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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i KnCGroup AB intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställts på ordinarie årsstämma ÅÅÅÅ-MM-DD.
Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition i moderföretaget
Ort och datum

Samuel Cole
Verkställande direktör

1(23)

KnCGroup AB
556948-9932

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
KnCGroup utvecklar hårdvara, bygger, och driver datorhallar för verifiering av transaktioner med
kryptovalutor (även sk mining). Koncernen har även salufört hårdvara till 3:e part. Bolaget har under
verksamhetsåret haft följande helägda dotterföretag:
KnCMiner AB som utvecklar hårdvara för mining. Bolaget har under året gått från att sälja hårdvara till
att hantera inköp för koncernen och uthyrning av utrustning till andra bolag i koncernen. Bolaget har i
begränsad omfattning bedrivit mining av bitcoins för egen räkning.
KnC20 nm Sweden AB som utvecklar metoder för att bygga och driva datorhallar med processorkraft
förmining. Bolaget har gått från att bedriva mining av bitcoins för egen räkning till att hyra ut
processorkapacitet inom koncernen. Den försäljning av hårdvara som tidigare bedrivits i bolaget har
avslutats.
KnCHosting AB som sköter drift av en datorhall i Spånga, och hyr ut processorkapacitet inom
koncernen. I tillägg till detta sköter bolaget reklamationer, återköp samt reparationer (RMA) för de
produkter som sålts till externa kunder.
KnC IoM AB som är ett holdingbolag vars dotterbolag hyr processorkapacitet från andra bolag inom
koncernen för att bedriva mining. Dotterbolagen har sitt säte på Isle of Man men är s.k. CFC-bolag
vilket innebär att deras resultat tas upp till beskattning i Sverige. Hela koncernen beskattas däremed i
Sverige.
KnCResources AB som hyr ut personal till övriga dotterföretag i KnCGroup.
KnCCloud AB som under verksamhetsåret varit vilande.
Koncernens verksamhet startade i KnCMiner i maj 2013. Bolaget blev formellt blev ett dotterbolag
2014-01-31. Resultatet i koncernredovisningen är redovisat i enlighet med K3 där dotterbolagets
resultat konsolideras rad för rad från och med förvärvstidpunkten. Från verksamhetsstart har
koncernen totalt omsatt ca 620 miljoner kronor.
Ägarförhållanden
Ägare som innehar mer än 10% av andelarna i bolaget är:
Scole Holdings AB,
CnV Invest AB
Michael Unnebäck AB
Creandum III L.P.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Koncern
Nettoomsättning, tkr
Rörelsemarginal %
Balansomslutning, tkr
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %

2014-12-31
482 728
-15,9
327 142
-33,6
49,4
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Moderföretag
Nettoomsättning, tkr
Rörelsemarginal %
Balansomslutning, tkr
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %

2014-12-31
159 489
-16,2
306 932
-11,8
71,2

Forskning och utveckling
Koncernen har både under föregående och innevarande år satsat stora resurser på design och
utveckling av ASIC:ar som används för verifiering av transaktioner med kryptovalutor. Det sker en
ständig produktutveckling där nya generationer av hårdvaran tas fram. Koncernen har även bedrivit
forskning och utvecklings arbete av ringa omfattning för att utveckla lösningar för drift av datahall.
Egen utvecklingstid samt inköpta utvecklingstjänster utgör tillsammans tillgångsposten Balanserade
utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. Denna utveckling genererar redan stora intäkter
för koncernen, och beräknas fortsätta göra det under det kommande året.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång
Då utvecklingstakten inom branschen för kryptovaluta är hög har bolaget omvärderat den ekonomiska
livslängden på tidigare framtagna ASIC:s. Bolagets bedömning är att den understiger tre år och har
därför valt att direkt kostnadsföra dessa. Koncernen visar därför ett kraftigt negativt resultat
innevarande år. Tecknade leasingperioder för produkterna sträcker sig dock även över 2015 och
intäkerna från nyttjandet av maskinerna beräknas totalt sett att väl överstiga kostnaderna.
Den försäljning av hårdvara som bedrivits i dotterbolagen har under året avslutats. Antalet anställda i
koncernen kommer minskas under 2015 för att spegla de förändringar som görs.
Under 2015 har tre nya bolag bildats i koncernen, dessa ska....

