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Kommentar av Anthony Norman, VD
Bäste läsare,
Under första hälften av 2017 har företaget fokuserat på omstrukturering och utveckling av en ny
affärsmodell. Under perioden var företagets intäkter och förlust EUR 3 609 euro 9 148, respektive.
Efter delårrapportperioden har bolaget fortsatt att utveckla sin nya affärsmodell som nu har blivit
klart definierad och har mycket goda förutsättningar. Vi är nu ett teknikföretag specialiserat på
kryptovalutor, både vad gäller “mining” och produktion inom blockchainteknologi. All vår mining
använder miljövänlig grön energi från vattenkraftverk i norra Europa. Bolaget representerar nu en
grön investering i kryptovalutor som är fokuserad på att utveckla och nästa generations teknik och
trender inom området.
Som en del av utvecklingen av vår nya affärsmodell har vi ingått avtal med anläggningar i Sverige
med tillgång till upp till 40 megawatt hållbar elkraft till låg kostnad för “mining” av kryptovalutor,
säkerställt finansiering på upp till 50 miljoner euro för start av storskalig drift och sist men inte minst
har vi valt in ett nytt team med medlemmar i vår styrelse, (se Styrelse & Ledning).
Vägen till att utveckla den nya affärsmodellen har varit krävande men nu är vi redo att starta driften
och skapa aktieägarvärden.

Med vänliga hälsningar,
Stockholm IT Ventures AB

Anthony Norman, CEO
Nacka, 27 april 2018
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Styrelse & Ledning
Roger Tamraz – Styrelseordförande
Roger Tamraz är en känd framgångsrik bankman och riskkapital investerare. Han grundade Tamoil,
ett oljebolag som han byggde från de förvärvade tillgångarna av Amoco och Texaco. Tamoil har
sedan gått vidare och blivit ett företag med 20 miljarder dollar i omsättning. Under sin tid i
oljeindustrin har han varit ansvarig för några av de mest innovativa pipeline projekten, inklusive
Suez-Mediterranean pipeline som ansågs vara en av världens största tekniska bedrifter.
Marc d'Hombre – Styrelseledamot
Marc d'Hombre är en finansiell konsult på Satellite Logistics. Han har haft ett antal seniora
befattningar som rådgivare till ledande värdepappersföretag, däribland Maera-Capital, MBC
Consultancy och Atlantic Financial Group. Han har examens i Mathematics and Philosophy samt
Economics från the Paris Law and Economics University.
Matthew Steckel – Styrelseledamot
Matthew Steckel är en internationell investerare och erfaren Corporate Manager inom olja och gas,
finans samt datoriserad design. Han tjänstgjorde som ordförande i styrelsen för en schweizisk Bank i
Genève och Lugano. Han innehar och MA och MBA i International Bank- och finans från Harvard
Business School, en Kandidatexamen i matematik och ekonomi vid Drew University och examen i
Advanced International Economics från London School of Economics, samt maskinteknik och
matematik från Stevens Institute of Technology.
Eduard Will – Styrelseledamot
Eduard Will är en bankman som specialiserat sig på företagsförvärv och direkta investeringar. Han
tjänstgör för närvarande som styrelsemedlem eller som senior rådgivare för många företag inklusive
Emerson Radio, South East Group i Hong Kong, Crimson Ant General Partner Limited och Lafe
Corporation Limited. Han har en examen från Hamburgs Universitet.
Nicolai Paskalev – Styrelseledamot
Nicolai Paskalev är finansiell rådgivare på Advoconsult Financial and Advisory Services som
specialiserat sig på skuldförvaltning, finansiering och långsiktiga investeringsstrategier. Han har en
masterexamen i internationella affärer från University of National and World Economy.
Jörgen Andersson – Styrelseledamot
Jörgen Andersson är ledamot i Sveriges Riksdag för Moderaterna och är också medlem av riksdagens
finansutskott.
Anderssons kompetens inom lagstiftning och erfarenhet från den politiska arenan i Sverige är en
värdefull resurs för Bolaget och styrelsen.
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Claes Strömvall – Styrelseledamot
Claes Strömwall har lång erfarenhet av att leda team inom den marina sektorn samt som
företagsledare. Han har grundat flera företag inom super och mega yacht som har givit honom ett
ovärderligt nätverk, inklusive några av världens mest välkända företagsprofiler. Han är en värdefull
resurs för Bolaget inom uppbyggande av lednings- samt rapporteringsstrukturer.
Anthony Norman – VD
Anthony Norman är VD för Bolaget och har en lång och gedigen bakgrund inom IT-branschen samt
som programmerare. Han har haft ett flertal verkställande positioner inom branschen och är också
en serieentreprenör.
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett antal faktorer kan påverka företagets resultat och verksamhet. Många av dessa kan hanteras
genom interna rutiner, medan vissa i högre utsträckning styrs av yttre faktorer.
Potentiella risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar: (1) tidpunkten för införandet av nya produkter
och tjänster och omfattningen av deras acceptans på marknaden. (2) våra förväntningar på tillväxt
samt efterfrågan på våra produkter och tjänster; (3) vår förmåga att framgångsrikt genomföra planer
för expansion och förvärv. (4) effekterna av expansion på våra intäkter, anskaffningsvärden och
marginaler; (5) vår förmåga att reagera på förändringar inom teknik och marknadens villkor. (6)
effekterna av utveckling av lagstiftning och rättsliga förfaranden avseende vår verksamhet; (7)
effekterna av fluktuationer i valutakurser; och (8) vår förmåga att få ytterligare finansiering.

