Goobit Group

Delårsrapport Q1 2022/23
1 MAJ 2022 – 31 JULI 2022
Q1, 1 maj 2022 – 31 juli 2022 – JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR –
	Nettoomsättningen uppgick till 24,9 MSEK (122,8).
Minskning beror främst på de under december
2021 uppsagda banktjänsterna vilket medfört
lägre växlingsvolymer tillsammans med en
generell nedgång inom kryptomarknaden

	Resultat efter finansiella poster uppgick till
-5,7 MSEK (-4,4).

	Resultat efter skatt per aktie uppgick till
-0,04 SEK (-0,03).

	Rörelseresultatet uppgick till -5,7 MSEK (-4,3).

Perioden inkluderar konsult och advokatkostnader
hänförligt till rättstvisten om de uppsagda
banktjänsterna samt den pågående FI-tillsyn av
bolaget om cirka -0,5 MSEK, vilka bedöms som
icke återkommande.

Viktiga händelser under perioden
	Christian Ander, VD för Goobit Group, kommer ingå

i en arbetsgrupp som ska rådge Madeiras regering
i hur Bitcoin kan bli en del i vardagen på den
portugisiska ögruppen. Arbetet förväntas kunna få
strategisk betydelse i bolagets tjänsteutveckling,
särskilt inom AML och compliance för digitala
tillgångar.

	Michael Völter valdes in i styrelsen samt utsågs till

	Goobit Group AB:s (publ) dotterbolag, Goobit AB,

har ingått samarbete med Bank Frick gällande
banktjänster. Samarbetet innebär att Bolaget efter
ett långt intensivt arbete bland annat erhåller en
partner som stöttar bolagets affärer och att
Bolaget kan fokusera på att implementera nya
betalningslösningar, nya tjänster samt nå ut till fler
marknader.

styrelseordförande efter beslut vid extra bolagsstämman den 7 juli 2022. Michael Völter är tysk
medborgare med en gedigen erfarenhet av
lednings- och styrelsearbete inom finanssektorn
i Europa.

Viktiga händelser efter perioden
	Bolaget har förlängt ett kortsiktigt lån om 2,5 MSEK.
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VD har ordet
Bästa aktieägare,

Vi lämnar ett händelserikt och turbulent
räkenskapsår, det 10:e i Goobits historia,
bakom oss. Trots turbulensen, där vi
bland annat fortfarande lider av sviterna
från de uppsagda banktjänsterna, är det
glädjande att se lojaliteten från många
kunder samtidigt som det sker en ny
tillströmning varje månad. Vår organi
sation har tagit sig an utmaningarna
och tillsammans med en ny bankpartner
är bolaget redo att få tjänsterna på
banan igen.

Integrationen med vår nya bankpartner och det
Europeiska finanssystemet är i full gång och vi
hoppas kunna lansera direktbetalningar inom en
snar framtid - Vi ska fortsätta att erbjuda våra
kunder en snabb och tillförlitlig tjänst och våra
kunder kan lita på att vi som företag slår vakt om
deras säkerhet och integritet. Detta blir en allt
viktigare aspekt i en global och transparent värld
som bitcoin och andra publika nätverk erbjuder.
Bolagets AML-Desk (Anti-Money-Laundering)
tjänsteerbjudande för digitala tillgångar möter stort
intresse. Både ur en säkerhetsaspekt, där geopolitiska
konflikter skapar behov av att kunna följa sanktioner
och för att i realtid hantera dessa, samt ur ett
regleringsperspektiv, där EU kommer allt närmare
ett färdigställande av regelverket kring digitala
tillgångar. Behovet att efterleva regelverk inom
krypto kommer öka markant framgent, inte bara
inom traditionell finans utan även från tech- och
konsultbolag verksamma inom exempelvis dataspel,
musikrättigheter och biljettförsäljningar där NFT’er
är på väg att bli den globala standarden. Till detta
lägger vi myndigheter, domstolsväsendet samt
advokatbyråer som har ett skriande behov av
forensikarbete inom krypto. Redan idag har
Goobit hanterat över 12 000 förfrågningar inom
detta område.
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I valtider blir vi påminda om vikten av yttrande
friheten och hand i hand med det går den finansiella
friheten, rätten till ett stabilt och globalt finanssystem
där exempelvis bitcoin är en minst lika viktig del som
det traditionella banksystemet. Detta har bland
annat blivit tydligt när Ukraina invaderades och
militär och civila fått vända sig till bitcoins finansiella
infrastruktur för att delvis finansiera sitt motstånd.
Det gläder mig att få välkomna Michael Völter som
bolagets ordförande. Med sin långa erfarenhet av att
driva och utveckla finansiella tjänster tillsammans
med ett väletablerat internationellt nätverk inom
bank och finans kommer han på ett bra sätt bidra
både på kort- och lång sikt.
Vi väntar oss att den pågående granskningen från
FI snart är avklarad med ett positivt utfall som för
vår branschkollega, men samtidigt finns det inga
garantier och ett annat utfall kan medföra
konsekvenser för bolaget.
Stockholm, september 2022