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bitcoins ekosystem har under året utvecklats till en mer mogen marknad och en större infrastruktur har
byggts upp för att utveckla ekonomin. Vi har kunnat se kraftiga prissvängningar under året men också
en ökad övervakning samt reglering från myndighetshåll. Marknaden har utvecklats mer mot den
finansiella sektorn och förväntas ta ytterligare kliv i den riktningen under våren 2015. Svårighetsgraden
för mining har ökat under året med anledning av ökad konkurrens.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor xxx xxxx, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning
Summa

Belopp i SEK
1
1

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i SEK

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Not

2013-11-152014-12-31

1
2

482 728 042
33 300 283
516 028 325

3,4
5

-91 567 551
-274 834 037
-30 523 260
-195 070 902
-727 793
-76 695 218

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

113 579
-2 169 273
-78 750 912

Resultat före skatt

-78 750 912

Skatt på årets resultat
Årets resultat

6

24 464 322
-54 286 590

4(23)

KnCGroup AB
556948-9932

Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2014-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

7

26 577 023
26 577 023

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

8

29 158 197
29 158 197

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

10
11

16 479 947
2 739 259
19 219 206

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

74 954 426

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Förskott till leverantörer
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank

71 135 218
628 791
71 764 009

12

2 027 180
95 074 315
4 288 303
101 389 798
79 033 956

Summa omsättningstillgångar

252 187 763

SUMMA TILLGÅNGAR

327 142 189
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

13

Aktiekapital
Nyemission under registrering
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

56 364
9 118
161 648 178
161 713 660

Summa eget kapital

161 713 660

Avsättningar
Övriga avsättningar

14

832 200
832 200

Långfristiga skulder
Konvertibla lån

15

15 000 000
15 000 000

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

16

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 523 911
17 982 578
8 378 644
59 587 870
48 123 326
149 596 329
327 142 189

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda panter och säkerheter

Ansvarsförbindelser

2014-12-31
Inga

Inga
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Kassaflödesanalys - koncern
Belopp i SEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Not

17

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

2014-12-31
-76 695 218
160 161 199
113 579
-2 169 273
-224 272
81 186 015

-71 764 009
-70 350 658
78 070 386

Kassaflöde från den löpande verksamheten

17 141 734

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-11 580 083
-95 531 000
-62 935 258
-1 520 678

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-171 567 019

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Emission av konvertibellån

208 099 461
10 359 780
15 000 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

233 459 241

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets slut

18

79 033 956
79 033 956
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Resultaträkning - moderföretag
Belopp i SEK

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Koncernbidrag
Resultat före skatt
Årets resultat

Not

2013-11-152014-12-31

1

159 488 575
159 488 575

3,4
5

-83 466 152
-20 445 582
-6 069 328
-73 913 831
-1 419 014
-25 825 332
240
-42
-25 825 134
25 820 000
-5 134
-5 134
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

2014-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

7

2 261 379
2 261 379

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

9

25 270 000
25 270 000

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

27 531 379

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Kassa och bank

177 846 696
24 735 998
202 582 694
76 818 032

Summa omsättningstillgångar

279 400 726

SUMMA TILLGÅNGAR

306 932 105
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

13

Bundet eget kapital
Aktiekapital (9875908 A-aktier, 1396827 B-aktier)
Nyemission under registrering

56 364
9 118
65 482

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

208 033 979
10 359 780
-5 134
218 388 625
218 454 107

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Konvertibla lån
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15

16

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 000 000
15 000 000
5 177 661
44 305 658
22 713 570
1 281 109
73 477 998
306 932 105

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ställda panter och säkerheter

Ansvarsförbindelser

2014-12-31
Inga

Inga
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Kassaflödesanalys - moderföretag
Belopp i SEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Not

17

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

2014-12-31
-25 825 332
73 913 831
240
-42
48 088 697

-202 582 693
73 477 998

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-81 015 998

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-25 270 000
-76 175 211

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-101 445 211

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Erhållna koncernbidrag
Erhållna aktieägartillskott
Emission av konvertibellån

