
Kvartalsrapport 1 
1 januari till 31 mars 2021

ZignSec AB (publ) Kvartalsrapport 1 • 2021   |    Org. No. 559016-5261 www.zignsec.com



Rapportsammanfattning

ZignSec AB (publ) Kvartalsrapport 1 • 2021   |    Org. No. 559016-5261

Väsentliga händelser under första kvartalet

• ZignSec slutförde förvärvet av Wyzer Limited inklusive dotterbolaget Caledo Tech.

• ZignSec anställde en global försäljningschef med erfarenhet från bl.a. Sinch.

• ZignSec blev godkända som en av fem certifierade mäklare för Danmarks nya eID (MitID).

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

• ZignSec signerade ett avtal med NetEase med potential för 15 Mkr årligen i omsättning.

• ZignSec signerade ett avtal värt drygt 30 miljoner kronor utfärdad av Maltas regering.

Sammanfattning VD-ord

Under första kvartalet har vi fokuserat på att bygga upp infrastrukturen inom försäljning 
och IT med våra dotterbolag för att kunna signera större projekt och kontrakt, och trots 
detta växte vi 107% från samma kvartal förra året. 

Efter kvartalets utgång har vi signerat två avtal värda mellan 15-30 Mkr vardera, vilket kan 
jämföras med ZignSecs omsättning för 2020 om 14 Mkr. Vår tillväxt förväntas därmed 
väsentligt öka de kommande kvartalen bara genom dessa avtal, och vi har flertalet 
pågående förhandlingar med stora globala kunder som teamet jobbar oerhört hårt för att 
få i hamn.
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Resultatöversikt

• Nettoomsättningen uppgick till 5 163 (2 493) Tkr, en ökning med 107% jämfört med 
motsvarande kvartal föregående år.

• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar EBITDA uppgick till -6 350 (-2 881) Tkr.

• Kassa och bank uppgick till 26 228 (27 098) Tkr.
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Bolagets resultat i sammandrag

Om bolaget
ZignSec är ett teknikbolag inom den starkt 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 kund-
kännedom genom att identifiera sina kunder digitalt i realtid. Kunderna återfinns inom ett flertal 
branscher, med i dagsläget störst koncentration till finansiella tjänster och annan reglerad 
verksamhet.
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5 231 2 701 14 533

5 163 2 493 13 989

80%

-6 350 -2 881 -12 519

-9 938 -2 974 -14 177

26 228

60%

27 098 

90%

48 343 

90%

33 10 13

22 998 341 19 724 250 22 306 880

Bolagets resultat i sammandrag

Omsättning (Tkr) 

Nettoomsättning (Tkr) 

Nettoomsättningstillväxt 

EBITDA (Tkr)

Rörelseresultat (EBIT) (Tkr) 

Nettokassa (Tkr) 

Soliditet

Genomsnittligt antal anställda 

Antal aktier

Resultat per aktie (kr) -0,389 -0,151 -0,659

Jan 1 - Mar 31
2021

Jan 1 - Mar 31
2020

Jan 1 - Dec 31
2020

107% 113%



VD har ordet
Under första kvartalet av 2021 har ZignSec tagit 
stora steg mot att förena koncernens IT- 
kännedom och tjänster. Detta genom att 
inkludera Basis ID och Wyzer som ett större 
gemensamt gränssnitt och positionera ZignSec 
som en ledande teknikplattform för 
regelefterlevnad. Tillväxten är fortsatt stark och 
vår nettoomsättning ökade med 107% för 
kvartalet i jämförelse med samma period 
föregående år.

Som tidigare rapporterat fortsätter vi att se en 
förändrad kravbild i och med pandemin och att 
nu vaccin börjat distribueras världen över. Efter 
pandemin kommer vi att se en större 
kravställning på digital validering, vilket i sin tur 
innebär en högre efterfrågan av digital 
identifiering och kringliggande säkerhet.

