Årsredovisning 2020
ZignSec AB (Publ) Org. No. 559016-5261

zignsec.com

Innehållsförteckning
ZignSec i korthet

3

Viktiga händelser 2020

4

VD-kommentar

5

Vår plattform

7

Förvaltningsberättelse

9

Aktien

11

Koncernens resultaträkning

13

Koncernens balansräkning

14

Koncernens förändringar i eget kapital

16

Koncernens kassaflödesanalys

17

Moderbolagets resultaträkning

18

Moderbolagets balansräkning

19

Moderbolagets förändringar i eget kapital

21

Moderbolagets kassaflödesanalys

22

Noter

23

Underskrifter

37

ZignSec AB (Publ) | Årsredovisning 2020 | Org. No. 559016-5261

2

ZignSec i korthet
ZignSec är ett teknikbolag som verkar inom den kraftigt växande RegTechbranschen. Bolaget
tillhandahåller en plattform vars syfte är att hjälpa företag över hela världen att digitalt kunna
verifiera sina kunders identitet i realtid. Lösningarna används av företag som i sin tur kan förenkla
sin ”onboarding” och förbättra sin kundkännedom genom att identifiera sina kunder snabbt och
säkert, samt säkerställa regelefterlevnad i en värld av ökade regleringar. Kunderna återfinns inom ett
flertal branscher, med i dagsläget störst koncentration till finansiella tjänster och iGaming.

“Identify and onboard your customers digitally”

2020

2019

Omsättning, Tkr

14 533

7 100

Nettoomsätting, Tkr

13 989

6 573

Nettoomsättningstillväxt

113%

201%

Soliditet

91%

91%
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Viktiga händelser 2020
ZignSec tillsatte under april månad en ny VD, Timm Schneider, som ett led i bolagets fortsatta internationella expansionsstrategi. Det har under 2020 funnits ett tydligt fokus på att fortsätta utveckla
verksamheten internationellt vilket har resulterat i att flera viktiga milstolpar har kunnat uppnås,
exempelvis har bolaget signerat avtal med sina första kunder i Asien och Sydamerika vilket tydligt
visar på plattformens mångsidighet och förmåga att hjälpa bolag ur ett globalt perspektiv.
Kundbasen fortsätter att växa kraftigt och nettoomsättningen har under 2020 ökat med 113% jämfört
med året innan. Det finns ett tydligt samband mellan den globala digitaliseringstrenden av
samhällstjänster och ökad efterfrågan på tjänster som förbättrar digital tillgänglighet och
användarvänlighet. Digitalisering tillsammans med förnyade krav på regelefterlevnad till följd av nya
regleringar skapar ett ökande behov av de digitala och automatiserade processer för verifiering av
identiteter som ZignSecs plattform levererar.
Under året genomförde ZignSec förvärvet av 70% av Basis ID Group, en bolagsgrupp inom IDverifieringssektorn och ledande leverantör av KYC och AML-produkter. Basis ID Group grundades
2017 av Akim Arhipov (CEO) och Sergey Sherbak (CTO) och består av tre bolag med säte i Estland
och Singapore. Transaktionen innefattar även en option att förvärva resterande 30%. I samband med
förvärvet genomfördes en riktad nyemission om cirka 40 miljoner kronor.
I slutet av året ingick ZignSec ett avtal om att förvärva Wyzer Limited som är ett Malta-baserat
företag, grundat 2017 av dr. Abdalla Kablan (styrelseordförande) och Daniel Grech (CEO). Wyzer är
en ledande leverantör av programvara för optimering och automatisering av affärsprocesser och
verifikationer och har även konkurrensfördelar inom områdena artificiell intelligens och
blockchainteknik. Förvärvet slutfördes den 5:e februari 2021.
Arbetet med att förbättra plattformens tillgänglighet och användargränssnitt har varit i fokus under
hela året, och en ny kundportal som möjliggör för kunden att granska resultat, skriva rapporter och
ta del av statistik utan behov av programmering har lanserats. Löpande förbättringar av användargränssnittet har implementerats under året vilket bland annat möjliggjort för kunden att beställa
tjänster direkt i portalen.
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VD-kommentar
Starkt år för ZignSec
Det är med stor glädje jag presenterar denna rapport i egenskap av VD för ZignSec, nu när det gått
nästan exakt ett år sedan jag tillträdde. 2020 var ett mycket händelserikt och framgångsrikt år då vi
växte till en internationell koncern. Både organisationen och kundtillväxten har utvecklats positivt
och ZignSecs utbud av tjänster matchar nu marknadens behov mycket väl. Nettoomsättningen
växte med 113% jämfört med föregående år och i plattformen genomförs varje månad miljontals
transaktioner med fortsatt stadigt ökande volymer.
Förvärvsstrategi
2020 var året då vi för första gången tillämpade vår förvärvsstrategi och genomförde två förvärv som
ytterligare stärkt vår globala ID-verifieringsverksamhet. Basis ID och Wyzer adderar toppmodern
teknik och användargränssnitt inom området digitala ID-verifieringar, samt en direkt närvaro på nya
geografiska marknader.
Vårt tjänsteerbjudande var redan mångsidigt, men en begränsande faktor var brist på
utvecklingsresurser hos våra potentiella kunder. ZignSec strävar alltid efter att göra åtkomsten till
plattformen enklare för våra kunder och med förvärven av Basis ID och Wyzer tog bolaget stora steg
som innebär att vi nu kan erbjuda mycket enklare integration och till och med helt kod-fria lösningar.
Egen ID-scanningslösning
Med förvärvet av Basis ID äger vi nu vår egen kompletta ID-scanningslösning med biometrisk
kontroll och ”liveness-funktion”. Våra erfarenheter av att aggregera dessa tjänster är att ingen
enskild leverantör kan tillhandahålla samma högkvalitativa standard i alla länder. Men med Basis ID
har vi nu en egen lösning som kan skräddarsys för att leverera på de marknader som haft lägre
prioritet hos de internationella leverantörerna. I stora delar av Asien och Mellanöstern där ickelatinska tecken dominerar tenderar godkännandegraden att vara mycket lägre med en
standardlösning. Med en skräddarsydd lösning för dessa regioner övervinner vi detta gap och kan
erbjuda en högre servicekvalitet än de enskilda ID-scanningsleverantörerna.
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Vi verkar på en framtidsmarknad
RegTech syftar till bolag som utnyttjar ny teknik för att lösa regulatoriska utmaningar och säkerställa
regelefterlevnad. ZignSec är ett bra exempel på ett RegTech-bolag då vi underlättar för företag att
identifiera sina kunder på internet och på så sätt leva upp till regulatoriska krav inom till exempel
kundkännedom och penningtvätt. De nya regleringarna, tillsammans med slutanvändarnas allt
högre krav på tillgänglighet och användarvänlighet, är drivande faktorer som gör att marknaden för
digital verifiering av identiteter beräknas växa med en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 17%.
I Sverige och Norden har arbetet med digitala identiteter som till exempel BankID kommit betydligt
längre än i de flesta andra delar av världen där andra lösningar måste tillämpas, exempelvis
scanning av ID-kort och pass. Vår affärsmodell att erbjuda en plattform med många olika
identitetslösningar gör att vi står ut på den globala marknaden. Genom att kontinuerligt addera de
främsta lösningarna på olika marknader kan ZignSec fungera som en brygga mellan det gamla och
det nya, och därmed framtidssäkra våra kunders tjänster.
Mot ett spännande 2021
Året 2020 har annars präglats av den pågående Coronapandemin, vilken har fått väldiga samhälleliga effekter och påverkat såväl privatliv som arbetsliv när hela nationer stängt ner och världen utövar
social distansering. Förhoppningsvis kommer vi lämna den värsta krisen bakom oss under 2021 och
återgå till det mer normala. Men en trend som kommer bestå och som ytterligare har påskyndats till
följd av Corona är samhällets ökade digitalisering, vilken i det långa loppet kommer öka behovet av
de lösningar som ZignSec tillhandahåller. Framöver ser vi även god potential för att fortsätta att
expandera vårt globala partner-nätverk och vidare exekvera vår förvärvsstrategi.
Mitt första år som VD för ZignSec har varit otroligt spännande. Jag är väldigt stolt över ZignSecteamet och vad vi har lyckats åstadkomma tillsammans det senaste året och ser verkligen fram
emot att fortsätta vår framgångssaga.