208 099 461
25 820 000
10 359 780
15 000 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

259 279 241

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets slut

18

76 818 032
76 818 032
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i SEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller
teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar
är uppfyllda:
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
eller säljas.
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida
ekonomiska fördelar.
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad
immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten

Koncern
år

Moderföretag
år

5

5

Företagsledningens bedömning är att en avskrivningstakt på 5 år speglar de internt upparbetade
immateriella anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. Bolaget har inga
materiella anläggningstillgångar där skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts
vara väsentlig. Någon uppdelning i komponenter som skrivs av separat har därför inte gjorts.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Koncern
år

Moderföretag
år

5

5

Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer

Företagsledningens bedömning är att en avskrivningstakt på 5 år speglar de materiella
anläggningstillgångarnas ekonomiska livslängd.

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. En
tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av
återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasing - leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive
utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte
om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.
Tillgångar och skulder räknas om till redovisningsvalutan till balansdagskurs. Intäkter och kostnader
räknas om till avista kursen per varje dag för affärshändelserna om inte en kurs som utgör en
approximation av den faktiska kursen används (t.ex. genomsnittlig kurs). Valutakursdifferenser som
uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas genom vägda genomsnittspriser.

KnCGroup AB
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Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald
sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då
det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda.
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon
legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla
sitt åtagande. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas
pensionsberättigande tjänster utförts.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en anställning före den normala
tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig
avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk
fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna
sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle
krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd
av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje
balansdag.

Garantier
Vid försäljning av varor lämnar bolagen 12 månaders produktgaranti. Avsättningar för dessa
åtaganden görs baserat på historisk information om uppkomna kostnader för att reglera krav enligt
garantivillkoren.
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Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.

Försäljning av varor
Inkomsten från koncernens försäljning av varor redovisas som intäkt när följande villkor är uppfyllda;
de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen,
bolaget inte längre har något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis
förknippas med ägande och inte heller utöver någon reell kontroll över de sålda varorna, och de
utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Villkoren uppfylls normalt vid leverans till kund.

Ränta, royalty och utdelning
Inkomsten från koncernens mining av bitcoins redovisas som intäkt när de byts mot varor eller växlas
in till annan valuta.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Koncernbidrag
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det
erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat bolagets aktuella skatt.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas
per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen
innebär vidare att alla tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även
för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten av
förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas
i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och
skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.
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Uppskattningar och bedömningar
Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i
huvuddrag nedan.
Varulager
Bolagets värdering av varulagret bygger på antagandet om att det alltjämt finns en efterfrågan på
bolagets produkter de närmaste åren framöver. Framtida efterfrågan på virituell valuta och den
framtida tekniska utvecklingen på marknaden skulle kunna innebära förändringar i detta antagande.
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Avskrivningstakten på bolagets immateriella och materiella anläggningstillgångar baseras på bedömda
nyttjandetider. Beroende av vilka nyttjandeperioder som fastställs för en tillgång kan bolagets resultat
komma att påverkas.
Uppskjuten skattefordran
Vid en uppskattning av värdet på skattefordran ställd fordran i relation till framtida överskott vilket
baseras på företagsledningens uppskattningar och prognoser. Framtida justeringar av gjorda
antaganden skulle kunna innebära förändringar i värderingen.
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Noter
Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
2013-11-152014-12-31
Koncern
Nettoomsättning per rörelsegren
Försäljning och uthyrning av varor
Utvinning av bitcoins

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige
EU (exkl. Sverige)
Länder utanför EU

Moderföretag
Nettoomsättning per rörelsegren
Vidarefakturerade varor och tjänster

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige

281 967 871
200 760 171
482 728 042
149 490 869
137 508 625
195 728 548
482 728 042

159 488 576
159 488 576
159 488 576
159 488 576

Not 2 Övriga rörelseintäkter
2013-11-152014-12-31
Koncern
Negativ goodwill vid förvärv av dotterbolag
Bidrag och ersättningar för personal
Summa

33 282 914
17 369
33 300 283

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2013-11-152014-12-31
Koncern
Revideco AB
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster

49 149
1 378 698

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa

450 000
100 000
182 650
2 160 497

Moderföretag
Revideco AB
Revisionsuppdraget

-
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Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster

