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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Arcane Crypto AB avger följande
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Uppgifter inom parentes
avser föregående år.

Information om verksamheten

I slutet av år 2020 upprättades ett aktieköpsavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Arcane Crypto AS genom
en riktad emission av upp till 7 327 666 667 aktier i Vertical
Venture vilket innebar att huvudägarna i Arcane Crypto
AS också blev huvudägare i Arcane Crypto AB (f.d. Vertical
Venture). Det omvända förvärvet godkändes av den extra
bolagsstämman i Arcane Crypto AB den 11 januari 2021 då
nuvarande koncernstruktur uppstod.
Arcane Crypto AS grundades 2009 och är ett norskt aktiebolag med huvudkontor i Oslo, Norge. Arcane Crypto, med
nuvarande affärsområden sedan 2018, verkar internationellt med lokala kontor i Stockholm och London.
Arcane Crypto har nu varit noterat i ett år och har varit
verksamt i lite mer än tre år. Under dom första verksamhetsåren har fokus varit på att bygga upp en portfölj av
bolag som spänner över hela värdekedjan för digitala
tillgångar. Vi står nu inför nästa fas i bolagets utveckling med huvudfokus på teknik- och produktutveckling.
Genom att sammanföra existerande tjänster på en
gemensam digital plattform under ett varumärke maximerar vi synergier och kan ge våra kunder den bästa
möjliga kundupplevelsen.
Företaget har sitt säte i Stockholm.

Ägarförhållanden

Per den 31 december 2020 fanns det 6 593 aktieägare
som innehade 540 072 401 aktier i Arcane. Efter det
omvända övertagandet av Arcane Crypto har antalet
aktieägare vuxit från cirka 6 000 till cirka 27 188 aktieägare
som ägde 8 505 700 189 aktier den 31 december 2021.
Under året omsattes 13 476 312 567 aktier till en snittkurs
om 0,29 SEK per aktie, totalt omsattes aktier till ett värde
om 3 972 MSEK.
Den starka intäktstillväxten fortsatte under året och efter
konsolideringen av Kaupang under det andra kvartalet
2021 och Trijo under det tredje kvartalet 2021, uppgick
koncernens intäkter till 332 239 kSEK under räkenskapsåret 2021 jämfört med 1 941 kSEK under helåret 2020.
Årets resultat uppgick till –163 440 kSEK jämfört med

–20 526 kSEK under räkenskapsåret 2020. Det ska noteras
att i årets resultat ingår en engångskostnad om 126 953
kSEK hänförligt till det omvända förvävet av Arcane Crypto
AS under första kvartalet 2021.
Observera att varken Alphaplate, LN Markets eller Puremarkets är konsoliderade. Dessa portföljbolag redovisas
istället enligt kapitalandelsmetoden och Arcanes ägarandel. Resultat från intressebolagens deltagande uppgick till
–5 490 kSEK under räkenskapsåret 2021.
Under första kvartalet 2021 genomfördes en riktad emission vilken ökade kassa och eget kapital med 49 500 kSEK.
Under tredje kvartalet 2021 genomförde Arcane ytterligare en riktad emission på 61 000 kSEK för att finansiera
investeringen i Arcane Green Data AS. Koncernens eget
kapital per den 31 december 2021 uppgick till 148 949 kSEK
vilket var en nettoökning med 116 746 kSEK jämfört med
samma tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret

Bitcoin nådde en ny all-time high under fjärde kvartalet.
Bitcoins fotfäste på de traditionella marknaderna fortsätter att växa och denna trend accelererade under fjärde
kvartalet. I oktober godkände SEC de första amerikanska
BTC-ETF:erna. Proshares BITO ETF lyckades bryta 1 miljard
USD i tillgångar under förvaltning bara två dagar efter
lanseringen. Detta gjorde den till den mest framgångsrika
icke-aktierelaterade amerikanska ETF-lanseringen i historien. Detta illustrerar tydligt att efterfrågan på bitcoinexponering växer och är mycket hög på institutionell nivå. Totalt
sett har stängda fonder och ETP:er nu mer än 845 000 BTC,
en ökning med 140 000 BTC sedan januari 2021.
Institutionell adoption fortsätter att utvecklas inom krypto.
Under fjärde kvartalet meddelade räntejätten PIMCO att de
hade kryptoexponering, medan Mastercard meddelade att
de skulle tillåta banker att erbjuda kryptokredit- och betalkort. Banker utökar sina erbjudanden, anställer kompetens
inom krypto och utforskar lån genom kryptovalutor.
Under året slutfördes förvärv av 100% av aktierna i Ijort
Invest AB (Trijo) och Kaupang. Ägarandelen i LN Markets
ökade från 7% till 16%.
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Under fjärde kvartalet startades Bitcoin mining genom
en investering på 35 MSEK i det helägda dotterbolaget
Arcane Green Data Services. Utrustning för ytterligare 25
MSEK beställdes under fjärde kvartalet men togs i drift
först under 2022.