Timm Schneider,
VD, ZignSec AB (publ)
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Vår plattform
ZignSecs produktportfölj innehåller ett stort urval av verifieringstjänster som bolaget erbjuder sina
kunder att använda simultant via en plattform för att säkerställa identiteten hos slutanvändaren.
Resultaten levereras antingen genom ZignSecs egenutvecklade API:er eller via en kundportal.

Automatisk generering av dokument

Drag and Drop

Vi automatiserar och integrerar generering av PDF-dokument från arbetsflöden
och lagrar dem i kontext till det
arbetsflöde som skapat dem.

Med vår drag and drop-funktionalitet
kan vem som helst skapa och ändra
formulär och processer för identifikation
och efterlevnad.

Roles & permissions

Single sign-on

Roller och rättigheter som tillägnas det
team som använder den – endast behörig
personal får åtkomst.

Enklare för användare att enkelt och fritt
röra sig mellan olika tjänster och funktionalitet vid endast en inloggning.

Lokalt eller i molnet
Vår plattform kan köras lokalt eller i
molnet som en SaaS-lösning.
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Vårt tjänsteutbud
Electronic identity verification

Income Analysis

Matcha personlig data som t.ex; namn,
adress, födelsedatum och/eller nationellt
ID gentemot flera olika typer av datakällor
för att verifiera en individ.

Tillgång till detaljerade intäktsrapporter
utan att äventyra sina kunders
integritet och rättigheter.

Online ID Verification

Open Banking API

Låt kunder identifiera sig själva i realtid
genom att scanna pass, körkort, ID-kort
eller andra ID-dokument.

Verifiera individer genom att inkludera
information som t.ex. folkbokföringsadress från bankkonton (vad som går att
hämta ut varierar från land och bank).

Electronic Identities

PEP and Sanction Checks

Ett snabbt växande antal av elektroniska
ID-tjänster över hela världen. Alla
tillgängliga via en enda koppling.

