


Goobit AB
Org.nr 556911-9992

2 (11)

Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2015–05–01 – 2016–04–30.
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
Förvaltningsberättelse
 
Allmänt om verksamheten
Bolaget erbjuder växlings- och betalningstjänster åt detaljhandeln, e-butiker och privatpersoner, 
både produkter och tjänster. Bolaget erbjuder även föreläsningar om blocktech. 
Detta är bolagets tredje räkenskapsår. 
Goobit AB är ett privat aktiebolag infört i Finansinspektionens register över finansiella institut.  
 
Bolaget har sitt säte i Stockholm och verksamheten bedrivs huvudsakligen under varumärket BTCX. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har fortsatt att förbättra sina relationer med aktörer inom finansbranchen och har som en effekt 
av detta kunnat erbjuda flertalet nya betalsätt samt tjänster. 
Bolaget har även fokuserat mycket på automatisering, vilket inneburit att kostnaderna per transaktion har 
minskat, men även att transaktioner nu genomförs betydligt snabbare. Detta har sammantaget inneburit 
att omsättningen, samt bolagets ekonomiska ställning förbättrats under perioden. 
Under året har bolaget utrangerat sin första teknikplattform för butiks-handel (BTCX POSv1) samt 
jobbat för att färdigställa en ny teknikplattform för både butik- och e-handeln (BTCX Payments).
Bolaget har under året sålt innehavet i sitt dotterbolag BTCX Stockholm AB (556952-8671) samt blivit 
uppköpt av Blockhain AB (559060-4988).
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
BTCX Stockholm AB (556952-8671) köper Goobit AB av Blockchain AB (559060-4988). 

Under perioden 2016-05-01 till 2016-09-30 redovisar bolaget valutakursförlust på skulder på cirka 200 
tusen kronor. Bolaget redovisar trots denna valutakursförlust ett preliminär vinst på cirka 300 tusen 
kronor för perioden 2016-05-01 till 2016-09-30. Detta gör att styrelsen bedömer att företaget har god 
ekonomi framöver, även ifall det att bolaget skulle få negativa besked enligt de risker som beskrivs 
nedan. 
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget fortsätter att utveckla sin plattform med syfte att stödja fler valutor samt erbjuda fler tjänster och 
produkter. Specifikt utvecklas också teknikplattformen BTCX Payments. 

I dagsläget är företaget ett "Registrerat finansiellt institut". Goobit AB ska ansöka om undantag från 
tillståndsplikt att tillhandahålla betaltjänster. Detta innebär att företaget blir sk "Registrerad 
betaltjänstleverantör". 

Bolaget har överklagat ett beslut från Skatteverket om att höja bolagets inkomst av näringsverksamhet 
för beskattningsåret 2012-11-28-2014-04-30 till Förvaltningsrätten. Skulle bolaget mot förmodan förlora 
denna tvist kommer skatteeffekten medföra en ökad kostnad med ca 103 tkr. 

Bolaget tvistar även med Skatteverket vad gäller hur mervärdesskatt ska hanteras utifrån den verksamhet 
som bolaget bedriver. Skulle bolaget mot förmodan förlora denna tvist kommer skatteeffekten medför en 
total ökad kostnad med ca 166 tkr för beskattningsåren 2012-11-28-2014-04-30 samt 
2014-05-01-2015-04-30.  
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Flerårsöversikt (Tkr) 2015/16 2014/15 2012/14   
  (18 mån)   

Nettoomsättning 2 078 1 952 2 204   
Rörelseresultat 193 51 15   
Resultat efter finansiella poster 52 -11 33   
Balansomslutning 1 759 1 057 1 782   
Soliditet (%) 11,3 16,0 4,0   

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 14 325
Överkursfond 98 350
årets vinst 27 376

140 051
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 140 051
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2015-05-01
-2016-04-30

2014-05-01
-2015-04-30

Nettoomsättning 2 2 077 1 952
Aktiverat arbete för egen räkning 492 406

2 569 2 358

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 241 -1 042
Personalkostnader 3 -772 -1 265
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 6 -364 0

-2 377 -2 307
Rörelseresultat 192 51

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 44
Räntekostnader och liknande resultatposter -141 -106

-141 -62
Resultat efter finansiella poster 51 -11

Bokslutsdispositioner 4 -11 0
Resultat före skatt 40 -11

Skatt på årets resultat 5 -13 0
Årets resultat 27 -11
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Balansräkning
Tkr

Not 2016-04-30 2015-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och  
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 6 898 770