Flerårsöversikt
2021

Koncernen (kSEK)
Nettoomsättning
Årets resultat
Balansomslutning

2020

332 239

1 941

–163 440

–20 526

181 044

43 448

Soliditet (%)

82,3

78,1

Moderbolaget (kSEK)

2021

2020

10 055

3 000

2 225

2 119

–718

–42 873

488 542

5 028

12 716

99,6

24,7

12,3

Nettoomsättning
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet (%)
För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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2019

Förändring av eget kapital
Koncernen (kSEK)
Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital inkl.
årets resultat

Totalt

143

48 520

–19 483

29 181

1 828

–205 297

–203 469

29 064

459 266

488 330

–4 926

–4 926

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Förändring koncernstruktur
Nyemission
Emissionskostnader
Omräkningsdifferens
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

31 035

297 563

3 274

3 274

–163 440

–163 440

–179 649

148 949

Enligt K3 19.6.5 ska jämförelsetal för koncernen lämnas för det legala dotterföretaget vid ett omvänt förvärv varför det egna
kapitalets struktur blir annorlunda och därför justeras på den egna raden förändring koncernstruktur.

Moderbolaget (kSEK)

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

1 971

319 019

–319 031

–718

–718

–718

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Balanseras i ny räkning
Nyemission

29 064

Emissionskostnader

459 266

Årets resultat
31 035

773 359

1 241
0
488 330
–4 926

–4 926

Belopp vid årets utgång

Totalt

–319 749

2 119

2 119

2 119

486 764

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande
(kronor):
Fri överkursfond
Ansamlad förlust
Årets vinst

773 359 433
–319 749 350
2 119 405
455 729 488

Disponeras så att
i ny räkning överföres

455 729 488
455 729 488

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i
övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Koncernens Resultaträkning
kSEK

Not

2021-01-01
– 2021-12-31

2020-01-01
– 2020-12-31

332 239

1 941

386

162

332 625

2 103

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

–304 837

0

2, 3

–25 496

–10 923

4

–24 063

–12 642

–11 499

–66

–198

0

–366 093

–23 631

–33 468

–21 528

Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

5

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

6

–5 490

37

4 122

1 193

–128 604

–228

–129 972

1 002

Resultat efter finansiella poster

–163 440

–20 526

Resultat före skatt

–163 440

–20 526

Årets resultat

–163 440

–20 526
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Koncernens Balansräkning
kSEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

7

3 632

184

Goodwill

8

47 527

0

51 159

184

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

9

66 244

74

66 244

74

Finansiella anläggningstillgångar
10

3 913

13 408

Ägarintressen i övriga företag

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

11

17 936

2 067

Andra långfristiga fordringar

12

5 406

3 513

Summa anläggningstillgångar

27 255

18 988

144 658

19 246

55

0

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

13

2 473

5 108

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

10 969

0

13 497

5 108

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

3 568

1 407

3 568

1 407

19 321

17 687

Summa omsättningstillgångar

36 386

24 202

SUMMA TILLGÅNGAR

181 044

43 448

Kassa och bank
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Koncernens Balansräkning
kSEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital

31 035

143

297 563

48 521

–179 649

–19 483

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

148 949

29 181

Summa eget kapital

148 949

29 181

0

177

0

177

1 535

5 964

29 433

7 788

Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

Långfristiga skulder
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

15

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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1 127