Få tillgång till flertalet PEP- och
sanktionslistor världen över. Effektiv
och robust riskhantering vid verifiering
av kunder.

Phone Number Validation
Autentisera användare i hela världen via
SMS. Med möjlighet att nå över 7 miljarder
människor.

Kod är fantastiskt! Men inte för alla.

API
CONNECT

JA

KAN DU KOD?
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ÅRSREDOVISNING
Styrelsen och verkställande direktören för ZignSec AB, 559016-5261, med säte i Solna får härmed
avge årsredovisning och koncernredovisning för 2020. Företagets redovisningsvaluta är svenska
kronor (SEK).

Förvaltningsberättelse
Koncernförhållanden
ZignSec AB (publ) är moderbolag i koncernen som består av bolagen ZignSec AB, ZignSec Asia Pte
Ltd, DataDepot OÜ, Data Depot Engineering Pte Ltd, Data Depot Asia Pte Ltd.
Allmänt om verksamheten
ZignSec är ett teknikbolag inom den snabbt växande RegTechbranschen. Bolaget tillhandahåller en
teknisk plattform för ID-verifieringslösningar med global räckvidd. Lösningarna används av företag
som i sin tur kan förenkla sin ”onboarding” och förbättra sin kundkännedom genom att identifiera
sina kunder digitalt i realtid. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher, med i dagsläget störst
koncentration till finansiella tjänster och iGaming.
I samband med ett ständigt ökande utbud av onlinetjänster efterfrågar allt fler företag användarvänliga digitala metoder för att verifiera sina kunders identiteter. Många branscher påverkas även av
förändrade globala och lokala villkor för regelefterlevnad. GDPR ställer krav på en bättre och säkrare
hantering av personuppgifter och mer strukturerade rutiner. Samtidigt så stärks penningtvätts(AML) och kundkännedomsdirektiv (KYC) från EU vilket ökar kraven på säker identitetsverifiering.
ZignSec ser det som sin roll att hjälpa företag i denna förändring och underlätta för omställningen
till det digitala flödet genom att automatisera och digitalisera hela processen kring kundidentifiering.
Tillämpningarna är många till exempel snabba registreringar, säkra inloggningar, bedrägeribekämpning, automatisk KYC etc. Det är inom dessa områden ZignSec fokuserar och utvecklas.
Området digitala identiteter är mycket omtalat i media och på mässor runt om i världen. ZignSec har
ett starkt varumärke inom området och är väl positionerade för de förändringarna som kommer.
Bolaget grundades 2015 och är noterat på Nasdaq First North sedan oktober 2019.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget lanserade under första kvartalet 2020 en kundportal som möjliggör för kunden att granska
resultat, skriva rapporter och ta del av statistik utan behov av programmering. Löpande förbättringar
av användargränssnittet implementerades under året och har bland annat möjliggjort för kunden att
beställa tjänster direkt i portalen.
Ny VD, Timm Schneider, tillsattes under april månad som ett led i bolagets fortsatta internationella
expansionsstrategi.
ZignSec ingick under året avtal med Schufa, Tysklands ledande kreditbyrå som tillhandahåller
kreditvärdering av 67,9 miljoner personer och 60 miljoner företag. Avtalet innebär lansering av en
gemensamt framtagen e-KYC-lösning för den tyska marknaden.
ZignSec förvärvade av 70% av Basis ID Group, en bolagsgrupp inom ID-verifieringssektorn och
ledande leverantör av KYC och AML-produkter. Basis ID Group består av tre bolag med säte i
Estland och Singapore. Transaktionen innefattar även en option att förvärva resterande 30%.
I december 2020 ingick ZignSec ett avtal om att förvärva Wyzer Limited ett bolag baserat i Malta.
Wyzer är en ledande leverantör av programvara för optimering och automatisering av
affärsprocesser och verifikationer. Förvärvet slutfördes den 5:e februari 2021.
I samband med förvärvet av Basis ID genomfördes en riktad nyemission som tillförde en likvid om 40
miljoner kronor före transaktionskostnader.
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Aktien
Ägarförhållande
Namn

Aktiekapital (%)

Röstandel (%)

Totalt antal aktier

RETSOOBE AB

11,5

11,5

2 573 840

NFT VENTURES 1 KOMMANDITBOLAG

10,9

10,9

2 438 281

BENGT BRAUN FÖRVALTNINGS AB

7,7

7,7

1 725 300

AVANZA PENSION

3,3

3,3

740 920

ALBEDJ, ALEXANDER

3,2

3,2

712 650

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

3,0

3,0

671 174

INVESTMENT AB STENTULPANEN

2,9

2,9

640 350

LINDAHL, KNUT GÖRAN

2,5

2,5

550 080

AHTIALANSAARI, MARKO JUHANI

1,8

1,8

400 000

BONNIER, PONTUS

1,7

1,7

381 000

ÖVRIGA ÄGARE

51,4

51,4

11 473 285

Summa

100

100

22 306 880
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2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning (Tkr)

13 989

6 573

2 185

764

259

Rörelseresultat (EBIT) (Tkr)

-14 177

-10 359

-2 798

-1 898

-1 795

Rörelsemarginal (EBIT-marginal)

