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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för QuickBit
eu AB (publ), 559066-2093, (”QuickBit”) med säte
i Stockholm, får härmed avge årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2017-07-01 –
2018-06-30.
Information om verksamheten
QuickBit utvecklar blockchainbaserad teknik för
transaktioner med kryptovaluta för den globala
marknaden. Våra system behandlar stora mängder av data
där vi bygger upp en allt mer sofistikerad databas om
risker genom att applicera algoritmer för maskininlärning.
Vi använder denna kunskap för att utveckla effektiva och
säkra tekniklösningar för betalningar inom e-handel.

QuickBits system kan enkelt integreras med
e-handlares system, och när kryptovalutor används
som betalningsmedel möjliggör detta ögonblickliga
betalningar utan transaktions- eller växelkursavgifter, och
med fullkomlig spårbarhet genom blockchain för att
säkerställa trygghet.
Fördelarna med blockchainbaserad transaktionsteknik
är betydande och verifierbara. Årligen görs stora
avskrivningar inom e-handel för bedrägerier relaterade till
kortbetalningar. QuickBit erbjuder en lösning för denna
problematik för både handlare och konsument; ett säkert
sätt att betala och ta betalt.

Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
		 2017/18

2016/17

Koncernen
Nettoomsättning

tkr

6 737

Resultat efter finansiella poster

tkr

-7 556

-341

Balansomslutning

tkr

16 162

4 682

Soliditet

%

66

83

Avkastning på totalt kapital

%

neg

neg

Avkastning på eget kapital

%

neg

neg

Nettoomsättning

tkr

5 539

Resultat efter finansiella poster

tkr

-6 938

-341

Balansomslutning

tkr

16 406

4 682

%

68,8

83

Moderbolaget

Soliditet
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
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Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Bolaget har under innevarande verksamhetsår
utvecklat och lanserat en teknisk plattform för
handel med kryptovaluta i realtid. QuickBits lösning
har integrerats med system för kortinlösen samt
har inbyggd automatisk handel mot börsplatser
för kryptovaluta, vilket minimerar Bolagets
riskexponering. Under året har vår lösning
genomgått omfattande tester med pilotkunder.
Bolaget har därtill under första halvåret 2018 rekryterat
ett erfaret team med ny VD, ny informationschef och
ny operativ chef, och byggt upp en organisation med
ledning och marknad i Stockholm och verksamhet
lokaliserad till Gibraltar.
QuickBit har genom introducentnätverk integration
till ett större antal näthandlare internationellt.
Testverksamhet under hösten 2017 och första halvåret
2018 har tydligt visat på marknadens intresse och ett
antal pilotinstallationer genomfördes, där näthandlarna
önskade utvärdera QuickBits tjänster före bred lansering.
Bolaget har under verksamhetsårets andra kvartal
genomfört en split av sin aktie på 1:10. Under det andra
kvartalet genomfördes en riktad emission kombinerad
med utgivning av teckningsoptioner om 4,8 MSEK för
investeringar i den tekniska plattformen samt för att stärka
Bolagets kapitalbas.
QuickBit undersökte under det första kvartalet 2018
bästa lokalisering för att skapa den eftersträvade stabila
bas för verksamheten som kunderna efterfrågar. Bolaget

tog i mars 2018 beslut om etablering i Gibraltar under
verksamhetsårets sista kvartal. Det brittiska territoriet
Gibraltar är först ut i Europa med ett tydligt regelverk
kring kryptovaluta.
QuickBit har i april 2018 köpt bolaget Rockmint Limited
i Gibraltar. Likvid erlades sommaren 2018 genom en
kvittningsemission till kursen 2,40 kronor per aktie.
QuickBit gav således ut fyra miljoner nya aktier till säljaren
av Rockmint Limited, vilket gav en utspädningseffekt på
ca 6,86 procent.
Genom förvärvet av Rockmint Limited fick QuickBit
tillgång till både beprövad programvara med algoritmer
för bedrägerikontroller vid kortbetalningar och en
kunddatabas som kompletterar och tillför ytterligare
kvalitet till bolagets egna system, samt tillgång till flera
tusen kunder.
Etableringen av verksamhet i Gibraltar innebär att
Bolagets operativa verksamhet förlagts till territoriet,
medan ledning finansfunktion och investerarkontakter
kvarstår i Sverige med säte i Stockholm.
QuickBit kommer så snart som möjligt att noteras på
lämplig marknadsplats i Sverige. Noteringen kommer att
föregås av en publik spridningsemission med syfte att
bredda företagets antal ägare. Bolaget har en flerårsplan
för verksamhetens utveckling och kommer inför en
notering att aktivera en kontinuerlig informationskampanj
till såväl investerare som marknad internationellt.