I relation till den pågående utvecklingen är jag 
väldigt stolt över vårt strategiska och långsiktiga 
arbete med att bli en globalt ledande plattform 
av aggregerade tjänster för regelefterlevnad, 
något som redan burit frukt inom offentlig och 
statlig sektor och som kommer att förändra 
nuvarande och postpandemiska digitala 
processer. Resultaten av den sortens projekt 
ryms inte alltid inom våra snäva tidsramar för 
kvartalsrapportering men på lång sikt kommer 
det att ha en mycket stor inverkan på vår 
fortsatta framgång och tillväxt.
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Strax efter första kvartalets slut har två avtal 
signerats för värden mellan 15-30 Mkr vardera, 
vilket kan jämföras med den totala 
omsättningen för 2020 på ca 14 Mkr. Tillväxten 
förväntas därmed öka väsentligt under de 
kommande kvartalen. 

Som ett exempel kunde vi meddela att vi vunnit 
den offentliga upphandlingen för 
rekonstruktion av tjänster från myndighet till 
företag och implementation av en 
företagsportal för Maltas regering. Detta projekt 
är en del av Europeiska kommissionens initiativ 
“Once Only Principle”.

Europeiska kommissionen säger:

“Corona-pandemins svårigheter och 
påfrestningar utmanar alla människor, företag 
och förvaltningar i Europa som aldrig förr. 
Europa har dock redan gått stärkta ur detta och 
kommer att befästa unionens solidaritet genom 
att lyfta fram nästa generations finansiella EU-
stödpaket (2021-2024) för finansmarknaden. 
Tiden är kommen för att investera i unik digital 
teknik och kapacitet."

Att ha vunnit en högt värderad upphandling 
som ligger inom ramen för detta initiativ ger oss 
inte bara en hög trovärdighet, det öppnar även 
dörrar för ytterligare offentliga upphandlingar 
och inspirerar oss också att stärka vår position 
som ett ledande RegTech-företag inom statlig 
och offentlig sektor.



VD har ordet
Den lösning som ligger till grund för vårt projekt 
inom den offentliga sektorn bygger på vår no-
code compliance-lösning. Via den lösningen 
samlar och tillgängliggör vi alla våra API-
tjänster via en enda och lättkonfigurerad SaaS-
plattform. Det innebär betydande 
kostnadsbesparingar för våra kunder då det 
möjliggör för dem att komma igång utan en 
större teknisk integration gentemot sin IT-
infrastruktur.

5ZignSec AB (publ) Kvartalsrapport 1 • 2021    |    Org. No. 559016-5261

Sammanfattningsvis var första kvartalet 2021 
ett både spännande och framgångsrikt kvartal 
där ZignSec fortsätter att växa 
omsättningsmässigt, geografiskt och som 
koncern. Teamet har stärkts ytterligare, inte 
minst till följd av våra genomförda förvärv, och 
vi står väl rustade inför fortsättningen på 2021.    

Timm Schneider,
VD, ZignSec AB (publ)



Bolagets utveckling
Kvartalet januari - mars 2021

Omsättning och rörelseresultat 
Koncernens nettoomsättning för kvartal 1, 2021 
uppgick till 5 163 (2 493) Tkr, vilket motsvarar 
en ökning med 107% jämfört med samma 
period föregående år.

Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -6 350    
(-2 881) Tkr. Förändringen beror främst på 
ökade kostnader för personal och 
konsulttjänster relaterat till utveckling och 
expansion av bolagets tjänsteutbud, samt en 
ökad satsning på försäljnings- och 
marknadsföringsorganisationen. 
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Utveckling
Under det det första kvartalet 2021 ökade de 
balanserade utvecklingskostnaderna med totalt 
106 Tkr, varav 0 (161) Tkr aktiverats som arbete 
för egen räkning. Investeringarna är främst 
hänförliga till utveckling och integration av nya 
ID-verifieringslösningar samt arbete med 
användarvänlighet i portal och produktflöden.

Av- och nedskrivningar under perioden uppgick 
till -3 588 (-94) Tkr. Förändringen beror främst 
på koncernmässiga avskrivningar av förvärvad 
teknik, kundrelationer och goodwill.

Finansnetto
Finansnettot för perioden uppgick till 85 (-0) Tkr.

Skatt
Skatt på periodens resultat uppgick till 0 (0) Tkr.

Kvartalsvis omsättningsutveckling 2016-2021
(Tkr)

31 152 396

1400

2701

5231

Q1

25 178
542

1755

3400

Q2

59 181
473

1793

4194

Q3

81
279

849

2152

4238

Q4



Finansiell ställning
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Finansiell ställning och likviditet

Koncernen hade per 31 mars 26 228 (27 098) 
Tkr i kassan. Balansomslutningen uppgick till 
120 683 (33 094) Tkr. Bolaget kommer att 
fortsätta den påbörjade satsningen på 
internationell expansion främst inriktad på 
utveckling och försäljning.