-101%

-158%

-128%

-248%

-693%

74 496

35 829

12 051

1 785

2 645

91%

91%

87%

71%

82%

13

7

3

2

1

Flerårsöversikt koncernen

Balansomslutning
Soliditet
Genomsnittligt antal anställda

2019-2016 i flerårsöversikten för koncernen är moderbolagets då 2020 är första året som koncern.
Flerårsöversikt moderföretaget

2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning (Tkr)

13 503

6 573

2 185

764

259

Rörelseresultat (EBIT) (Tkr)

-11 974

-10 359

-2 798

-1 898

-1 795

Rörelsemarginal (EBIT-marginal)

-89%

-158%

-128%

-248%

-693%

Balansomslutning

71 031

35 829

12 051

1 785

2 645

92%

91%

87%

71%

82%

9

7

3

2

1

Soliditet
Genomsnittligt antal anställda
Nyckeltalsdefinitioner, se not 21.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel
Överkursfond

77 084 994

Balanserat resultat

-3 020 229

Årets resultat

-12 032 593
62 032 173

disponeras så att
i ny räkning överföres

62 032 173
62 032 173
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Koncernens resultaträkning
Not

(SEK)

2020-01-01 2020-12-31

2019-01-01 2019-12-31

13 988 782

6 573 122

Aktiverat arbete för egen räkning

254 593

338 505

Övriga rörelseintäkter

289 617

187 933

14 532 991

7 099 561

-4 240 012

-1 808 331

2,3

-12 443 155

-8 609 826

4

-10 087 228

-6 769 108

-1 657 216

-184 707

Övriga rörelsekostnader

-282 008

-86 716

Rörelseresultat (EBIT)

-14 176 627

-10 359 127

220

0

-58 648

-2 133

-58 428

-2 133

-14 235 055

-10 361 260

44 614

0

Årets resultat

-14 190 440

-10 361 260

Hänförligt moderbolagets aktieägare

-13 545 244

-10 361 260

-645 197

0

Nettoomsättning

Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter

5

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster (EBT)

6

Skatt

Hänförligt innehav utan kontrollerande inflytande

2019 i koncernens resultaträkning är moderbolagets då 2020 är första året som koncern.
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Koncernens balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete

7

2 437 619

997 493

Teknologi

8

2 350 406

0

Goodwill

9

13 528 496

0

10

393 491

14 200

18 710 012

1 011 693

169 424

55 555

169 424

55 555

18 879 436

1 067 248

2 697 336

2 038 186

911 919

979 628

3 664 580

2 116 820

7 273 834

5 134 634

Kassa och bank

48 342 842

29 627 094

Summa omsättningstillgångar

55 616 677

34 761 727

SUMMA TILLGÅNGAR

74 496 113

35 828 975

(SEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Patent, varumärken, licenser
Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer

11

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

Summa kortfristiga fordringar

2019 i koncernens balansräkning är moderbolagets då 2020 är första året som koncern.
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Koncernens balansräkning
2020-12-31

2019-12-31

884 024

781 674

77 084 994

32 507 467

-828 338

0

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

-15 697 933

-582 609

Eget kapital hänförligt moderföretagets aktieägare

61 442 748

32 706 532

6 263 675

0

67 706 423

32 706 532

479 483

0

479 483

0

98 670

0

2 872 139

908 098

13 767

0

433 748

326 551

2 891 882

1 887 794

Summa kortfristiga skulder

6 310 207

3 122 443

SUMMA SKULDER

6 310 207

3 122 443

74 496 113

35 828 975

(SEK)

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver (omräkningsdifferens )

Eget kapital hänförligt innehav utan kontrollerande inflytande
SUMMA EGET KAPITAL

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

13

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

14

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2019 i koncernens balansräkning är moderbolagets då 2020 är första året som koncern.
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Koncernens förändringar i eget kapital
(SEK)
Övrigt tillskjutet
kapital

Reserver

Balanserade
vinstmedel inkl.
årets resultat

Summa

69 030

12 008 485

0

-1 597 830

10 479 685

-10 361 260

-10 361 260

-10 361 260

-430 962

32 588 107

32 588 107

11 807 443

0

0

Förvärv av delägda dotterbolag

0

0

Transaktioner mellan minoritet och majoritet

0

0

Årets förändring av omräkningsreserv

0

0

Ingående balans
Årets resultat

712 644

Nyemission

32 306 425

- varav emissionskostnader

-2 473 993

Disposition enligt stämman

-11 807 443

781 674

Utgående balans

32 507 467

0

-582 609

32 706 532

Minoritetsintresse

Totalt eget
kapital

Aktiekapital

Förändring i eget kapital 2019

0

0

10 479 685

32 706 532

2019 i koncernens förändringar i eget kapital är moderbolagets då 2020 är första året som koncern.