Förväntad framtida utveckling och
väsentliga riskfaktorer
Bolaget har under året varit i en investeringsfas och
kommer att fortsätta investera i volymuppbyggnad.
Styrelsen och verkställande direktör är medvetna
om att QuickBits utrullning till kundbas och tillväxt
av verksamheten kräver fortsatta likviditets- och
kapitaltillskott för att säkerställa bolagets finansiella
ställning under kommande räkenskapsår, till dess bolaget
blir vinstgivande, och det finns en överenskommelse med

huvudägarna att de vid behov tillför kortfristiga lån till
bolaget för tillskott av likviditet.
I samband med en framtida notering på marknadsplats så
kommer Bolaget att genomföra en spridningsemission för
kapitaltillskott.
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Under verksamhetsårets sista kvartal, april till juni 2018,
fokuserade Bolaget på två saker. Först att genomföra
uppbyggnad av verksamheten i Gibraltar. Därefter att
snarast lansera Bolagets tjänst gentemot de kunder som
kontrakterats men som avvaktat med att ta företagets
tjänster i bruk för mer än tester, på grund av otydligheten
kring lagstiftning i Sverige. Många kontrakterade kunder
tydliggjorde att de ville lansera snarast efter QuickBits
etablering i Gibraltar.
Med Bolagets redan kontrakterade kundbas och det
stora intresset för Bolagets tjänster från näthandlare så
är det rimligt att förvänta sig en kontinuerligt positiv
affärsutveckling från juli 2018 med följande positiv
finansiell utveckling.
Snabba kursförändringar för Bitcoin innebär en risk
för värdet av Bolagets handelslager. För att minimera
denna riskexponering använder QuickBit sedan våren
2018 Bitcoin Cash som värdebärare och den tekniska
plattformen har utvecklats så att kryptovalutor vid behov
köps och säljs automatiskt genom etablerade börsplatser
på ett sådant sätt att handelslagret alltid hålls till minsta
praktiskt möjliga nivå.

i de valutor som inte emottages väl av marknaden.
QuickBit hanterar denna genom att handla endast
med etablerade valutor och genom att ha en dialog
med lagstiftarna i Gibraltar kring vilka valutor som är
accepterade. QuickBit följer denna utveckling noga, för att
finna vägar att reducera prisrisker.
Finansiell kalender
Ordinarie årsstämma kommer att hållas torsdag den
3 januari klockan 10:00 på Kungsgatan 8 i Stockholm.
Stämman har utlysts enligt gängse regler.
Denna årsredovisning hålls tillgänglig på företagets
websida, https://quickbit.eu/investor/ från det att
bokslutskommunikén publiceras, dvs 2018-12-12 samt vid
bolagets årsstämma.
Väsentliga händelser efter utgången av
räkenskapsåret
Bolaget har efter räkenskapsårets slut, under kvartalet juli
till september 2018, kommit igenom testfasen hos flera
stora anknutna e-handlare och har en kraftig volymtillväxt
av affären. Utfallet av denna volymtillväxt kommer att
framstå tydligt i den första kvartalsrapporten under det
nya verksamhetsåret.

Lanseringar av ett antal nya kryptovalutor är en risk som
kan leda till bristande likviditet och stora kurssvängningar

QuickBit har genom
introducentnätverk
integration till ett större
antal näthandlare
internationellt.
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Förändring av eget kapital
Koncernen
Aktiekapital Övrigt tillskjutet
		
kapital
Eget kapital 2017-06-30
500 000
Nyemission
83 413
Kostnader hänförlig till emission			
Fond för utvecklingsutgifter		
3 910 145
Förändring av omräkningsdifferens avs befintliga dotterbolag			
Årets resultat			
Eget kapital 2018-06-30
583 413
3 910 145

Moderbolaget
Aktiekapital
		
Eget kapital 2016-06-13
Inbetalt aktiekapital
500 000
Pågående nyemission
Årets resultat
Eget kapital 2017-06-30
500 000
Nyemission
83 413
Kostnader hänförliga till emission
Fond för utvecklingsutgifter
Årets resultat
Eget kapital 2018-06-30
583 413

