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Årsberetning 2020 for Norwegian Block Exchange AS
Virksomhetens art
Norwegian Block Exchange AS er et selskap som er registrert hos og regulert av
Finanstilsynet som oppbevarer og veksler av virtuell valuta. Hoveddelen av virksomheten
omfatter utvikling og drift av en handelsplattform for virtuell valuta for selskapets kunder.
Selskapet er lokalisert i Oslo kommune, hovedkontoret holder til på Fornebu, Bærum, og
har support senter i Riga, Latvia.
Analyse av årsregnskapet og sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer
I 2020 har selskapet jobbet videre med utvikling av organisasjonen og
handelsplattformen.
Totale driftskostnader i 2020 beløp seg til 23.9 MNOK, hvorav aktiverte
utviklingskostnader for handelsplattformen beløp seg til 19 MNOK (80/20 splitt mellom
utvikling og driftskostnad). Dette er i hovedsak lønn for utviklere og kost i forbindelse
med datakraft og skytjenester relatert til utviklingen.
I 2020 er det kostnadsført 11.5 MNOK i lønn. Dette er lønn for ledelse og personell som
ikke direkte jobber med utvikling av handelsplattformen. Av andre driftskostnader er det
kostnadsført NOK 1.3 MNOK i avskrivninger av driftsmidler og immaterielle eiendeler, og
11.7 MNOK* i andre driftskostnader. Av disse er hovedpostene:
-

3,1 MNOK til outsourcing av kunde- og antihvitvaskingssenteret

-

3,2 MNOK for kjøp av skytjenester, datakraft og programvarelisenser

-

1,7 MNOK Reklameutgifter

-

0,8 MNOK Rekruttering

-

0,5 MNOK Konsulentutgifter i forbindelse med teknisk og juridisk bistand

-

0,5 MNOK Revisjon og juridisk bistand

*1.5 MNOK er brukt til husleie. Dette er imidlertid ført på balansen I henhold til IFRS16,
noes om avviker fra regnskapet for 2019 hvor det ble ført som annen driftskostnad.

Norwegian Block Exchange AS
Organisasjonsnummer 920245676
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu, Norway

Document ID:
23bb7e28-e806-404f-b20a-13a2884d9a0d

Selskapet hadde ingen langsiktig gjeld ved utgangen av 2020. Selskapet hadde 0.7 MNOK
i Ikke reskontroførte kundefordringer, disse ble reskontroført første bankdag i 2021.
Videre er 1,4 MNOK skyldig offentlig avgifter og 1,1 MNOK i leverandørgjeld og 61,6
MNOK i uregistrert innskutt aksjekapital. Sistnevnte har blitt konvertert til aksjer i
emisjonen i desember/Januar.
Årsresultatet ble et underskudd på kr 17 929 995. Egenkapitalen ved utgangen av 2019
var på kr 37 984 430. Innskutt egenkapital i løpet av 2020 utgjorde kr 77 989 743, og
egenkapital ved utgangen av 2020 på kr 103 004 543.

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift
er til stede og at denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av
regnskapet.

Redegjørelse for årsregnskapet
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og
resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter
regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved
bedømmelse av regnskapet.

Finansiell risiko
Markedsrisiko
Selskapets markedsrisiko er knyttet til utviklingen i både det nasjonale og internasjonale
markedet. Selskapets mål om å bli en global aktør innen virtuell valuta og
blokkjedeteknologi, påvirkes av kommende reguleringer i ulike land. Selskapet er direkte
avhengig av å kunne tilpasse seg de reguleringer som finnes i land der virksomheten har en
tilstedeværelse.
Inntekter fra drift vil i hovedsak komme fra kommisjonsbasert inntjening ved handel på
handelsplassen. Vi ser økt konkurranse i markedet, både fra nasjonale og internasjonale
aktører, noe som legger press på marginene. Foreløpig er markedet i Norden stabilt og
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tilsynelatende lite prissensitivt. Vi ligger lavt priset sammenlignet med andre nordiske
vekslere, men en priskrig eller inntog av større internasjonal aktør i det nordiske markedet
vil kunne påvirke inntjeningen. Det utarbeides i samsvar med planlagt Roadmap flere
inntektsstrømmer fra Ecommerce, Bank og renteprodukter (Harvest) for å redusere
sårbarheten knyttet til inntektsstrømmen.
Kredittrisiko
Selskapet leverer ikke tjenester på kreditt da oppgjør skjer umiddelbart ved handel.
Likviditetsrisiko
Etter emisjonen i desember/Januar er likviditets situasjonen i selskapet god. Videre
ekspansjon mot Ecommerce og Bank forutsetter imidlertid vesentlig økte investeringer, og
det planlegges ny emisjon i forbindelse med lanseringen av banktjenester. Vi har ellers
budsjettert med positiv kontantstrøm fra September, og dersom det ikke skjer større
endringer i markedet eller organisatorisk, ligger vi godt an i forhold til budsjett så langt i år.
Valutarisiko
Selskapet har kostnader knyttet til ulike valutaer både med utgangspunkt i ansatte og
tjenesteleverandører. Det er ikke inngått noen sikringsposisjoner for disse. I fremtiden vil
selskapet ha en inntektsstrøm i flere av disse valutaene. Dette vil da bli en naturlig sikring.
Selskapet har også en arbeidskapital i virtuell valuta, der bitcoin og ether utgjør brorparten.
Sikring av denne beholdningen vurderes løpende.