(SEK)
Förändring i eget kapital 2020

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Reserver

Balanserade
vinstmedel inkl.
årets resultat

Summa

781 674

32 507 467

0

-582 609

32 706 532

0

32 706 532

-13 545 244

-13 545 244

-645 197

-14 190 441

44 679 877

5 693 790

50 373 667

-1 570 080

1 570 080

0

- 828 338

-354 998

- 1 183 336

61 442 747

6 263 675

67 706 422

Ingående balans
Årets resultat
Nyemission

102 350

- varav emissionskostnader

44 577 527

Totalt eget
kapital

-2 119 478
-1 570 080

Transaktioner mellan minoritet och majoritet
-828 338

Årets förändring av omräkningsreserv
Utgående balans

Minoritetsintresse

884 024

77 084 994

-828 338

-15 697 933
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Koncernens kassaflödesanalys
(SEK)

Jan 1 - Dec 31

Jan 1 - Dec 31

2020

2019

-14 176 627

-10 359 127

1 657 216

184 707

220

0

-1 607

-2 133

-12 520 798

-10 176 553

-1 664 692

-4 131 851

3 188 262

1 514 796

Löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar
Erhållna ränteintäkter
Betalda räntekostnader
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital
Förändringar av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-10 997 228

-12 793 608

Rörelseförvärv

-6 054 130

0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-2 059 946

-1 029 360

-122 383

-20 000

-8 236 459

-1 049 360

Emissioner och ägartillskott

37 949 434

42 968 107

Kassaflöde från finansiell verksamhet

37 949 434

42 968 107

18 715 748

29 125 139

Likvida medel vid periodens början

29 627 094

501 954

Likvida medel vid periodens slut

48 342 842

29 627 094

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

2019 i koncernens kassaflödesanalys är moderbolagets då 2020 är första året som koncern.
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Moderbolagets resultaträkning
2020-01-01 2020-12-31

2019-01-01 2019-12-31

13 503 242

6 573 122

Aktiverat arbete för egen räkning

254 593

338 505

Övriga rörelseintäkter

283 579

187 933

Not

(SEK)

Nettoomsättning

14 041 414

7 099 561

-3 866 706

-1 808 331

2,3

-11 968 352

-8 609 826

4

-9 240 947

-6 769 108

Avskrivningar

-658 852

-184 707

Övriga rörelsekostnader

-280 722

-86 716

-11 974 165

-10 359 127

220

0

-58 648

-2 133

-58 428

-2 133

-12 032 593

-10 361 260

0

0

-12 032 593

-10 361 260

Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat (EBIT)

18

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter

5

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster (EBT)
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Moderbolagets balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

7

2 437 619

997 493

10

0

14 200

2 437 619

1 011 693

137 240

55 555

137 240

55 555

18 529 320

0

18 529 320

0

21 104 179

1 067 248

2 535 022

2 038 186

61 788

0

644 820

979 628

3 475 965

2 116 820

6 717 595

5 134 634

Kassa och bank

43 208 876

29 627 094

Summa omsättningstillgångar

49 926 471

34 761 727

SUMMA TILLGÅNGAR

71 030 650

35 828 975

(SEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete

Patent, varumärken, licenser
Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer

11

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

15,16

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

17

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

Summa kortfristiga fordringar
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Moderbolagets balansräkning
2020-12-31

2019-12-31

884 024

781 674

77 084 994

32 507 467

2 437 619

997 493

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

-15 052 821

-1 580 102

SUMMA EGET KAPITAL

65 353 816

32 706 532

2 619 251

908 098

13 767

0

429 105

326 551

2 614 711

1 887 794

Summa kortfristiga skulder

5 676 834

3 122 443

SUMMA SKULDER

5 676 834

3 122 443

71 030 650

35 828 975

(SEK)

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Aktiekapital
Överkursfond
Fond för utvecklingsutgifter

SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Moderbolagets förändringar i eget kapital
(SEK)
Förändring i eget kapital 2019

Ingående balans

Aktiekapital

Ej registrerat
Fond för
aktiekapital utvecklingsutgifter

69 030

18 142

0

Disposition enligt stämman
Registrerad nyemission

18 133

Överkursfond

-2 798 215

10 479 685

-11 807 443

9 009 228

2 798 215

0
-9
-182 900

-182 900
8

32 771 016

-430 970

0

1 029 360

-1 029 360

0

-31 867

31 867

0

32 507 467

263 541

-2 473 993
430 970

Avsättning fond för utveckling
Återföring av fond
Årets resultat
Utgående balans

781 674

(SEK)
Förändring i eget kapital 2020

Ingående balans

0

997 493

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

781 674

997 493

32 507 467

Öv
e rkursfond

102 350

8 781 157

Balanserade vinstmedel

32 507 467

Disposition enligt stämman
Nyemission

-10 361 260

-10 361 260

-10 361 260

32 706 532

Årets resultat

Totalt

8 781 157

-10 361 260

32 706 532

-10 361 260

10 361 260

0
44 679 877

44 577 527
-2 119 478

- varav emissionskostnader
Avsättning fond för utveckling
Återföring av fond

2 060 578

-2 060 578

0

-620 452

620 452

0

Årets resultat
Utgående balans

Totalt

1 200 385

-18 142

- varav emissionskostnader
Fondemission

Årets resultat

11 990 343

Emissionskostnader
Nyemission

Balanserade vinstmedel

884 024

2 437 619

77 084 994
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-12 032 593

-12 032 593

-12 032 593

65 353 816
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Moderbolagets kassaflödesanalys
Jan 1 - Dec 31