Pågående
nyemission
3 746 000
3 746 000
-3 746 000
-

Annat eget kapital
Summa
och årets resultat		
3 404 781
3 904 781
14 316 588
14 400 001
-81 250
-81 250
-3 910 145
-1 036
-7 555 848
6 173 090

- 1036
- 7 555 848
10 666 648

Fond för
Överkursfond
utvecklingsutgifter		
0
0
18 062 588
3 910 145
3 910 145
18 062 588

Aktiekapitalet består av 58 341 250 stycken A-aktier
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Minoritets
-intressen
-

Totalt
eget kapital
3 904 781
14 400 001
-81 250
-

0

-1 036
-7 555 848
10 666 648

Övrigt fritt
eget kapital
-341 219
-341 219
-81 250
-3 910 145
-6 938 117
-11 270 731

Summa
eget kapital
500 000
3 746 000
-341 219
3 904 781
14 400 001
-81 250
-6 938 117
11 285 415

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond		

18 062 588

Balanserade vinstmedel		

-4 332 614

Årets vinst		

-6 938 117

kronor

6 791 857

Styrelsen föreslår att vinstmedlen		
disponeras så att i ny räkning överförs		

6 791 857

kronor

6 791 857

Not

2017-07-01

2016-07-01

		 -2018-06-30

-2017-06-30

Koncernresultaträkning

Nettoomsättning

2

6 737 330

-

Råvaror och förnödenheter		

-7 278 692

-

Övriga externa kostnader

3

-4 120 153

-340 270

Personalkostnader

4

-1 665 502

-

Av- och nedskrivningar av materiella och

5		

Rörelsens kostnader

immateriella anläggningstillgångar		

-962 547

-

Övriga rörelsekostnader		

-265 802

-

Summa rörelsens kostnader		

-14 292 696

-340 270

Rörelseresultat		

-7 555 366

-340 270

Räntekostnader och liknande resultatposter		

-482

-949

Summa resultat från finansiella poster		

-482

-949

Resultat efter finansiella poster		

-7 555 848

-341 219

Årets förlust		

-7 555 848

-341 219

Moderbolagets aktieägare		

-7 555 848

-341 219

Innehavare utan bestämmande inflytande		

-

-

Nettoresultat per aktie, kr:		

-0,13

-0,065

Antal aktier		

58 341 250

5 234 125

Resultat från finansiella poster

Årets förlust hänförlig till:
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Koncernbalansräkning

Not

2018-06-30

2017-06-30

Tecknat men ej inbetalt kapital		

-

600 000

Tillgångar

Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

5

13 044 613

1 091 132

Finansiella anläggningstillgångar		

13 044 613

1 091 132

6

73 200

358 640

		

73 200

358 640

Summa anläggningstillgångar		

13 117 813

1 449 772

Andra långfristiga fordringar

Omsättningstillgångar			
Varulager mm
Lager av kryptovaluta		

116 458

-

Kundfordringar		

2 023 070

-

Övriga kortfristiga fordringar		

827 356

1 853 726

7

73 200

200 000

		

2 923 626

2 053 726

Kassa och bank		

3 677

578 419

Summa omsättningstillgångar		

3 043 761

2 632 145

Summa tillgångar		

16 161 574

4 681 917

Not

2018-06-30

2017-06-30

8

583 413

500 000

Övrigt tillskjutet kapital		

3 910 145

-

Annat eget kapital inklusive årets resultat		

6 173 090

3 404 781

Summa eget kapital		

10 666 648

3 904 781

Leverantörsskulder		

3 508 471

414 850

Övriga skulder		

1 769 595

240 879

9

216 860

121 407

Summa kortfristiga skulder		

5 494 926

777 136

Summa eget kapital och skulder		

16 161 574

4 681 917

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernbalansräkning
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Kassaflödesanalys för koncernen

2017-07-01

2016-07-01

-2018-06-30

-2017-06-30

-7 555 366

-340 270

962 547

-

-482

-949

-6 593 301

-341 219

-116 458

-

Ökning/minskning kundfordringar

-2 023 070

-

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

1 153 170

-2 053 726

Ökning/minskning leverantörsskulder

3 093 621

414 850

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

1 624 169

362 286

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 861 869

-1 617 809

-3 322 836

-1 091 132

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
Erlagd ränta
Ökning/minskning varulager

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Avyttring/amortering av övriga finansiella		
anläggningstillgångar