943 589

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa

200 000
1 143 589

Not 4 Operationell leasing - leasetagare
2013-11-152014-12-31
Koncern
Avtalade framtida minimileasavgifter avseende
icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

15 033 355
7 204 755
22 238 110

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

13 295 107

Not 5 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
2013-11-152014-12-31

Varav män

4
4

4
4

Dotterföretag
Sverige
Totalt dotterföretag

48
48

40
40

Koncernen totalt

52

44

Moderföretag
Sverige
Totalt moderföretaget

Könsfördelning i företagsledningen
2014-12-31
Andel
kvinnor i %
Moderföretag
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

0%
0%

Koncern
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

0%
0%

KnCGroup AB
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2013-11-152014-12-31
Moderföretag
Styrelse och VD
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

4 085 625
160 000
4 245 625
1 283 704
-

Dotterföretag
Styrelse och VD
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

17 406 971
17 406 971
5 653 007
778 328

Koncern
Styrelse och VD
Övriga anställda

4 085 625
17 566 971

Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

21 652 596
6 936 711
778 328

All personal i koncernen har under året varit anställda i Sverige.

Not 6 Skatt på årets resultat
2013-11-152014-12-31
Koncern
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Redovisat resultat före skatt
Skatteintäkt, 22 %
Redovisad skatteintäkt
Skillnad
Effekt av ej avdragsgilla kostnader
Effekt av ej skattepliktiga intäkter
Effekt av övriga skattemässiga justeringar
Effekt av intäktsförd negativ goodwill
Summa

8 524 090
-32 988 412
-24 464 322
-78 750 912
-17 325 201
24 464 322
7 139 121
-188 386
24 896
-19 630
7 322 241
7 139 121
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Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Internt utvecklade tillgångar
-Förvärv av dotterföretag
-Avyttringar och utrangeringar
-Nedskrivningar
-Omklassificeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Förvärv av dotterföretag
-Avyttringar och utrangeringar
-Nedskrivningar
-Årets avskrivning enligt plan
-Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut

Koncern

Moderföretag

117 867 234
34 988 323
-26 692 619
-99 953 185
4 356 384
30 566 137

96 114 157
-19 938 947
-73 690 405

-3 786 096
459 653
15 092 410
-15 093 935
-661 146
-3 989 114

7 369 041
-7 592 467

26 577 023

2 261 379

2 484 805

-223 426

Nedskrivningar avser balanserade utgifter där en omprövning av den ekonomiska livlängden har gjorts
och den har bedömts understiga 3 år.

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Nyanskaffningar
-Förvärv av dotterföretag
-Avyttringar och utrangeringar
-Nedskrivningar
-Omklassificeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Förvärv av dotterföretag
-Avyttringar och utrangeringar
-Nedskrivningar
-Årets avskrivning enligt plan
-Omklassificeringar

Ackumulerade nedskrivningar:
-Årets nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

Koncern

Moderföretag

66 971 822
66 558 642
-153 331
-93 430 939
-4 356 384
35 589 810

-

-5 421 005
18 585
21 309 323
-21 300 386
661 146
-4 732 337
-

-

-1 699 277
-1 699 277

-

29 158 196

-

Nedskrivningar där anskaffningsvärdet och ackumulerade avskrivningar resultatförts avser inventarier
där en omprövning av den ekonomiska livlängden har gjorts och den har bedömts understiga 3 år.

Not 9 Andelar i koncernföretag
Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Inköp
Redovisat värde vid årets slut

25 270 000
25 270 000
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Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte
KnCMiner AB, 556931-9725, Stockholm
KnC20 nm Sweden AB, 556949-2928, Stockholm
KnCHosting AB, 556948-9940, Stockholm
KnCResources AB, 556948-9957, Stockholm
KnCCloud AB556976-1991, Stockholm
KnC IoM AB, 556976-1918, Stockholm
Dotterdotterföretag:
KnC Isle of Man Ltd, 129326C, Isle of Man
Dotterdotterdotterföretag
KnC Coins Ltd, 129327C, Isle of Man
KnC Coins Ltd, 129325C, Isle of Man