Jan 1 - Dec 31

2020

2019

-11 974 165

-10 359 127

658 852

184 707

220

0

-1 607

-2 133

-11 316 700

-10 176 553

-1 889 496

-4 131 851

2 817 696

1 514 796

-10 388 501

-12 793 608

Förvärv av andelar i koncernföretag

-6 510 224

0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-2 060 577

-1 029 360

-105 886

-20 000

Lämnat aktieägartillskott

-5 233 600

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-13 910 287

-1 049 360

Emissioner

37 880 570

42 968 107

Kassaflöde från finansiell verksamheten

37 880 570

42 968 107

13 581 782

29 125 139

Likvida medel vid periodens början

29 627 094

501 954

Likvida medel vid periodens slut

43 208 876

29 627 094

(SEK)
Löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar
Erhållna ränteintäkter
Betalda räntekostnader
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändringar av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde
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Noter
Redovisningsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det
bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga
värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt
värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid
förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt till
anskaffningsvärdet.
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de
företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. I normalfallet avser
detta företag där moderföretaget innehar mer än 50 % av rösterna. I koncernredovisningen ingår
dotterföretagen från den dagen koncernen erhåller bestämmande inflytande tills den dag det inte längre
föreligger. Dotterföretagens redovisningsprinciper överensstämmer med koncernens
redovisningsprinciper i övrigt.
I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade
resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i
koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
Minoritetens andel av årets resultat redovisas direkt i anslutning till Årets resultat samt att eget kapital
som hänför sig till minoriteten återfinns på en separat rad i koncernens egna kapital. Mellanhavanden
mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Dotterföretag i andra länder upprättar sin redovisning i utländsk valuta. Vid konsolideringen omräknas
posterna i dessa företags balans- och resultaträkningar till balansdagskurs respektive en kurs som utgör
ett genomsnitt av den faktiska kursen. De valutakursdifferenser som uppkommer redovisas i
ackumulerade valutakursdifferenser i koncernens eget kapital.
Omräkning av poster i utländsk valuta
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.
Intäktsredovisning
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.
Leasingavtal
Koncernen som leasetagare
Koncernen som leasetagare, genom så kallade operationella leasingavtal då de ekonomiska risker och
fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till koncernen. Leasingavgifterna, inklusive en
eventuell första förhöjd hyra, redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
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Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som koncernen lämnar till de anställda.
Koncernens ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisningen sker i takt med intjänandet.
Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget
kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och
uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån beslutad skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna
skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran kommer
att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell
anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar.
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. Utgifter som uppkommit under
utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga förutsättningar nedan 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.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt
hänförbara utgifter, indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den
sammanlagda utgiften för tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp räknas in i
anskaffningsvärdet.
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Goodwill
Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Goodwill prövas årligen för nedskrivningsbehov. Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken
redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
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.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad
i resultaträkningen. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat
restvärde om detta är väsentligt.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

3 år

Förvärvade immateriella tillgångar
Varumärken
Goodwill
Teknologi
Patent, varumärken, licenser

5 år
5 år
3 år
5 år

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Finansiella instrument
Bolaget redovisar och värderar finansiella instrument till anskaffningsvärde. Kundfordringar och övriga
kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli
reglerade, det vill säga med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och övriga kortfristiga
skulder redovisas till det belopp varmed de förväntas regleras. Långfristiga fordringar och långfristiga
skulder värderas efter första redovisningen till upplupet anskaffningsvärde.

Redovisningsprinciper - Moderbolaget

Nedan presenteras endast redovisningsprinciper som avviker från de som tillämpas i
koncernredovisningen.
Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.
Eventuella kapitaltillskott eller koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning
redovisas som intäkt, även om utdelningen avser ackumulerade vinster innan förvärvstidpunkten.
Utdelningen redovisas i normalfallet när behörigt organ fattat beslut om den och den kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
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Not 2 | Leasingavtal - leasetagare
Operationell leasing

Koncernen

Moderbolaget

2020

2019

2020

2019

733 021

236 000

713 163

236 000

604 965

125 000

536 667

125 000

Ska betalas inom 1-5 år

0

0

0

0

Ska betalas senare än 5 år

0

0

0

0

604 965

125 000

536 667

125 000

Kostnadsförda leasingavgifter
avseende operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Ska betalas inom 1 år

Koncernen och moderföretaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella
leasingavtal: Leasing av kontorslokaler

Not 3 | Arvode till revisorer
Moderbolaget

Koncernen
2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

374 680

22 000

374 680

22 000

0

0

0

0

86 720

65 000

86 720

65 000

461 400

87 000

461 400

87 000

Revisionsuppdraget

0

22 000

0

22 000

Skatterådgivning

0

0

0

0

Övriga tjänster

0

10 000

0

10 000

0

32 000

0

32 000

Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster

Allegretto Revision KB
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Not 4 | Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
2020

2019

Antal anställda

Varav män

Antal anställda

Varav män

Moderföretaget

9

89%

7

86%

Sverige

9

89%

7

86%

Estland

3

67%

0

0%

Singapore

1

100%

0

0%

4

75%

0

0%

13

85%

7

86%

Dotterföretag

Koncernen totalt

Styrelse och VD

2020

2019

2020

2019

1 714 602

741 957

1 313 935

741 957

(0)