209 963

-358 640

-3 112 873

-1 449 772

Nyemission

5 400 000

3 646 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

5 400 000

3 646 000

Årets kassaflöde

-574 742

578 419

Likvida medel vid årets början

578 419

-

3 677

578 419

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut
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Moderbolagets resultaträkning

Not

2017-07-01

2016-07-01

		 -2018-06-30

-2017-06-30

Nettoomsättning

2

5 538 609

-

Råvaror och förnödenheter		

-5 927 537

-

Övriga externa kostnader

3

-4 113 580

-340 270

Personalkostnader

4

-1 665 502

-

Rörelsens kostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och			
immateriella anläggningstillgångar

5

-503 823

-

Övriga rörelsekostnader		

-265 802

-

Summa rörelsens kostnader		

-12 476 244

-340 270

Rörelseresultat		

-6 937 635

-340 270

Räntekostnader och liknande resultatposter		

-482

-949

Summa resultat från finansiella poster		

-482

-949

Resultat efter finansiella poster		

-6 938 117

-341 219

Årets förlust		

-6 938 117

-341 219

Resultat från finansiella poster

Moderbolagets balansräkning

Not

2018-06-30

2017-06-30

Tillgångar			
Tecknat men ej inbetalt kapital		

-

600 000

Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och			
liknande arbeten

5

3 910 145

1 091 132

Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag

10

9 600 000

-

6

73 200

358 640

		

9 673 200

358 640

Summa anläggningstillgångar		

13 583 345

1 449 772

Andra långfristiga fordringar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		

1 129 558

-

Fordringar hos koncernföretag		

788 820

-

Övriga kortfristiga fordringar		

827 356

1 853 726

7

73 200

200 000

		

2 818 934

2 053 726

Kassa och bank		

3 677

578 419

Summa omsättningstillgångar		

2 822 611

2 632 145

Summa tillgångar		

16 405 956

4 681 917

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Moderbolagets balansräkning

Not

2018-06-30

2017-06-30

Bundet eget kapital		

2018-06-30

2017-06-30

8

583 413

500 000

Fond för utvecklingsutgifter		

3 910 145

-

		

4 493 558

500 000

Eget kapital och skulder

Aktiekapital

Fritt eget kapital

11		

Överkursfond		

18 062 588

3 746 000

Balanserad vinst eller förlust		

-4 332 614

-

Årets förlust		

-6 938 117

-341 219

		

6 791 857

3 404 781

Summa eget kapital		

11 285 415

3 904 781

Leverantörsskulder		

3 134 086

414 850

Övriga skulder		

1 769 595

240 879

9

216 860

121 407

Summa kortfristiga skulder		

5 120 541

777 136

Summa eget kapital och skulder		

16 405 956

4 681 917

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Med Bolagets redan kontrakterade
kundbas och det stora intresset för
Bolagets tjänster från näthandlare så
är det rimligt att förvänta sig en
kontinuerligt positiv affärsutveckling
QUICKBIT EU AB (PUBL)

– 11 –

Bolaget har under innevarande
verksamhetsår utvecklat och
lanserat en teknisk plattform
för handel med kryptovaluta i
realtid.
Noter, gemensamma
för moderbolag och koncern
Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
QuickBit eu AB:s årsredovisning och koncernredovisning
har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsoch koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är
oförändrade i jämförelse med föregående år.
Koncernredovisning
Bolaget upprättar koncernredovisning. Uppgifter om
koncernföretag finns i not 12. Dotterföretagen 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.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden.
Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande
inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och
skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid
förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade

nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill
utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade
identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och
anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset
och värderas initialt till anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin
helhet.
Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning
i utländsk valuta. Utländska dotterbolags tillgångar och
skulder omräknas till balansdagens valutakurs och intäkter
och kostnader omräknas till årets genomsnittskurs. De
omräkningsdifferenser som uppkommer redovisas i
koncernens egna kapital.
Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta
värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk
valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
Intäkter
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och
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fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag
för moms och rabatter. Företagsledningen har gjort
bedömningen att QuickBit är huvudman, vilket innebär
att intäkter från förmedlingstjänster och köp och sälj av
kryptovaluta redovisas brutto.

bedömda osäkra fordringar.
Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta
som avviker från marknadsräntan och har en löptid
överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat
nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som
ränteintäkt i resultaträkningen.