338

32 095

14 090

181 044

43 448

Koncernens Kassaflödesanalys
kSEK

Not

2021-01-01
– 2021-12-31

2020-01-01
– 2020-12-31

–163 440

–20 526

138 452

3 541

–24 988

–16 985

–55

–1 180

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m

16

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar

–8 334

912

Förändring leverantörsskulder

–4 429

–1 914

Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

–5 940

–734

–43 746

–19 901

0

0

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

–66 170

0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

–15 345

–9 015

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–81 515

–9 015

109 350

47 752

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån

17 545

0

0

–1 348

126 895

46 404

1 634

17 488

Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

17 687

199

Likvida medel vid årets slut

19 321

17 687
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Moderbolagets Resultaträkning
kSEK

Not

2021-01-01
– 2021-12-31

2020-01-01
– 2020-12-31

10 055

3 000

247

0

10 302

3 000

–8 467

–2 409

–1 209

–258

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

2

Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

3

–198

–1

–9 874

–2 668

428

332

34

0

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

0

669

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
17

1 732

–1 535

Räntekostnader och liknande resultatposter

6

–75

–184

1 691

–1 050

Resultat efter finansiella poster

2 119

–718

Resultat före skatt

2 119

–718

Årets resultat

2 119

–718
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Moderbolagets Balansräkning
kSEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

18, 19

326 762

900

326 762

900

326 762

900

2 100

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag

20

150 717

Övriga fordringar

13

1 269

106

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

13

1 762

151 999

3 968

9 781

160

161 780

4 128

488 542

5 028

2021-12-31

2020-12-31

31 035

1 971

31 035

1 971

773 359

319 019

–319 749

–319 031

2 119

–718

455 729

–730

486 764

1 241

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

kSEK

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

21

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Fri överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder

15

Leverantörsskulder

920

403

0

1 150

Övriga skulder

308

1 833

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

550

401

1 778

3 787

488 542

5 028

Skulder till koncernföretag

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Moderbolagets Kassaflödesanalys
kSEK

Not

2021-01-01
– 2021-12-31

2020-01-01
– 2020-12-31

2 119

–718

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

16

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

–49

0

2 070

–718

–1 039

–2 100

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

445

1 254

517

–942

–2 526

–8 679

–533

–11 185

Investeringsverksamheten
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

–99 196

–494

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

11 296

–99 196

10 802

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission

109 350

0

Upptagna lån

0

1 500

Amortering av lån

0

–1 017

109 350

483

9 621

100

160

60

9 781

160

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter

(kSEK)

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats
till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella
poster.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med
föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna
kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten
som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är
förknippade med ägandet av varan har överförts från
företaget till köparen.
Intäkter från handel med digitala valutor som genereras
via matchmaking (broker) bokförs enligt redovisningsprincipen för varor. Vid försäljning av digitala valutor till
kunder kostnadsförs anskaffningsutgiften som varukostnad och försäljningsvärdet av kryptovalutan redovisas
som försäljningsintäkt. När broker förvärvar kryptovalutor från en kund och kvittar handeln genom att byta
kryptovalutorna med en annan motpart, klassificeras
kvittningshandeln som försäljningsintäkter medan köpet
från kunden klassificeras som varukostnad.
Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger
verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt
förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Förändring av koncernens sammansättning
Enligt tillämpliga redovisningsregler för det omvända
övertagandet ses den förvärvade enheten, Arcane
Crypto AS, som den överlevande enheten i koncernredovisningen.
Koncernens förändringar i eget kapital ska jämföras med
tidigare redovisningar för det efterlevande företaget.
Justering för att överensstämma med aktiekapitalet i det
legala moderbolaget presenteras på en separat rad i
rapporten över förändringar i eget kapital.
Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderbolaget,
samtliga företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt
har mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt innehar
det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt
att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till
och med den tidpunkt då moderbolaget inte längre har
ett bestämmande inflytande över dotterföretaget.
Intresseföretag och Gemensamt styrt företag
Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga
när företaget äger minst 20% men inte mer än 50% av
rösterna i ett annat företag.
Redovisning av intresseföretag
Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Det innebär att
en förvärvsanalys upprättas och eventuella över- eller
undervärden identifieras. Det koncernmässiga värdet på
andelen påverkas under innehavstiden genom avskrivningar på övervärden eller återföring av undervärden.
Andelsvärdet påverkas även av resultatandelen i intresseföretaget under innehavstiden, justerat för internvinster och övriga koncernmässiga justeringar. Erhållna
utdelningar reducerar det koncernmässiga värdet.
Andel i intresseföretagets resultat efter skatt redovisas
på egen rad och påverkar koncernens rörelseresultat.
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Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster
elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras
också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.
Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt
dagskursmetoden. Samtliga poster i balansräkningen
har omräknas till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har omräknats till genomsnittskurs under
räkenskapsåret. Differenser som uppkommer redovisas
direkt i eget kapital.
Goodwill
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än
värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid
förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna goodwillen
som en tillgång i balansräkningen.
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar enligt kostnadsföringsmodellen.
Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång kostnadsförs direkt när de uppkommer.
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. Följande
avskrivningsprocent tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
Goodwill