Varav tantiem
Övriga anställda

Moderbolaget

Koncernen

Löner och andra ersättningar

(0)

(0)

(0)

5 962 932

4 150 413

5 671 844

4 150 413

7 677 533

4 892 370

6 985 779

4 892 370

Moderbolaget

Koncernen

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och VD

4 007

0

0

0

Pensionskostnader för övriga anställda

120 924

92 616

116 324

92 616

2 227 933

1 570 454

2 019 820

1 570 454

2 352 864

1 663 070

2 136 144

1 663 070

Övriga sociala kostnader
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Könsfördelning bland ledade befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen

Moderbolaget

Koncernen
2020

2019

2020

2019

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

14%

0%

0%

0%

86%

100%

100%

100%

Andel kvinnor bland övriga ledande
befattningshavare
Andel män bland övriga ledande
befattningshavare

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Not 5 | Räntekostnader och liknande resultatposter
Moderbolaget

Koncernen

Övriga räntekostnader
Kursdifferenser
Övriga finansiella kostnader

2020

2019

2020

2019

-112

-135

-112

-135

-57 041

0

-57 041

0

-1 494

-1 998

-1 494

-1 998

-58 648

-2 133

-58 648

-2 133
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Not 6 | Skatt på årets resultat

Moderbolaget

Koncernen

2020

2019

2020

2019

0

0

0

0

Förändring av uppskjuten skatteskuld

44 614

0

0

0

Redovisad skatt

44 614

0

0

0

0%

0%

0%

-14 235 055

-10 361 260

-12 032 593

-10 361 260

3 046 302

2 217 310

2 574 975

2 217 310

-4 594

-39 647

-4 594

-39 647

-3 533 436

-2 766 456

-3 062 109

-2 766 456

Uppskjuten skatt hänförlig till förvärvad teknologi

44 614

0

0

0

Ej skattepliktiga intäkter

12 921

20 218

12 921

20 218

478 807

568 575

478 807

568 575

44 614

0

0

0

0%

0%

0%

Aktuell skatt

Genomsnittlig effektiv skattesats

0%

Avstämning effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (21,4%)
Skatteeffekt av:
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Årets förändring av underskottsavdrag vars skattevärde
ej redovisats som tillgång

Övriga skattemässiga justeringar
Redovisad skatt

Effektiv skattesats

0%

Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld
Vad avser förändringen av uppskjuten skattefordran, se not 14 Avsättningar.
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Not 7 | Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Moderbolaget

Koncernen
2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden

1 403 860

374 500

1 403 860

374 500

Årets anskaffningar

2 060 577

1 029 360

2 060 577

1 029 360

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 464 437

1 403 860

3 464 437

1 403 860

Ingående avskrivningar

-406 367

-249 666

-406 367

-249 666

Årets avskrivningar

-620 451

-156 701

-620 451

-156 701

-1 026 818

-406 367

-1 026 818

-406 367

2 437 619

997 493

2 437 619

997 493

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 8 | Teknologi
Moderbolaget

Koncernen
2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

0

0

0

0

Årets anskaffningar

2 673 233

0

0

0

Valutakursdifferens

-109 154

0

0

0

2 564 079

0

0

0

0

0

0

0

Årets avskrivningar

-218 697

0

0

0

Valutakursdifferens

5 024

0

0

0

-213 673

0

0

0

2 350 406

0

0

0

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 9 | Goodwill
Moderbolaget

Koncernen
2020-12-31

2019-12-31

0

0

0

0

Årets anskaffningar

15 171 841

0

0

0

Valutakursdifferens

-931 319

0

0

0

14 240 522

0

0

0

0

0

0

0

Årets avskrivningar

-739 654

0

0

0

Valutakursdifferens

27 628

0

0

0

-712 026

0

0

0

13 528 496

0

0

0

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2020-12-31 2019-12-31

Not 10 | Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter
Moderbolaget

Koncernen
2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

71 000

71 000

71 000

71 000

Årets anskaffningar

430 440

0

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

501 440

71 000

71 000

71 000

Ingående avskrivningar

-56 800

-42 600

-56 800

-42 600

-51 149

-14 200

-14 200

-14 200

-107 949

-56 800

-71 000

-56 800

393 491

14 200

0

14 200

Ingående anskaffningsvärden

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
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Not 11 | Inventarier, verktyg och installationer
Moderbolaget

Koncernen
2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden

84 872

64 872

84 872

64 872

Årets anskaffningar

141 133

20 000

105 886

20 000

226 005

84 872

190 758

84 872

Ingående avskrivningar

-29 317

-15 511

-29 317

-15 511

Årets avskrivningar

-27 265

-13 806

-24 201

-13 806

Utgående ackumulerade avskrivningar

-56 582

-29 317

-53 518

-29 317

Redovisat värde vid årets slut

169 424

55 555

137 240

55 555

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 12 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Moderbolaget

Koncernen
2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

128 436

0

0

0

2 602

25 000

2 602

25 000

26 781

26 649

22 330

26 649

2 000 000

1 525 000

2 000 000

1 525 000

Förutbetald serviceavgift

568 843

243 358

568 843

243 358

Övriga förutbetalda kostnader

937 917

296 813

882 190

296 813

3 664 580

2 116 820

3 475 965

2 116 820

Upplupna intäkter
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalt medieutrymme
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Not 13 | Avsättningar
Specifikation uppskjutna skatteskulder
Moderbolaget

Koncernen
Uppskjutna skatteskulder

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Uppskjuten skatt hänförlig till förvärvad teknologi

479 483

0

0

0

Totalt uppskjutna skatteskulder

479 483

0

0

0

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 33 627 tkr (19 318 tkr), uppskjuten skattefordran värderas till
0 kr av försiktighetsskäl.