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. Aktiveringsmodellen
tillämpas för internt upparbetade immateriella tillgångar.
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda
nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade
immateriella anläggningstillgångar uppgår till fem år.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp
som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid
med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade
beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde 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).
För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner
görs per varje balansdag en prövning av om återföring
bör göras.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen
inkluderar kundfordringar och övriga fordringar,
leverantörsskulder. Instrumenten redovisas i
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt
ut eller överförts och koncernen har överfört i stort
sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar
med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som
anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast
då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering
med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida
avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns
någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning
sker om värdenedgången bedöms vara bestående.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas
individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda
finansiella 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 anskaffningsvärde beräknas som skillnaden
mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av
företagsledningens bästa uppskattning av de framtida
kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga
effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används den
på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.
Varulager
Varulagret värderas till verkligt värde och består av
kryptovalutor.
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Rapportering för verksamhetsgrenar
och geografiska marknader
Koncernens verksamhetsgrenar utgörs av försäljning av
kryptovaluta och förmedlingstjänster. Moderbolagets
verksamhet är registrerat i Sverige och
dotterföretaget på Gibraltar. Då alla intäkter genereras
digitalt kan kunderna vara lokaliserade över hela världen.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för
uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till
balansomslutningen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel
klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut
samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader
från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade
medel redovisas i investeringsverksamheten.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget
kapital och obeskattade reserver (med avdrag för
uppskjuten skatt).

Not 2
Intäkternas fördelning
Koncernen		Moderbolaget
2017-07-01

2016-07-01

-2018-06-30 -2017-06-30

2017-07-01

2016-07-01

-2018-06-30 -2017-06-30

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Försäljning av kryptovaluta och
kryptorelaterade tjänster

6 737 330

-

5 538 609

-

Summa

6 737 330

0

5 538 609

0

Not 3
Ersättning till revisorerna
Moderbolaget
2017-07-01

2016-07-01

-2018-06-30

-2017-06-30

PwC Revisionsuppdraget

164 521

10 000

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

269 600

-

99 425

-

533 546

10 000

Övriga tjänster
Summa
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Not 4
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Koncernen		Moderbolaget
2017-07-01

2016-07-01

-2018-06-30 -2017-06-30

2017-07-01

2016-07-01

-2018-06-30 -2017-06-30

Medelantalet anställda
Män

2

-

2

-

Totalt

2

0

2

0

Löner, ersättningar, sociala avgifter				
och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen				
och verkställande direktören

228 571

-

228 571

-

Löner och ersättningar till övriga				
anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Totalt

882 585

-

882 585

-

1 111 156

0

1 111 156

0

339 859

-

339 859

-

1 451 015

0

1 451 015

0

Styrelseledamöter och ledande				
befattningshavare
				
Antal styrelseledamöter på balansdagen

3

3

3

3

Totalt

3

3

3

3

Antal verkställande direktörer och				
andra ledande befattningshavare				
Män

1

1

1

1

Totalt

1

1

1

1

Bolaget sysselsätter även ett antal konsulter i verksamheten. Personal är engagerad på konsultbasis då bolaget tar
hjälp av experter och programmerare som finns i flera länder, och konsultavtal är därmed bästa engagemangsform.
Bolaget har under verksamhetsåret engagerat i snitt tolv personer.
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Not 5
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncernen		Moderbolaget
2017-07-01

2016-07-01

-2018-06-30 -2017-06-30

2017-07-01

2016-07-01

-2018-06-30 -2017-06-30

Ingående anskaffningsvärden

1 091 132

-

1 091 132

-

Årets aktiverade utgifter, inköp

3 322 836

1 091 132

3 322 836

1 091 132

Genom förvärv av dotterbolag

9 600 000

-

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 013 968

1 091 132

4 413 968

1 091 132

-962 547

-

-503 823

-

-6 808

-

-

-

-969 355

0

-503 823

0

13 044 613

1 091 132

3 910 145

1 091 132

Årets avskrivningar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 6
Andra långfristiga fordringar, depositioner
Koncernen		Moderbolaget
2017-07-01