Christian Ander
Grundare och VD Goobit Group AB (publ)
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Kommentarer om perioden
Marknad
Räkenskapsårets första kvartal 2022/2023 har kännetecknats av en fortsatt orolig värld och turbulens på
såväl de finansiella- samt energimarknaden.
Under perioden 1 maj – 31 juli har bitcoinkursen rört
sig söderut, från 37 657 USD till 23 324.
Efter periodens slut har pressen på finansmarknaden
och kryptovalutor ökat ytterligare med anledning av
det ökade ränteläget, den amerikanska 10 års räntan
är i skrivande stund över 3% vilket dämpar både
börsen och investeringsviljan i digitala tillgångar.
Bitcoinkursen har därav efter periodens slut fortsatt
ned och pendlar just nu runt 20 000 USD.
Däremot ser vi en fortsatt positiv utvecklingen av
bitcoins betalningsnätverk, Lightning Network, vilken
har växt med 27%, från 3 700 BTC till 4 700 BTC, under
perioden 1 maj till början av september. Intresset
växer från både handlare och konsumenter som får
fördelar med instant finality och transaktions
kostnader under kronan.
Inom EU fortskrider förhandlingar om en harmoniserad
reglering av kryptoindustrin, den så kallade MiCA
förordningen. MiCA som bland annat ämnar till att
skapa bättre tydlighet och förutsägbarhet vilket förhoppningsvis kommer att öka legitimiteten för krypto
bland traditionella finansiella aktörer där Sverige
ligger flera år efter länder som Tyskland och UK.
Rysslands invasion av Ukraina och kryptovalutors
potentiella möjliggörande att kringgå västs sanktioner mot Ryssland ställer höga krav på att företag
säkerställer att sanktionerna efterföljs. Bolagets
AML-tjänst är framtagen för att företag ska kunna
använda sig av Goobits långa och gedigna kunskap
om AML och transaktionsmonitorering vad gäller
krypto. I dagsläget riktar sig tjänsten till Nordiska
bolag och en enklare lösning för privatpersoner
utreds för närvarande.
Det ökade energipriset i EU drabbar Svenska miners
av kryptovalutor, om än endast marginellt. De större
aktörerna har sedan tidigare investerat i egen
energiproduktion och Goobits partners är snart
100% självförsörjande på energi från sol- och bioenergi och räknar med export av överskottsel till
det Svenska elnätet senare i år. Debatten gällande
mining nyanseras av tex svenska Vattenfall uttalande i SVT från November förra året, där de ser
positivt till bitcoin mining på grund av dess snabba
respons att växla upp och ner förbrukningen när det
behövs och därigenom stabilisera elnätet.
Den planerade mergen av Ethereum Proof-of-Work
consensus kedja och Ethereum 2.0 Proof-of-stake
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consensus kedja är planerat till 15 september 2022
vilket skapar mycket förväntningar och samtidigt
oroligheter hur det kommer att gå. Vi på BTCX
har förberett bolaget och våra kunder för detta
skede och ser fram emot att ge marknaden det
som efterfrågas.
Valet i Sverige sätter ljuset på politikerna och Goobit
har frågat samtliga riksdagspartier och ett antal
uppstickare om deras syn på bitcoin och digitala
tillgångar, läs deras svar på bt.cx/news.
Koncernens nettoomsättning
Nettoomsättning för perioden uppgick till 24,9 MSEK
(122,8). Likt tidigare rapporterat har Goobit sedan
mitted av december 2021 inte kunnat erbjuda Swish
eller liknande betallösning på grund av uppsagda
banktjänster. Detta tillsammans med en allmän nedgång inom kryptomarknaden har påverkats bolagets
omsättning kraftigt negativt.
Koncernens rörelseresultat
Rörelseresultat för perioden uppgick till -5,7 MSEK
(-4,3). Minskningen beror likt tidigare rapporterat
främst på förlorade transaktionsintäkter och