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 7 0 50
Summa anläggningstillgångar 898 820

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar 2 0
Övriga fordringar 8 62 155

64 155

Kassa och bank 797 81
Summa omsättningstillgångar 861 237

SUMMA TILLGÅNGAR 1 759 1 057
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Balansräkning
Tkr

Not 2016-04-30 2015-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 9
Bundet eget kapital
Aktiekapital (504 aktier) 50 50
Ej registrerat aktiekapital 0 1

50 51

Fritt eget kapital
Överkursfond 98 98
Balanserad vinst eller förlust 14 26
Årets resultat 27 -11

140 113
Summa eget kapital 190 164

Obeskattade reserver 10 11 0

Långfristiga skulder 11
Lån från aktieägare 994 563

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 104 50
Aktuella skatteskulder 0 11
Övriga skulder 440 240
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 29
Summa kortfristiga skulder 564 330

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 759 1 057

 
 
Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Tilläggsupplysningar
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkterna avser främst ersättning för växlingstjänst av kryptovaluta. Intäkterna redovisas när inkomsten 
kan beräknas på ett tillfärlitligt sätt och det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade 
med transaktionen kommer att tillfalla företaget.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
 
De balanserade utvecklingskostnaderna skrivs av från och med det datum de tas i bruk.
 
Funktionell valuta och rapporteringskrav
Bolgets funktionella valuta är svenska kronor och svenska kronor utgör även rapporterings- och 
redovisningsvalutan.
 
Transaktioner i kryptovaluta och utländska valuta
Transaktioner i kryptovaluta och utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den 
valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i kryptovaluta och 
utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. 
Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningen redovisas i resultaträkningen.
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultat (efter avskrivningar) dividerat med medelantalet anställda (Tkr). 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. 

Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.
 
Not 2 Nettoomsättningens fördelning

2015-05-01 2014-05-01
-2016-04-30 -2015-04-30

Nettoomsättningen per rörelsegren   
Växling av kryptovaluta 2 071 1 489
Övrig nettoomsättning 6 463

2 077 1 952

 
Not 3 Anställda och personalkostnader

2015-05-01 2014-05-01
-2016-04-30 -2015-04-30

Medelantalet anställda
Kvinnor 0,0 0,0
Män 5,5 2,0

5,5 2,0

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 178 149
Övriga anställda 388 813

566 962

Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 175 275

175 275

Övriga personalkostnader 31 28
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 772 1 265
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Not 4 Bokslutsdispositioner
2015-05-01 2014-05-01

-2016-04-30 -2015-04-30

Avsättning till periodiseringsfond -11 0
-11 0

 
Not 5 Skatt på årets resultat

2015-05-01 2014-05-01
-2016-04-30 -2015-04-30

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 7 2
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat 6 0
Ej aktiverad uppskjuten skatt 0 -2

13 0

 
Not 6 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2016-04-30 2015-04-30

Ingående anskaffningsvärden 770 364
Årets aktiverade utgifter, intern utveckling 492 406
Försäljningar/utrangeringar -364 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 898 770

Utgående redovisat värde 898 770

 
Not 7 Andelar i koncernföretag

2016-04-30 2015-04-30

Ingående anskaffningsvärden 50 50
Försäljningar/utrangeringar -50  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 50

Utgående redovisat värde 0 50
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Not 8 Övriga fordringar

2016-04-30 2015-04-30

Tillgodohavanden virtuell valuta 0 20
Tillgodohavanden utländsk valuta 0 108
Övriga fordringar 62 28

62 156

 
Not 9 Förändring av eget kapital

Aktie-
Ej reg 
aktie- Överkurs- Balanserat Årets

kapital kapital fond resultat resultat
Belopp vid årets ingång 50 1 98 26 -11
Nyemission  -1    
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:    -11 11
Årets resultat 27
Belopp vid årets utgång 50 0 98 15 27

Aktiekapital om 50 400 kronor.
 
 
Not 10 Obeskattade reserver

2016-04-30 2015-04-30

Periodiseringsfond 2016 11 0
11 0

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 0  
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Not 11 Långfristiga skulder

2016-04-30 2015-04-30

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter 
balansdagen   
Lån från aktieägare 994 563

994 563

 
 
Stockholm       /      -2016
 
 
 
 
Johan Karlsson John Tengström
Ordförande

Christian Ander
Verkställande direktör

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats       /      -2016
 
Wint Audit AB
 
 
 
Mikael Gustavsson
Auktoriserad revisor
 