5
5
5

Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen
antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men
oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
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Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad
anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas
som kostnad och en skuld då det finns en legal eller
informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd
av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kan göras.
Aktierelaterade ersättningar
Egetkapitalreglerade aktieprogram har ställts ut efter
räkenskapsårets utgång.
Redovisning av egetkapitalreglerade program
Det verkliga värdet på tilldelade personaloptions- och
aktieprogram beräknas vid utställandetidpunkten med
Black & Scholes värderingsmodell, varvid hänsyn tas till
villkor som är aktiekursrelaterade. Värdet redovisas som
en personalkostnad i resultaträkningen, fördelad över
intjänandeperioden, med en motsvarande ökning av
eget kapital. Den kostnad som redovisas motsvarar det
verkliga värdet av en uppskattning av det antal optioner
och aktier som förväntas bli intjänade. I efterföljande
perioder justeras denna kostnad för att återspegla det
verkliga antalet intjänade optioner och aktier. Justering sker dock inte när optioner och aktier förverkas till
följd av att aktiekursrelaterade villkor inte uppfylls i en
utsträckning som ger rätt till inlösen.
Egetkapitalreglerade program utställda till anställda i
dotterföretag
I Moderbolaget redovisas det beräknade och redovisade
värdet av egetkapitalreglerade program utställda till
anställda i andra bolag i koncernen som ett kapitaltillskott till dotterföretag. Värdet på andelar i dotterföretag
ökar samtidigt som Moderbolaget redovisar en ökning av
eget kapital. Kostnaden för anställda i de berörda bolagen vidarefaktureras löpande till respektive dotterföretag
och regleras kontant varigenom ökningen av andelar i
dotterföretag neutraliseras.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där
fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser
att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en
kostnad under den period de anställda utför de tjänster
som ligger till grund för förpliktelsen.
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar,

uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga
vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar
och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande
omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa
används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från
andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och
antaganden ses över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och
antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära
en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa
räkenskapsår.

Not 2 Arvode till revisorer
Koncernen
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som
det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser
vid sådan granskning eller genomförandet av sådana
övriga arbetsuppgifter.
2021

2020

348

73

Revisionsuppdrag

356

73

Övriga tjänster

RSM
Revisionsuppdrag

Moderbolaget
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som
det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser
vid sådan granskning eller genomförandet av sådana
övriga arbetsuppgifter.
2021

2020

RSM
80
8
88

PWC
Revisionsuppdrag

197

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

92
289

PWC
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

Årsredovisning 2021 |
Transaktion 09222115557467559076

Signerat KW, VL, SS, KK, TBJ, MJ

197

270

92

323

289

593
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Not 3 I nköp av varor och tjänster
från närstående

Not 7 K
 oncessioner, patent, licenser,
varumärken samt liknande rättigheter

Koncernen

2021

2020

Koncernen

Middelborg AS, Jonatan Raknes

1 200

1 200

Ingående anskaffningsvärden

1 200

Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

4 288

198

–14

–14

1 200

Middelborg AS har ett konsultavtal med Arcane Crypto
AS avseende tidigare ordförande Jonatan Raknes för
arbete utöver vad som ingår i ansvaret som styrelsens
ordförande. Detta avtal upphörde i december 2021.