därigenom minskad bruttovinst. De minskade
intäkterna har delvis parerats genom rationali
seringar och kostnadsbesparingarna vilka
förväntas få full effekt löpande under kommande
kvartal. Samtidigt har bolaget fortsatt investerat
i en förstärkning och utbyggnad av compliancefunktionen samt utveckling av nya tjänster
och funktionalitet vilket minskar effekterna från
kostnadsbesparingarna. Rörelseresultatet för
perioden inkluderar konsult och advokatkostnader
hänförligt till rättstvisten av de uppsagda bank
tjänsterna samt den pågående FI-tillsyn av bolaget
om cirka -0,5 MSEK, vilka bedöms som icke åter
kommande. Resultat efter finansiella poster respektive
efter skatt uppgick till -5,7 MSEK (-4,4). Resultat efter
skatt per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,03).
Finansiell ställning och likviditet
Balansomslutning för koncernen per den 31 juli 2022
uppgick till 38,5 MSEK (57,1). Koncernens eget kapital
uppgick vid periodens slut till 27,9 MSEK (39,6) och
soliditeten uppgick till 73 procent (69). Likvida medel
vid periodens slut uppgick till 15,0 MSEK (17,9).
Personal
Goobit Group hade i genomsnitt 14 (11) anställda
under perioden. Utöver detta har bolaget ett antal
kontrakterade konsulter, främst utvecklare, som
arbetar med löpande projekt för bolaget.
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Moderbolaget
Moderbolagets rörelseresultat för första kvartalet uppgick till -2,0 MSEK (-5,4). Resultat efter finansiella poster
respektive efter skatt uppgick till -2,0 MSEK (-5,4).
Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut
till 40,2 MSEK (47,2) och soliditeten uppgick till 69 procent (69). I övrigt gäller rapportens kommentarer om
koncernens utveckling även moderbolagets.
Väsentliga händelser
• Christian Ander, VD för Goobit Group, kommer ingå
i en rådgivande arbetsgrupp till Madeiras regering i
hur Bitcoin kan bli en del i vardagen på den portugisiska ögruppen. Arbetet förväntas kunna få strategisk betydelse i bolagets tjänsteutveckling, särskilt
inom AML och compliance för digitala tillgångar.
• Michael Völter valdes in i styrelsen samt utsågs till
styrelseordförande efter beslut vid extra bolagsstämman den 7 juli 2022. Michael Völter är tysk
medborgare med 30 års erfarenhet inom finanssektorn, specialiserad på investeringsförvaltning,
försäkrings- och börsverksamhet, genom arbete
i företag som Arthur Andersen, SV Sparkassen
Versicherung och senast såsom koncernchef för
Stuttgart Börsen, den sjätte största börsen i Europa.
Michael har en doktorsexamen i juridik och bred
internationell styrelseerfarenhet. Michael Völter är
oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och
större ägare. Styrelsen består efter detta av Christian Ander, Anders Aspegren, Karl-Mikael Syding,
Carl-Viggo Östlund och Michael Völter (ordförande).
• Goobit Group AB:s (publ) växeltjänstdrivande dotterbolag, Goobit AB, har ingått samarbete med den
Lichtensteinbaserade banken Bank Frick gällande
banktjänster. Goobit AB har sedan bolagets tidigare
bank avslutade sitt engagemang under december
2021 arbetat intensivt med att hitta och upprätta
ett nytt banksamarbete med en partner som har
erfarenhet och förståelse för blockchain-relaterade
produkter och tjänster och som därmed kan stötta
bolagets affärer. Processen har tagit längre tid än
önskat och bolaget har behövt söka sig utanför
Sveriges nationsgränser för att hitta en partner
som ser likt oss själva ser möjligheterna krypto- och
blockchain. Det nya samarbetet innebär att vi nu
kan fortsätta arbetet med att implementera nya
betalningslösningar, nya tjänster samt nå ut till fler
marknader.