Not 14 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Moderbolaget

Koncernen
2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Upplupna löner

266 870

68 473

95 677

68 473

Upplupna semesterlöner

706 773

653 477

706 773

653 477

Upplupna sociala avgifter

321 729

226 837

252 129

226 837

Upplupen systemutveckling

305 830

249 467

305 830

249 467

Upplupna transaktionsavgifter

306 815

155 680

306 815

155 680

Övriga upplupna kostnader

779 963

396 895

743 585

396 895

Övriga förutbetalda intäkter

203 902

136 965

203 902

136 965

2 891 882

1 887 794

2 614 711

1 887 794
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Not 15 | Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
2020-12-31

2019-12-31

0

0

Årets anskaffningar

18 529 320

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 529 320

0

Utgående redovisat värde

18 529 320

0

Ingående anskaffningsvärden

Not 16 | Specifikation av andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn

Kapitalandel Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

Data Depot Asia Pte. Ltd.

70%

70%

898

5 745 080

Data Depot Engineering Pte. Ltd.

70%

70%

14

3 770 215

DataDepot OÜ

70%

70%

7 000

9 003 814

100%

100%

100 000

10 211

ZignSec Asia Pte. Ltd.

18 529 320

Data Depot Asia Pte. Ltd.
Data Depot Engineering Pte. Ltd.
DataDepot OÜ
ZignSec Asia Pte. Ltd.

Org.nr

Säte

Eget kapital

Årets resultat

201713091C

Singapore

996 206

-44 307

201808993C

Singapore

288 690

-110 021

14078299

Narva

4 194 603

-1 082 590

202024913G

Singapore

3 011

-7 192

Eget kapital samt årets resultat har angetts i sin helhet oavsett ägarandel.
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Not 17 | Fordringar hos koncernföretag
Moderbolaget
2020-12-31

2019-12-31

0

0

Tillkommande fordringar

61 788

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

61 788

0

Utgående redovisat värde

61 788

0

Ingående anskaffningsvärden

Not 18 | Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Moderbolaget
2020-12-31

2019-12-31

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen

0%

0%

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen

0%

0%

Not 19 | Väsentliga händelser efter balansdagens slut
ZignSec har efter balansdagen slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Malta-baserade bolaget Wyzer
Limited, inklusive dotterbolaget Caledo Tech Limited. Köpeskillingen för aktierna i Wyzer uppgick till 3 miljoner
euro, som betalats 50% med aktier i ZignSec och 50% kontant.
Transaktionen omfattar även rätt till tilläggsköpeskilling om högst 2 miljoner euro för var och ett av
verksamhetsåren 2021 och 2022. Tilläggsköpeskillingen baseras på nettoförsäljningen i Wyzer för verksamhetsåren
2021 och 2022 och beräknas som 1x (en gånger) nettoförsäljningen för det aktuella verksamhetsåret, under
förutsättning att Wyzers EBIT är positivt och 0,5x (fem-tiondelar gånger) nettoförsäljningen om EBIT är negativt.
Efter beräkningen ovan, såvitt avser tilläggsköpeskillingen för verksamhetsåret 2022, ska tilläggsköpeskillingen
reduceras med 200 000 euro.
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Not 20 | Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel
2020-12-31

2019-12-31

Överkursfond

77 084 994

32 507 467

Balanserat resultat

-3 020 229

8 781 158

-12 032 593

-10 361 260

62 032 173

30 927 365

62 032 173

30 927 365

62 032 173

30 927 365

Årets resultat

disponeras så att
i ny räkning överföres

Not 21 | Nyckeltalsdefinitioner
Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen
Rörelsemarginal
Rörelseresultat - EBIT i procent av periodens nettoomsättning.
Vinst per aktie
Resultat efter skatt dividerat med antal aktier.
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (21,4%) i förhållande till balansomslutningen.
Medelantal anställda (FTE)
Antalet anställda omräknat till heltidstjänster och räknat som ett medeltal under perioden.
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Underskrifter
Solna den

/

2021

Alexander Albedj

Markus Andersson

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Pär Kastengren

Timm Schneider

Styrelseledamot

Verkställande direktör

Markus Pihl
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den

/

2021

Ernst & Young AB

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Zignsec AB (publ), org.nr 559016-5261

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

Uttalanden

•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

•

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets och koncernens 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 något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Revisorns ansvar

•

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Zignsec AB (publ) för räkenskapsåret 2020. Bolagets
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 9-37.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december
2020 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 balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
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 moderbolaget och koncernen 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.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Zignsec AB (publ) för räkenskapsåret
2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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 moderbolaget och koncernen
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.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 4 maj 2021
Ernst & Young AB

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska 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:
•

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.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
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