Antal
andelar
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500

i%
100
100
100
100
100
100

Redovisat
värde
25 020 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000

1

100

-

1
1

100
100

25 270 000

Rörelseförvärv under räkenskapsåret
Dotterbolaget KnCMiner AB har förvärvats under räkenskapsåret. Moderbolaget förvärvade 22,5 % av
andelarna och rösterna i januari 2014, eftersom det fanns en överenskommelse med övriga ägare
förelåg bestämmande inflytande vid den aktuella förvärvstidpunkten. KnCMiner AB har därför
hanterats som ett helägt dotterföretag i koncernredovisningen från och med sista januari 2014.
Resterande andelar i bolaget förvärvades av moderbolaget i två steg, i februari och i maj 2014.
Övriga företag i koncernen är nybildade under räkenskapsåret.

Not 10 Uppskjuten skatt
Koncern
Maskiner och inventarier
Övriga avsättningar
Underskottsavdrag

Uppskjuten
skattefordran
373 840
183 084
15 923 023
16 479 947

Uppskjuten
skatteskuld
-

Netto
373 840
183 084
15 923 023
16 479 947

Koncern

Moderföretag

1 218 580
1 520 679
2 739 259

-

Uppskjutna skatter värderas utifrån nominell skattesats.

Not 11 Andra långfristiga fordringar
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Förvärv av dotterföretag
-Tillkommande fordringar
Redovisat värde vid årets slut

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda lokalhyreskostnader
Förutbetalda leasingavgifter
Förutbetalda försäkringar
Övriga förutbetalda kostnader

Koncern
3 900 400
189 315
130 224
68 364
4 288 303

Moderföretag

-
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Not 13 Eget kapital
Koncern
Transaktioner med koncernens ägare
Nyemission vid bildande
Övriga nyemissioner
Erhållna aktieägartillskott
Summa Transaktioner med ägare
Förändringar i redovisade värden som
redovisas direkt mot eget kapital
Omräkningsdifferenser
Summa Förändringar i redovisade värden

Aktiekapital

Nyemission
under reg.

Annat eget
kapital

50 000
6 364

9 118

56 364

9 118

208 033 979
10 359 780
218 393 759

-

-

-2 458 991
-2 458 991

Årets resultat

-54 286 590

Vid årets slut

Moderföretag
Nyemission vid bildande
Övriga nyemissioner
Erhållna aktieägartillskott
Årets resultat
Vid årets slut

56 364

9 118

161 648 178

Aktiekapital

Nyemission
under reg.

Överkursfond

Övrigt fritt
eget kapital

50 000
6 364

9 118

208 033 979

56 364

9 118

208 033 979

10 359 780
-5 134
10 354 646

Not 14 Övriga avsättningar
Garantiåtaganden

Koncern
832 200
832 200

Moderföretag

Koncern
700 282
191 460
36 876 050
10 355 534
48 123 326

Moderföretag
113 175
35 560

-

Not 15 Konvertibla lån
/ Beskrivande text, villkor, löptid m m /
Tid och villkor för utbyte eller nyteckning.

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupen semesterlöneskuld
Upplupna sociala avgifter
Upplupna varukostnader
Övriga upplupna kostnader

1 132 374
1 281 109
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Not 17 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm
2014-12-31
Koncern
Avskrivningar
Nedskrivningar
Övriga avsättningar
Negativ goodwill vid förvärv av dotterbolag
Omräkningsdifferenser

28 665 875
166 405 029
832 200
-33 282 914
-2 458 991
160 161 199
2014-12-31

Moderföretag
Avskrivningar
Nedskrivningar

7 592 467
66 321 364
73 913 831

Not 18 Likvida medel
2014-12-31
Koncern
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank

79 033 956
79 033 956
2014-12-31

Moderföretag
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank

76 818 032
76 818 032

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
De kan lätt omvandlas till kassamedel.
De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 19 Koncernuppgifter
Inköp och försäljning inom koncernen
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 3,6 % av inköpen och 100 % av
försäljningen andra företag inom koncernen.

Not 20 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning
Balansomslutning: Totala tillgångar
Avkastning på eget kapital: Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / Eget kapital
Soliditet: Totalt eget kapital / Totala tillgångar
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