Goobit Group AB (publ)

Händelser efter rapportperiodens utgång
• B
 olaget har förlängt det kortfristiga lånet bolaget
erhållit av Christian Ander. Lånet om 2,5 MSEK har
tagits för att underlätta hanteringen av löpande
rörelsekapital. Beloppet understiger bolagets egen
kassa och löper till en för bolaget förmånlig ränta.
Den totala ersättningen för lånet har bedömts som
obetydlig.
Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified
Adviser. Kontakt: 08-684 211 10, adviser@eminova.se
Aktien
Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth
Market under kortnamnet BTCX och med ISIN-kod
SE0015837752. Första dag för handel var den 5 maj
2021. Samtliga aktier ger lika rösträtt och lika rätt till
bolagets vinst och kapital.
Aktieutveckling t.o.m 2022-08-31 (senaste 12 mån)
SEK

Miljoner omsatta aktier/vecka
12

6

10
8

4

6
4

2

2
0

Sep Okt
2021

Nov Dec Jan

Aktiekurs (vänster)

Feb

Mar April Maj

Jun

Jul

Aug
2022

0

Omsatta aktier, miljoner/vecka (höger)

Teckningsoptioner
Bolaget har per dagen för Q1 2022/2023 rapporten
nedanstående teckningsoptioner.
Program
Aktieökning
Aktiekapitalökning
Lösenperiod
Utspädning

2021/2024:2
845 724
8 457,24 SEK
2024-09-01 – 2024-12-31
0,6%

Program
Aktieökning
Aktiekapitalökning
Lösenperiod
Utspädning

2021/2024:1
8 457 255
84 572,55 SEK
2024-09-01 – 2024-12-31
6,0%
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Ägarstruktur
Tabellen nedan visar Bolagets största ägare enligt
aktieboken och förvaltarförteckningen per den 28
juni 2022 och därefter kända förändringar.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
En investering i Goobit Group AB (Bolaget) innefattar
risker. Ett antal faktorer påverkar, eller kan komma
att påverka, Bolagets verksamhet direkt eller indirekt.
För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer hänvisas till Goobit Group AB:s
Bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på bolagets
hemsida och som publicerades i samband med noteringen.
Utsikter
Bolaget har tidigare kommunicerat planer för en
geografisk expansion, först genom etablering i de
nordiska grannländerna och från 2022 och framåt
land för land inom EU-området. Denna plan gäller
fortsatt men har skjutits fram i tiden och därmed
väntas ingen etablering ske utanför Norden under
2022. Bolaget utvärderar löpande nya affärsområden
och produkter och ser stora möjligheter att bygga
vidare på den AML SaaS lösning som kommunicerats under perioden genom LOI:et med Azerion. Saas
lösningen är inte begränsad av finansiella regioner
och är global.
Utdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att
ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Årsstämma
Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets
högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman
utövar aktieägarna sin rösträtt. Årsstämma ska
hållas inom sex månader från utgången av varje
räkenskapsår. Ordinarie årsstämma hålls måndagen
den 17 oktober 2022.
Finansiell kalender
• Årsstämma
• Kvartalsrapport Q2 (aug-okt)
• Kvartalsrapport Q3 (nov-jan)
• Kvartalsrapport Q4 (feb-apr)

17 oktober 2022
15 december 2022
15 mars 2023
15 juni 2023

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid
upprättande av finansiella rapporter.
Kontaktperson:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB (publ),
ir@goobit.se
Granskning
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för
granskning av bolagets revisorer.
Styrelsen i Goobit Group AB

September 2022
Stockholm

Innehav,
antal aktier

Kapital, %

Christian Ander, privat och genom Blockchain AB
GBI Holding AB
Nordnet Pensionsförsäkring
Avanza Pension
Erika Eliasson
Johan Karlsson
Investerum AB
Mickaela Aychouh
Tomas Kronvall
Sami Cacan

54 614 809
20 138 783
8 229 931
4 412 437
4 089 936
3 279 000
2 141 920
1 220 000
656 000
634 062

39,7%
14,6%
6,0%
3,2%
3,0%
2,4%
1,6%
0,9%
0,5%
0,5%

Total topp-10

99 416 878

72,3%

Övriga

38 123 449

27,7%

137 540 327

100,0%

Aktieägare

Totalt

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Goobit Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnas för offentliggörande den 15 september 2022, klockan 08.00 (CET) genom verkställande direktörens försorg.
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Räkenskaper
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Resultaträkning, koncernen
Q1
2022/2023

Q1
2021/2022

Helår
2021/2022

24 868
-22 190

122 769
-115 528

360 231
-324 703

2 678

7 241

35 528

Rörelsekostnader
Personalkostnader

-4 022
-2 574

-5 842
-4 175

-29 420
-16 522

EBITDA

-3 918

-2 776

-10 414

Avskrivningar

-1 797

-1 522

-7 063

Rörelseresultat / EBIT

-5 715

-4 298

-17 477

0
-18

0
-126

-379

-5 733

-4 424

-17 856

kSEK
Rörelsens intäkter
Omsättning
Kostnad växling
Bruttovinst

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Periodens resultat

Goobit Group AB (publ)

