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Under första halvåret 2018 har företaget fokuserat på att fortsätta utveckla sin nya affärsmodell och
under de sex månader som slutade 30 juni 2018 var Bolagets förlust 242 159 euro.
Före slutet av året förväntar vi oss att slutföra färdigställningen av ett omfattande ekosystem inom
området krypto kapitalförvaltningstjänster (”CAMS”), framställning av kryptovaluta och relaterade
FinTech samt Blockchaintjänster.
Det första operativa elementet i ekosystemet, CAMS, har varit under utveckling under mer än arton
månader och använder egenutvecklade strategier samt black-box-teknik. Under de senaste
månaderna, har CAMS varit aktivt i högfrekvent handel med företagets medel. Handeln, inklusive
återinvesterade vinster, visar en svindlande daglig nettoavkastning på 1,0 – 1,5%. Simuleringar visar
dessutom att förvaltat kapital är för närvarande säkert skalbart upp till 50 miljoner USD och vi strävar
efter att säkra skalbarhet för upp till 500 miljoner dollar i tillgångar under förvaltning under de
kommande sex månaderna. Med provisioner och avgifter i linje med traditionella hedgefonder från
CAMS, förväntar vi oss att denna del av ekosystemet kommer att generera ett starkt kassaflöde före
slutet av året.
Beträffande övriga delar av vårt ekosystem inkluderar det ICO-relaterade tjänster, en marknad för
kryptovalutahandel samt ett intressebolag som tillhandahåller infrastrukturtjänster för mining av
kryptovalutor.
Den finansiering som krävs för att rulla ut ytterligare funktioner i vårt ekosystem görs tillgänglig via
företagets 50 miljoner euro aktieteckingsprogram som tillhandahålls av Global Emerging Markets
(GEM), mindre privata placeringar samt inkomster från CAMS.
För ytterligare information om framsteg i utbyggnaden av vårt ekosystem inom blockchainteknologi,
vänligen prenumerera på våra pressmeddelanden.

Med vänliga hälsningar,
Stockholm IT Ventures AB

Anthony Norman, CEO
Stockholm, 16 oktober 2018
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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 2018 - 30 juni 2018 ger en
rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som Bolaget står inför.
Stockholm, 16oktober 2018

__________________________
__
Roger Tamraz
Styrelseordförande

__________________________
__
Marc d’Hombre
Styrelseledamot

__________________________
__
Matthew Steckel
Styrelseledamot

__________________________
__
Eduard Will
Styrelseledamot

__________________________
__
Nicolai Paskalev
Styrelseledamot

__________________________
__
Jörgen Andersson
Styrelseledamot

__________________________
__
Claes Strömvall
Styrelseledamot

__________________________
__
Anthony Norman
VD
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Balansräkning i sammandrag
per
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar – not 4

30-jun-18
Ej granskad
EUR
2 659 574
2 659 574

2 659 574
2 659 574

13 616
30 379
43 996
2 703 570

13 616
3 652
17 268
2 676 842

73 110
1 428 679
-1 598 733
-96 944

73 110
1 428 679
-1 356 574
145 215

875 469
1 489 625
402 961
32 459
2 800 514
2 703 570

648 472
1 448 279
402 961
31 915
2 531 627
2 676 842

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar – not 5
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-18 och 31dec-17, respektive.
Överkursfond
Balanserat underskott
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder – not 5
Övriga skulder – not 5
Uppskjuten skatteskuld – not 5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – not 5

31-dec-17
Granskad
EUR

Summa eget kapital och skulder
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Resultaträkning i sammandrag
Sex månaderper den 30 juni
2018

2017
Ej granskad

EUR
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

-239 530
-239 530
-2 629
-242 159
-242 159

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

365 551 375
365 551 375

365 551 375
365 551 375

-

-

Rapport över totalresultat i sammandrag
Sex månader per den 30 juni
2018

2017
Ej granskad

Resultat för perioden
Omräkningsdifferenser
Totalresultat för perioden

EUR
-242 159
-242 159
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Förändringar i eget kapital i sammandrag
För perioden 1 januari 2017 - 30 juni 2018

Per den 1 januari 2017
Summa totalresultat för perioden
Per den 30 juni 2017
Uppskrivningsfond
Omräkningsdifferens
Summa totalresultat för perioden
Per den 31 december 2017
Summa totalresultat för perioden
Per den 30 juni 2018

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

Reserver
EUR
1 428 679
1 428 679
1 428 679
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Balanserat
underskott
EUR
-37 476
-9 148
-46 624
645
-1 310 595
-1 356 574
-242159
-1 598733

Summa
Eget
kapital
EUR
35 634
-9 148
26 487
1 428 679
645
-1 310 595
145 215
-242159
-96944
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Kassaflödesanalys i sammandrag
Sex månader per den 30 juni
2018
2017
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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-242 159

-9 148

2 629
-

448
-348

268 887
29 356
-2 629
26 727
26 727
3 652
30 379

-13 659
25 074
2 368
-448
348
2 267
2 267
10 538
12 805
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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 på
Frankfurtbörsen under symbolen SVAB. Bolagets adress är Nybrokajen 7, 11148 Stockholm, Sverige.
Bolaget är ett teknikföretag specialiserat på framställande och förvaltning av kryptovalutasamt
tillhörande FinTech och Blockchain teknik.
Aktien
Den 30 juni 2018 hade företaget 365 551 375 aktier utestående och de största aktieägarna var Trig
Media Group AB och Angel Business Club med ett kombinerat ägande av 11,6%.
Den 12 oktober 2018 var aktiens pris på Frankfurt-börsen EUR 0,018 och företagets utestående
aktier hade ökat till 902 907 249 stycken främst på grund av en kvittningsemission på6 mkr.
2. Delårsrapportens upprättandeoch ändringar i bolagets redovisningsprinciper
2.1 Grund för delårsrapportens upprättande
Som ett svenskt bolag listat på Frankfurtbörsen, är Bolaget under Sveriges och Finansinspektionens
jurisdiktion samt rapporteringsregler. Utan dotterbolag under 2017 samt denna rapporteringsperiod
krävs ej presentation av en någon koncernredovisning.
Bolagets redovisningsvaluta är euro (EUR) och monetära belopp presenteras i denna valuta om inte
annat anges.
Delårsrapporten i sammandrag för 1 januari 2018 - 30 juni 2018 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 2017.
Delårsrapporten i sammandrag har ej granskats av bolagets revisorer.
Bolagets årsredovisning och jämförelsetal per den 31 december 2017 har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3), 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 standarder för räkenskapsår med början 1 januari 2018
De redovisningsprinciper som använts i utarbetandet av delårsrapporten i sammandrag för 1 januari
2018 - 30 juni 2018 är förenliga med dem följda i utarbetandet av företagets årsredovisning för
räkenskapsåret med slut den 31 december 2017 med undantag för antagandet av nya standarder
som träder i kraft den 1 januari 2018, vilka ej hade någon väsentlig påverkan på delårsrapporten för
Bolaget.
Bolaget har ej tidigt vidtagit någon annan standard, tolkning eller något ändringsförslagsom har
utfärdats men ännu ejhar trätt i kraft.
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, inklusive
användarvärdeberäkningar.
5. Finansiella tillgångar och finansiella skulder
Bolagets finansiella tillgångar och finansiella skulder per den 30 juni 2018 och 31 december 2017 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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