KSEK per 
den 31 mars 2019. Enligt tidigare tillämpade redovisningsprin-

ciper har fond för utvecklingsutgifter redovisat inom övrigt 
tillskjutet kapital. Posten ”Reserver” tillkommer enligt IFRS. I 
posten ”Reserver” redovisas omräkningsdifferenser hänförliga 
till omräkning av utländska dotterföretag. Omklassificering har 
skett från balanserat resultat.

Den villkorade tilläggsköpeskillingen om 3 099 Tkr har enligt 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper klassificerats som 
övrig kortfristig skuld men med anledning av att reglering ska 
ske med egetkapitalinstrument omklassificeras tilläggsköpeskil-
lingen till eget kapital i enlighet med IFRS.

Rapport över totalresultat
Den tidigare resultaträkningen benämns rapport över totalresul-
tat. Omrubriceringar och omklassificeringar har skett av följande 
poster; ”Ränteintäkter” benämns ”Finansiella intäkter”, ”Rän-
tekostnader och liknande resultatposter” benämns ”Finansiella 
kostnader”. ”Skatt på årets resultat” benämns ”Inkomstskatt”. 
Enligt IFRS redovisas endast transaktioner med aktieägare 
direkt i eget kapital, övriga poster redovisas i övrigt totalresultat 
och ackumuleras i eget kapital. Quickbit har en post som redo-
visas i övrigt totalresultat vilken är hänförlig till valutakursdiffe-
renser vid omräkning av utländska dotterföretag.  
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Definitioner av alternativa nyckeltal  
som ej är definierade enligt IFRS
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 nyckel-
talen ska inte bedömas isolerat från, eller som substitut för, finansiell infor-
mation som presenteras i de finansiella rapporterna enligt IFRS. De alternati-
va nyckeltalen som rapporteras behöver nödvändigtvis inte vara jämförbara 
med liknande mått som presenteras av andra företag.

NYCKELTAL DEFINITION MOTIVERING

Bruttoresultat Nettoomsättning minus inköp av krypto-
valuta och andra transaktionskostnader.

Bruttoresultat visar skillnaden mellan försälj-
ningspris och inköpspris på kryptovalutan 
bolaget säljer till kunder. Bolaget betraktar 
nyckeltalet som relevant för att bedöma bola-
gets förmåga att ta betalt för sina produkter. 



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.
Verksamheten har sedan start utvecklats i hög takt och 
idag erbjuder vi lösningar för e-handlare att ta betalt i 
kryptovaluta. Vi kommer även att lansera användarvänliga 
och säkra lösningar för människor att enkelt kunna 
använda kryptovaluta i sin vardag. Det gör vi för att vi är 
övertygade om att framtidens finansiella tjänster baserar 
sig på blockchain och kryptovaluta.

Norrlandsgatan 12, 3 tr, 111 43 Stockholm  
investor@quickbit.com  |  quickbit.com