Styrelse- och Ledningsförsäkran
Undertecknade försäkrar att delårsrapporten i sammandrag för 1 januari 2017 - 30 juni 2017 ger en
rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som Bolaget står inför.
Nacka, 27 april 2018
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Balansräkning i sammandrag
per
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar
Interimsfordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital, kvotvärde EUR 0.0002. Högst 1,460,000,000 aktier.
365,551,375 emitterade och utestående per 30-jun-17 och 31dec-16, respektive.
Överkursfond
Andra komponenter i eget kapital
Balanserade underskott
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader övriga och förutbetalda intäkter
Summa eget kapital och skulder

30-jun-17
Ej granskad
EUR

31-dec-16
Granskad
EUR

938 771
938 771

938 771
938 771

105 244
36 764
12 805
154 813
1 093 584

82 372
45 977
10 538
138 887
1 077 658

73 110

73 110

10 260 604
573 360
-10 876 303
30 771

10 260 604
573 360
-10 867 155
39 919

583 825
463 792
15 196
1 062 813
1 093 584

579 164
442 860
15 715
1 037 739
1 077 658
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Resultaträkning i sammandrag
Sex månader per den 30 juni
2017

2016
Ej granskad

Intäkter
Bruttobidrag
Övriga externa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Resultat för perioden
Genomsnittligt antal utestående aktier
under perioden:
Före utspädning
Efter utspädning
Resultat per aktie:
Resultat per aktie för perioden före utspädning
Resultat per aktie för perioden efter utspädning

EUR
3 609
3 609
-12 656
-9 047
-448
348
-9 148
-9 148

EUR
45 977
45 977
-34 535
11 442
-107
11 335
11 335

365 551 375
365 551 375

365 551 375
365 551 375

-

-

Rapport över totalresultat i sammandrag
Sex månader per den 30 juni
2017

Resultat för perioden
Omräkningsdifferenser
Totalresultat för perioden

2016

Ej granskad
EUR
EUR
-9 148
11 335
-9 148
11 335
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Förändringar i eget kapital i sammandrag
För perioden 1 januari 2016 - 30 juni 2017

Per den 1 januari 2016
Summa totalresultat för perioden
Per den 30 juni 2016
Summa totalresultat för perioden
Per den 31 december 2016
Summa totalresultat för perioden
Per den 30 juni 2017