0

0

0

-5 733

-4 424

-17 856
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Balansräkning, koncernen
2022-07-31

kSEK
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

2021-07-31 2022-04-30

21 119
278

32 697
559

20 932
278

21 397

33 256

21 210

Långfristiga fordringar
Andra långristiga fordringar

400

400

400

Summa långfristiga fordringar

400

400

400

Omsättningstillgångar
Varulager
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

469
763
424
14 996

5 071
218
285
17 853

1 124
925
581
23 073

Summa omsättningstillgångar

16 653

23 427

25 702

SUMMA TILLGÅNGAR

38 450

57 083

47 312

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt eget kapital

1 375
26 529

1 325
38 265

1 375
32 261

Summa eget kapital hänförligt till
moderföretagets majoritetsägare

27 904

39 590

33 636

Summa anläggningstillgångar

Innehav utan bestämmande inflytande

0

0

0

27 904

39 590

33 636

0
0

1 737
1 737

0
0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Aktuella skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

475
8 838
48
1 184
10 546

823
11 379
164
3 390
15 756

1 489
10 052
173
1 963
13 676

Summa skulder

10 546

17 493

13 676

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

38 450

57 083

47 312

Summa eget kapital, koncern
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

Goobit Group AB (publ)
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Koncernens kassaflödesanalys
i sammandrag
Q1
2022/2023

Q1
2021/2022

Helår
2021/2022

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från Investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten,

-5 508
-1 984
-585

-3 241
-14 636
-871

-11 890
-8 130
6 491

Periodens kassaflöde

-8 076

-18 748

-13 529

Likvida medel vid periodens slut

14 996

17 853

23 073

kSEK

Koncernens förändringar i eget kapital
Aktiekapital

kSEK

Annat eget
Övrigt
kapital inkl
tillskjutet
kapital årets resultat

Ingående balans per 1 maj 2021
Nyemission
Periodens resultat

1 325

55 827

Utgående balans per 31 jul 2021

1 325

55 827

Ingående balans per 1 aug 2021

1 325

55 827

50

6 999

-13 138

Innehav utan
bestämmande
inflytande
0

44 014
0
-4 424

-17 562

0

39 590

-17 562

0

39 590

-4 424

Nyemission
Inlösta teckningsoptioner
Sålda teckningsoptioner
Periodens resultat

Summa
eget kapital

0
7 049
428

428

-13 432

-13 432

Utgående balans per 30 apr 2022

1 375

62 826

-30 565

0

33 636

Ingående balans per 1 maj 2022

1 375

62 826

-30 565

0

33 636

Nyemission
Periodens resultat
Utgående balans per 31 jul 2022

0
-5 733

-5 733
1 375

Goobit Group AB (publ)

62 826

-36 298
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0

27 904

Resultaträkning, moderbolaget
Q1
2022/2023

Q1
2021/2022

Helår
2021/2022

Omsättning

117

0

713

Intäkter

117

0

713

Rörelsekostnader
Personalkostnader

-1 053
-1 057

-3 627
-1 755

-13 231
-6 175

EBITDA

-1 993

-5 382

-18 692

0

0

0

-1 993

-5 382

-18 692

0
0

0
0

842
-5

-1 993

-5 382

-17 856

kSEK

Avskrivningar
Rörelseresultat / EBIT
Resultat från andelar i dotterföretag
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Inkomstskatt*
Periodens resultat

0

0

0

-1 993

-5 382

-17 856

*Alla bolag i koncernen ingår i en skatterättslig kommission där resultatet samlas i Goobit Group AB.

Goobit Group AB (publ)

10 Delårsrapport Q1 2022/23

Balansräkning, moderbolaget
2022-07-31

kSEK

2021-07-31 2022-04-30

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långristiga fordringar

18 504

18 504

18 504

Summa långfristiga fordringar

18 504

18 504

18 504

Omsättningstillgångar
Fordringar koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

37 383
742
180
1 897

38 841
132
38
10 927

37 429
831
313
2 648

Summa omsättningstillgångar

40 202

49 938

41 220

SUMMA TILLGÅNGAR

58 707

68 442

59 725

Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

1 375
48 996
-8 158
-1 993

1 325
41 569
9 698
-5 382

1 375
48 996
9 698
-17 856

Summa eget kapital

40 221

47 210

42 213

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

198
15 244
77
2 791
176

348
18 426
43
675
1 740

348
13 480
62
3 086
536

Summa kortfristiga skulder

18 486

21 232

17 511

Summa skulder

18 486

21 232

17 511

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

58 707

68 442

59 725
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