Ingående avskrivningar

2021-12-31

2020-12-31

198

198

4 090

0

Årets avskrivningar

–643

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

–657

–14

Utgående redovisat värde

3 632

184

2021-12-31

2020-12-31

Inköp

55 904

0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

55 904

0

Not 4 Medelantalet anställda
Koncernen
Medelantalet anställda

2021

2020

21

15

Not 5 R
 esultat från andelar i intresseföretag
och gemensamt styrda företag
Koncernen

2021

Resultatandel från innehav i Pure och
Alphaplate.

2020

–5 490

37

–5 490

37

Not 6 R
 äntekostnader och liknande
resultatposter
Koncernen
Engångskostnad

2021

2020

–126 953

0

–126 953

0

Förvärvet av Arcane Crypto AS redovisas som ett
omvänt förvärv där anskaffningspriset fastställdes av
det aktuella marknadspriset för Arcane Crypto ABs aktie
vid anskaffningstillfället. Värdet på Arcane Crypto AB vid
detta tillfälle var ovanstående belopp och redovisas som
en engångskostnad (noteringskostnad) eftersom det
inte kan klassas som goodwill då Arcane Crypto saknade
annan verksamhet vid detta tillfälle.

Not 8 G
 oodwill
Koncernen

Årets avskrivningar

–8 377

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

–8 377

0

Utgående redovisat värde

47 527

0

Goodwill redovisad i Arcane Crypto AS och hänförlig till
förvärven av Kaupang Crypto AS i mars månad och Ijort
Invest AB (Trijo) i juli månad. Samtliga anläggningstillgångar prövas för nedskrivning där det fria kassaflödet
över en femårsperiod nuvärdesberäknas med en internränta om 14% och jämförs med det bokförda värdet.

Not 9 I nventarier, verktyg och installationer
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden

2021-12-31

2020-12-31

140

66

Inköp

68 947

74

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

69 087

140

Ingående avskrivningar

–66

0

Årets avskrivningar

–2 777

–66

Utgående ackumulerade avskrivningar

–2 843

–66

Utgående redovisat värde

66 244

74

Investering i servrar för datautvinning i mining verksamheten bokfört i Arcane Green Data Services AS.
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Not 10 A
 ndelar i intresseföretag och
gemensamt styrda företag
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar

Not 13 A
 ndra långfristiga fordringar

2021-12-31

2020-12-31

12 956

8 459

2 351

4 497

–7 108

0

8 199

12 956

–1 351

0

Årets nedskrivningar

–2 935

–1 351

Utgående ackumulerade nedskrivningar

–4 286

–1 351

3 913

11 605

Utgående redovisat värde

Koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2 349

5 108

124

0

2 473

5 108

2021-12-31

2020-12-31

Skattefordran avseende aktuell skatt
Övriga poster

Moderbolaget
Skattefordran avseende aktuell skatt

1 269

106

1 269

106

Not 14 F
 örutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Not 11 Ägarintressen i övriga företag
Koncernen

Koncernen

2021-12-31

2020-12-31

2 164

0

Inköp

15 772

2 164

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

17 936

2 164

Utgående redovisat värde

17 936

2 164

Ingående anskaffningsvärden

Arcane Crypto AS investering i ITOAM Sarl (LN Markets).
Kapitalandel 16%.

9 836

0

Förutbetalda hyreskostnader

289

0

Upplupna intäkter

844

0

10 969

0

Upparbetad men ej fakturerad intäkt är hänförlig till
intjänad ersätt ning för Arcane Cryptos Asset Management . Upplupen intäkt är hänförlig till Kaupang Krypto
som sin R&D verksamhet via Skattefunn programmet i
Norge.
2021-12-31

Förutbetalda försäkringspremier

Not 12 Andra långfristiga fordringar
2021-12-31

2020-12-31

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Moderbolaget

Koncernen

2021-12-31

2020-12-31

13

1 762

13

1 762

2021-12-31

2020-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

3 513

0

Tillkommande fordringar

1 633

3 513

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

5 406

3 513

Utgående redovisat värde

5 406

3 513

Lån till Alphaplate Ltd 3 904 kSEK samt Arcane Asset
personal 1 456 kSEK. .