Operationellt kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
under det tredje kvartalet 2021 uppgick till        
-6 008 (-1 926) Tkr.

Finansiering
Befintliga likvida medel bedöms vara tillräckligt 
för att möta nuvarande kapitalbehov. Bolaget 
har inga lån och finansieras fullständigt av 
tillskott genom emission.

Investeringar och förvärv
ZignSec har kommunicerat att en 
förvärvsstrategi tillämpas och kommer att hålla 
marknaden uppdaterad framöver.

Väsentliga händelser under kvartalet 
ZignSec slutförde under det första kvartalet 
2021 förvärvet av Wyzer Limited inklusive 
dotterbolaget Caledo Tech Limited.   

ZignSec signerade avtal med MitID, det nya 
elektroniska ID-systemet i Danmark, och blev 
godkänd som en av fem certifierade mäklare 
som får marknadsföra och sälja MitID:s tjänster. 

Ett strategiskt partneravtal med Freja eID Group 
signerades under Q1 2021 som innebär att 
ZignSec integrerar och erbjuder Freja eID:s 
digitala eID tjänster via plattformen, samtidigt 
som Freja kommer kunna nyttja ZignSec-
plattformens tjänsteutbud.  

En ny global försäljningschef anställs, Ian 
Waller med gedigen internationell erfarenhet, 
senast som Global Carrier Relations Director på 
Sinch.    

Händelser efter kvartalets slut
ZignSecs dotterbolag Basis ID signerar ett avtal 
med börsbolaget NetEase Inc, som är ett av 
Kinas största IT-bolag, med potential till 15 Mkr 
årligen för leverans av digital onboarding och 
elektroniska ID-verifieringar.  

ZignSec vann genom sitt dotterbolag Wyzer 
Limited en upphandling om drygt 30 miljoner 
kronor utfärdad av Maltas regering för 
skapandet av en digital portal som ska koppla 
ihop statliga myndigheter och deras tjänster 
med företag. 

Bolaget stärkte ytterligare sitt tjänsteutbud och 
geografiska närvaro i Singapore genom att 
godkännas som distributör av deras lokala eID 
MyInfo och MyInfo-Business.

ZignSec signerar avtal med Savelend Credit 
Group AB gällande tillgång till ZignSecs globala 
verifieringsplattform. 
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Personal 
Koncernen har per denna rapports public-
eringsdatum 36 anställda vilket kan jämföras 
med 10 anställda vid samma tidpunkt 2020.

ZignSec fortsätter att expandera organisationen, 
främst inom utveckling och försäljning, för att 
kunna realisera sin planerade tillväxt.

Kort om marknaden
Det globala marknadsvärdet för digitala ID-veri-
fieringslösningar förväntas öka från 13,7 md 
USD år 2019 till 30,5 md USD år 2024, en årlig 
tillväxttakt på över 17%. Drivande faktorer 
bakom marknadens tillväxt är de ständigt 
ökande antalet identitets och 
auktoriseringsbedrägerier som äger rum 
världen över, samt ett ökat fokus på att förbättra 
användarupplevelsen för konsumenten.

Den geografiskt högsta tillväxten fram till år 
2024 förväntas ske i APAC (Asia-Pacific) områ-
det. Framtidsutsikterna bedöms som fortsatt 
goda då fler bolag slutför sin digitala transfor-
mation, vilket bland annat innefattar alla bolag 
som idag sköter sina verifieringsprocesser 
manuellt eller semi-manuellt.

Affärsmodell
ZignSec erbjuder en plattform med digitala ID-
verifieringslösningar till B2C-bolag med behov 
av att verifiera sina kunder digitalt i realtid. 
Bolagets affärsmodell bygger på att aggregera 
verifieringsmetoder i olika länder under ett 
paraply som kan användas för att verifiera 
användare digitalt i över 200 länder i världen 
genom en enda API-integration alternativt via 
ZignSecs kundportal.