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i
denne forbindelse. Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i
forbindelse med utførelsen av sitt arbeid. Totalt sykefravær siste år har vært på totalt 28
dager, som utgjør >1 % av total arbeidstid i regnskapsåret.
Norwegian Block Exchange AS har som mål å være en arbeidsplass der det råder full
likestilling mellom kvinner og menn, og har innarbeidet en personalpolitikk som anses
for å være kjønnsnøytral på alle områder. Selskapet hadde ved årets utløp 18 ansatte, 3
kvinne og 15 menn. Selskapets styre består av 5 personer, hvorav 1 er kvinne. I tillegg til
dette har vi 6 stykker på kontrakt internasjonalt.
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Fremtidsutsikter
Veksten i antall personer og selskaper som eier og anvender virtuell valuta øker. Dette ser
vi spesielt den siste tiden med økende priser. Omsetningen i Januar var nesten like stor som
hele 2020 totalt sett, og vi har hatt vesentlig økning i omsetning hver måned siden årsslutt.
Norwegian Block Exchange har fokusert på en robust organisasjon, en egenutviklet solid
plattform og mye ressurser på AML/FCP. Vi ser nå at dette fokuset blir lagt merke til i
markedet, og vi får positive tilbakemeldinger på dette både fra kunder, men også fra større
internasjonale potensielle forretningspartnere. Det merkes et tydelig skift fra banker og mer
institusjonelle aktører innenfor vårt segment, og vi mener vi er godt forberedt for dette
skiftet. I tillegg passer markedets utvikling og skifte veldig godt med de planer vi har i
forhold til Ecommerce, Bank og rentegivende produkter, og dette vil gi oss ytterligere
konkurransefortrinn fremover. Det grunn til å forvente positive utsikter for driften.
Selskapet forventer et positivt resultat i 2021.
I tillegg til punktene over skal det lanseres ett verveprogram innen kort tid. Dette vil være
en vesentlig bidragsyter når vi nå går inn i Sverige og Danmark.
Selskapets drift i 2020 har i hovedsak vært fokusert på produktutvikling med en soft
overgang til faktisk drift og handel i februar. Utviklingskostnadene har hatt en splitt på
80/20 igjennom 2020 i forholdet utvikling/drift. Oppstarten ble noe forsinket som følge av
utfordringer med å skaffe bankkonto for klientmidler. Pandemien som har herjet det siste
året har hatt liten effekt på faktisk drift, annet enn at vi har fått testet en distribuert
organisasjon på hjemmekontor. Vi har også valgt å avvikle Reward programmet vi hadde i
samarbeid med Norwegian Air Shuttle, som følge av situasjonen og usikkerheten som var
knyttet til dette.

Miljørapportering
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Norwegian Block Exchange AS har hatt følgende forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2019:
19.086.661 kr.
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Årsresultat og disponeringer
I 2020 hadde selskapet et resultat etter skattekostnad på kr -17 929 995 som foreslås
disponert slik:

Disponering
Overført til udekket tap

Beløp
-17 929 995

3.06.2021
Styret i Norwegian Block Exchange AS

Bjørn Kjos

Lars Ola Kjos

Frode Berg

styremedlem

styremedlem

styremedlem

Stig Aleksander Kjos-

Kurt Erik Simonsen

Helga Bollmann

Mathisen

daglig leder

Leknes

styreleder

styremedlem
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