Not 15 Ö
 vriga skulder
Koncernen
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till långivare
(Arcane Green Data), räntebärande

17 545

0

Övriga skulder, ej räntebärande

11 888

7 788

29 433

7 788
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Not 16 Justering för poster som inte
ingår i kassaflödet
Koncernen

2021-12-31

2020-12-31

11 499

3 541

Avskrivningar
Engångskostnad omvänt förvärv

Not 20 F
 ordringar hos
koncernföretag
Moderbolaget
Tillkommande fordringar

126 953

Moderbolaget

3 541

2021-12-31

2020-12-31

–49

0

–49

0

2020-12-31

–1 732

0

–1 732

0

2021-12-31
326 762

900

326 762

900

Försäljningar

-200 144

Utgående ackumulerade avskrivningar

-200 144

0

Antal aktier
8 505 700 189

Kvotvärde
0,05

Anna Svahn meddelade i februari 2022 att hon lämnar
styrelsen på grund av andra åtaganden.
Styrelsen har i mars 2022 beslutat om emission av aktier
baserat på utnyttjanden av personaloptioner.
Hela innehavet i Alphaplate Ltd såldes i januari 2022.
Innehavet i Alphaplate är nedskrivet med 2 322 kSEK per
31 december 2021 för att avspegla det realiserade värdet.

199 244
326 762

150 717

Kaupang Krypto, ett helägt bolag till Arcane Crypto AS,
meddelade i januari 2022 att man ingått ett samarbete
med NFT AS och Sam Farao för ett förvärv av Bjarne Melgards första krypto kollektion \”The Lightbulb man\”.

0

Utgående redovisat värde

Utgående redovisat värde

8 505 700 189

199 244

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

Antal Aktier

2020-12-31

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets nedskrivningar

150 717

Not 22 V
 äsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut

Inköp

Ingående nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Moderbolaget

Not 18 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

2 100
–2 100

Not 21 Antal aktier och kvotvärde

2021-12-31

Ränteintäkter från koncernföretag

2020-12-31

Fordringar hänförliga till Arcane Crypto AS samt Arcane
Green Data Services AS.

Not 17 Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Moderbolaget

150 717

Omklassificeringar

138 452

Avskrivningar

2021-12-31

0

Not 19 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn

Kapitalandel

Rösträttsandel

Bokfört värde

Arcane Green Data Holding AS

100%

100%

30

Arcane Crypto AS

100%

100%

326 732
362 762

Arcane Green Data Holding AS
Arcane Crypto AS

16 |

Org.nr

Säte

927407183

Oslo

2 370

2 302

994608673

Oslo

–13 324

–39 938
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Eget kapital

Resultat

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats
och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.
Stockholm, datum enligt elektronisk signatur

Michael Jackson
Ordförande

Kristian Kierkegaard

Viggo Leisner

Simon Saneback

Torbjörn Bull Jenssen
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats på datum enligt elektronisk signatur
RSM Stockholm AB

Karl-Henrik Westlund
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE Arcane Crypto AB år 2021
Till bolagsstämman i Arcane Crypto AB, org.nr. 556668-3933
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Arcane
Crypto AB för år 2021.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i

utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Arcane Crypto AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.

enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Arcane Crypto AB:s och dess dotterföretags finansiella ställning
per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Arcane Crypto AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Arcane Crypto AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

grund för våra uttalanden.

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en

Övriga upplysningar

bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets

Revisionen av årsredovisningen för år 2020 har utförts av en annan revisor som
lämnat en revisionsberättelse daterad 21 april 2021 med omodifierade uttalanden i

verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Rapport om årsredovisningen.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i

årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska

den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har

sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas
på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något
väsentligt avseende:

något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

•

Revisorns ansvar

•

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision

sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas

som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen
och koncernredovisningen.

ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på

på Revisorsinspektionens webbplats:

Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av

Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

revisionsberättelsen.

Stockholm den dag som framgår av den elektroniska signeringen

aktiebolagslagen.

RSM Stockholm AB

Karl-Henrik Westlund
Auktoriserad revisor

Transaktion 09222115557467558994
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