Emitterade
aktier och kapital
Aktier
Kapital
EUR
365 551 375
73 110
365 551 375
73 110
365 551 375
73 110
365 551 375
73 110

Överkursfond
EUR
10 260 604
10 260 604
10 260 604
10 260 604
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Andra
komponenter i
eget kapital
EUR
573 360
573 360
573 360
573 360

Balanserat
resultat
EUR
-10 858 563
11 335
-10 847 228
-19 927
-10 867 155
-9 148
-10 876 303

Summa
eget
kapital
EUR
48 511
11 335
59 846
-19 927
39 919
-9 148
30 771
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Kassaflödesanalys i sammandrag
Sex månader per den 30 juni
2017
2016
Ej granskad
EUR
EUR
Löpande verksamheten
Resultat före skatt
Justeringar av resultat före skatt till kassaflöden från den löpande
verksamheten:
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar
Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet:
Ökning (-) /Minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) /Minskning (-) av kortfristiga skulder
Betalda räntor
Erhållen ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel per den 1 januari
Likvida medel per den 30 juni
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-9 148

11 335

448
-348

34 345
107
-

-13 659
25 074
2 368
-448
348
2 267
2 267
10 538
12 805

-51 774
6 070
83
-107
-24
-24
10 562
10 538
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Noter till den finansiella delårsrapporten i sammandrag

1. Information om bolaget
Stockholm IT Ventures AB (Bolaget) är ett aktiebolag med hemvist i Sverige vars aktier handlas
offentligt på Frankfurtbörsen under symbolen SVAB. Bolagets säte är på Tegeluddsvägen 31, 115 41
Stockholm, Sverige.
Bolaget är ett IT-företag specialiserat på kryptovalutor, både vad gäller “mining” och produktion
inom blockchainteknik. All “mining” använder miljövänlig grön energi från vattenkraftverk i norra
Europa. Bolaget representerar en grön investering i kryptovalutor och fokuserar på att bidra till att
utveckla nästa generations teknik och trender inom området.
Bolaget hade 365,551,375 aktier emitterade och utestående vid stängning av Frankfurtbörsen den 25
april 2018 och aktiepriset var EUR 0,062.
2. Delårsrapportens upprättande och ändringar i bolagets redovisningsprinciper
2.1 Grund för delårsrapportens upprättande
Som ett svenskt bolag listat på Frankfurtbörsen, utan dotterbolag i eller utanför Sverige under 2016
samt denna rapporteringsperiod, är Bolaget under Sveriges och Finansinspektionens jurisdiktion
samt rapporteringsregler och därför krävs ej presentation av en koncernredovisning.
Bolagets redovisningsvaluta är euro (EUR) och monetära belopp presenteras i denna valuta om inte
annat anges.
Delårsrapporten i sammandrag för 1 januari 2017 - 30 juni 2017 har upprättats enligt Internationell
Redovisningsstandard 34 Delårsrapportering (IAS 34).
Delårsrapporter i sammandrag omfattar ej all information och upplysningar som krävs i
årsredovisningen och bör därför läsas tillsammans med företagets årsredovisning per den 31
december 2016.
Delårsrapporten i sammandrag har ej granskats av bolagets revisorer.
Bolagets årsredovisning och jämförelsetal per den 31 december 2016 har upprättats i enlighet med
den svenska årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, vilket i huvudsak
innebär att International Financial Reporting Standards (IFRS) tillämpas såsom de antagits av EU.
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Noter till den finansiella delårsrapporten i sammandrag