2016-07-01

-2018-06-30 -2017-06-30
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

2017-07-01

2016-07-01

-2018-06-30 -2017-06-30

358 640

-

358 640

-

73 200

1 958 640

73 200

1 958 640

-358 640

-

-358 640

-

-

-1 600 000

-

-1 600 000

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

73 200

358 640

73 200

358 640

Utgående redovisat värde

73 200

358 640

73 200

358 640

Tillkommande fordringar
Avgående fordringar, amorteringar
Omklassificeringar

Not 7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen		Moderbolaget

Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa

2018-06-30

2017-06-30

2018-06-30

2017-06-30

73 200

-

73 200

-

-

200 000

-

200 000

73 200

200 000

73 200

200 000

Not 8
Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 58 341 250 stycken A-aktier med kvotvärde 0,01 kr.
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Not 9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen		Moderbolaget
2018-06-30

2017-06-30

2018-06-30

2017-06-30

Upplupna semesterlöner

66 094

-

66 094

-

Upplupna sociala avgifter

20 766

-

20 766

-

Övriga poster

130 000

121 407

130 000

121 407

Summa

216 860

121 407

216 860

121 407

Not 10
Andelar i koncernföretag
Koncernen

Säte

Kapital-

				

andel (%)

QuickBit Ltd

Org nr		
116667		

Gibraltar

100

Kapital-

Rösträtts-

Antal

Bokfört värde

Bokfört värde

andel %

andel %

aktier

18-06-30

17-06-30

100

100

2 000

9 600 000

Summa				

9 600 000

Moderbolaget
QuickBit Ltd

Koncernen		 Moderbolaget
2017-07-01

2016-07-01

2017-07-01

2016-07-01

-2018-06-30

-2017-06-30

-2018-06-30

-2017-06-30

-

-

9 600 000

-

anskaffningsvärden

0

0

9 600 000

0

Utgående redovisat värde

0

0

9 600 000

0

Inköp av andelar
Utgående ackumulerade
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0

Not 11
Förslag till disposition av resultatet
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Moderbolaget

2017-07-01-2018-06-30

Överkursfond

18 062 588

Balanserade vinstmedel

-4 332 614

Årets vinst

-6 938 117
6 791 857

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 6 791 857

Not 12
Ställda säkerheter
Koncernen		Moderbolaget
2018-06-30

2017-06-30

2018-06-30

2017-06-30

0

0

0

0

Ställda säkerheter
Not 13
Eventualförpliktelser

Koncernen		Moderbolaget
2018-06-30

2017-06-30

2018-06-30

2017-06-30

0

0

0

0

Eventualförpliktelser
Not 14
Rörelseförvärv
Moderbolaget
Verksamhet QuickBit Ltd.

2018-06-30

Förvärvstidpunkt:

2018-04-18

Förvärvad andel:

100 %

Totalt anskaffningsvärde

9 600 000

Varav kontant betalning

0

Förvärvade tillgångar: Immateriella tillgångar

9 600 000

Summa tillgångar

9 600 000

Förvärvade nettotillgångar

9 600 000

Redovisade värden i koncernen Immateriella tillgångar

9 600 000

Moderbolaget: Andelar i koncernföretag

9 600 000
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Not 15
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Bolaget har efter räkenskapsårets slut, under kvartalet juli till september 2018, kommit igenom testfasen hos flera
stora anknutna e-handlare och har en kraftig volymtillväxt av affären. Utfallet av denna volymtillväxt kommer att
framstå tydligt i den första kvartalsrapporten under det nya verksamhetsåret.

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas
årsstämman 2019-01-03 för fastställelse.
Stockholm 2018-12-11

Bengt Lagergren

Sven-Erik Hattenhauer

Ordförande

Styrelseledamot

Anders Lindell

Johan Lund

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Jörgen Eriksson
Verkställande direktör
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Quickbit eu AB (publ), org.nr 559066-2093

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Quickbit eu AB (publ) för
räkenskapsår 1 juli 2017 till 30 juni 2018.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 30 juni 2018
och av dessas finansiella resultat och koncernens
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och koncernen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om
fortsatt drift
Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag
fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen i
årsredovisningen och koncernredovisningen av vilka
framgår att bolaget redovisar en förlust på – 6 938 tkr
för det år som slutade den 30 juni 2018 och att bolagets
kortfristiga skulder per detta datum översteg dess totala
tillgångar med 2 298 tkr. Dessa förhållanden tyder,
tillsammans med de andra omständigheter som nämns i
förvaltningsberättelsen sid 4, på att det finns en väsentlig

osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om
företagets förmåga att fortsätta verksamheten.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen
av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats:
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www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har jag även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Quickbit eu AB (publ) för räkenskapsår 1 juli 2017 till 30
juni 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken
av moderbolagets och koncernens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets
och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed
mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 11 december 2018

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