2.2 Nya och ändrade IFRS-standarder för räkenskapsår med början 1 januari 2017
De redovisningsprinciper som använts i utarbetandet av delårsrapporten i sammandrag för 1 januari
2017 - 30 juni 2017 är förenliga med dem följda i utarbetandet av företagets årsredovisning för
räkenskapsåret med slut den 31 december 2016 med undantag för antagandet av nya standarder
som träder i kraft den 1 januari 2017. Bolaget har inte tidigt vidtagit någon annan standard, tolkning
eller ändringsförslag som har utfärdats men ännu inte är effektiv.
Karaktär och effekt av dessa förändringar redovisas nedan. Även om dessa ändringar tillämpas för
första gången i 2017, har de inte en väsentlig inverkan på delårsrapporten för Bolaget. Karaktär och
effekterna av varje ändringsförslag beskrivs nedan:
Ändringar i IAS 7 Kassaflöden: (upplysningsinitiativet)
Ändringen innebär att ett företag ska ge upplysningar som ger användaren av de finansiella
rapporterna möjlighet att utvärdera hur skulder hänförliga till finansieringsverksamheten har
förändrats under året. Det gäller såväl förändringar på grund av kassaflöden och förändringar som
uppkommer genom andra orsaker. I den mån det är nödvändigt för att förstå förändringen av
skulderna så ska dessa delas upp på förändringar som uppkommer genom kassaflöden, förändringar
kopplade till avyttringar/förvärv av dotterföretag, valutakurseffekter, effekter vid omvärdering till
verkligt värde och övriga förändringar.
Bolaget är inte skyldigt att lämna ytterligare upplysningar i delårsrapporten men kommer att ge
ytterligare information i sin årsredovisning för 31 december 2017 om så krävs.
Ändring av IAS 12 Inkomstskatter: Redovisning av uppskjutna skattefordringar för orealiserade
förluster
Ändringen är ett tydliggörande av att existensen av avdragsgilla temporära skillnader enbart beror på
skillnaden mellan redovisat värde och skattemässigt värde på balansdagen. Vidare fastslås i
ändringen att om ett företag antas kunna återvinna en tillgång till ett högre värde än det redovisade
värdet kan om tillräckliga bevis finns en uppskjuten skattefordran redovisas. Ändringarna har ej haft
inverkan på Bolaget och förväntas ej heller ha någon inverkan under den resterande delen av 2017.
Årliga förbättringscykler av IFRS - 2014-2016
IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag
IFRS 12 har förtydligats genom att ange att standarden, med undantag för finansiell information i
sammandrag, gäller ett företags andelar i dotterföretag, samarbetsarrangemang, intresseföretag och
icke-konsoliderade strukturerade företag som klassificeras som anläggningstillgångar som innehas
för försäljning eller som avvecklade verksamheter i enlighet med IFRS 5 (Anläggningstillgångar som
innehas för försäljning och avvecklade verksamheter). Upplysningskraven enligt 12 B10-B16
undantas för andelar som innehas för försäljning eller som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS
5. Ändringarna har ej haft inverkan på Bolaget och förväntas ej heller ha någon inverkan under den
resterande delen av 2017.
3. Segmentrapportering
Bolaget presenterar ingen information om segment eftersom företaget definieras som ett segment.
4. Immateriella tillgångar
Bolaget utför sin årliga nedskrivningsprövning i samband med upprättandet av årsredovisningen
samt när omständigheter indikerar att det redovisade värdet kan försämras. Bolagets
nedskrivningsprövning för immateriella tillgångar baseras på ett antal beräkningar. De viktiga
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Noter till den finansiella delårsrapporten i sammandrag

antaganden som används för beräkningarna lämnades i årsredovisningen för räkenskapsåret som
slutade 31 december 2016.
5. Finansiella tillgångar och finansiella skulder
Bolagets finansiella tillgångar och finansiella skulder per den 30 juni 2017 och 31 december 2016 var
alla antingen omsättningstillgångar eller kortfristiga skulder och deras nominella värden redovisas i
denna delårsrapport. Som sådana betraktas de som dess ungefärliga verkliga värden.
6. Händelser efter delårsrapportens datum
Det har ej varit några väsentliga händelser efter datumet för delårsrapporten i sammandrag vilka
skulle kräva några väsentliga förändringar av bolagets finansiella position.
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