ZignSecs affärsmodell bygger på låga integra-
tionskostnader och därefter återkommande 
månads- och transaktionsavgifter. Bolagets 
kostnader består främst av utveckling och 
integrationskostnader samt löpande verifierings- 
och transaktionsavgifter. Efter integrationen kan 
antalet transaktioner för varje kund öka utan att 
det driver ökade personalkostnader.

ZignSecs kunder kan även addera ytterligare 
lösningar från bolagets erbjudande eller ansluta 
fler marknader för att verifiera sina användare. 
Detta skapar incitament för kunden att använda 
ZignSec som en helhetsleverantör för samtliga 
marknader, samtidigt som det driver lönsamhet 
för bolaget. 



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.

Drag and Drop

Single sign-on

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

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

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

Roles & permissions

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

Lokalt eller i molnet

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

Income Analysis

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

Open Banking API

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

PEP and Sanction Checks

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

Electronic Identities

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

Phone Number Validation

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

Electronic identity verification

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

Online ID Verification

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

Kod är fantastiskt! Men inte för alla.

KAN DU KOD?
API

CONNECT

NO-CODE
COMPLIANCE 

MANAGER
NEJJA
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Resultaträkning

(Tkr)

Nettoomsättning

Aktiverat arbete för egen räkning

Övriga rörelseintäkter

Handelsvaror

Övriga externa kostnader

Personalkostnader 

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat (EBITDA) 

Av och nedskrivningar anläggningstillgångar

Rörelseresultat (EBIT) 

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Finansnetto

Resultat före skatt (EBT) 

Periodens resultat 

Jan 1 - Mar 31
2021

5 163,5

67,3 

5 230,7

-1 708,1

-5 501,6

-4 307,4

-63,4

-6 349,7

-3 588,4

-9 938,1

84,7

84,7

-9 853,3

-9 425,2

Jan 1 - Mar 31
2020

2 493,3

160,5

47,4

2 701,2

-820,3

-2 087,1

-2 606,8

-67,8

-2 880,8

-93,6

-2 974,4

-0,1

-0,1

-2 974,4

-2 974,4

Jan 1 - Dec 31
2020

13 988,8

254,6

289,6

14 533,0

-4 240,0

-12 443,2

-10 087,2

-282,0

-12 519,4

-1 657,2

-14 176,6

-58,4

-58,4

-14 235,1

-14 190,4

Skatt 428,2 44,6

-8 756,8 -13 545,2

Hänförligt innehav utan kontrollerande inflytande -668,4 -645,2

-2 974,4

44,6

Hänförligt moderbolagets aktieägare
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Mar 31 2021 Mar 31 2020 Dec 31 2020

Anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 2 543,9 1 514,4 2 437,6

Patent, kundrelationer, licenser 19 198,6 10,7 393,5

Summa immateriella anläggningstillgångar

Balansräkning
(Tkr)

85 394,3 1 525,1 18 710,0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och installationer 510,3 51,3 169,4

Summa materiella anläggningstillgångar 510,3 51,3 169,4

Summa anläggningstillgångar 85 904,6 1 576,4 18 879,4

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 2 573,4 2 125,2 2 697,3

Övriga fordringar 988,2 323,6 911,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 988,3 1 970,7 3 664,6

Summa kortfristiga fordringar 8 549,9 4 419,4 7 273,8

Kassa och bank 26 228,3 27 098,1 48 342,8

Summa omsättningstillgångar 34 778,1 31 517,5 55 616,7

SUMMA TILLGÅNGAR 120 682,7 33 093,9 74 496,1

TILLGÅNGAR 

Goodwill 60 445,7 13 528,5

Teknologi 3 206,2 2 350,4
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Mar 31 2021 Mar 31 2020  Dec 31 2021Eget kapital

Aktiekapital 911,4 781,7 884,0

Övrigt tillskjutet kapital 90 172,0 77 085,0

Reserver (omräkningsdifferens) 451,4 -823,3

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

Eget kapital hänförligt moderbolagets aktieägare 29 732,1

Eget kapital hänförligt innehav utan kontrollerande inflytande

Summa eget kapital  29 732,1

-15 697,9

61 442,7

6 263,7

67 706,4

SKULDER 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 965,6 664,7 2 872,1

Övriga kortfristiga skulder 503,1 396,6 433,7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 229,1 2 300,4 2 891,9

Summa kortfristiga skulder 6 882,3 3 361,8 6 310,2

Summa skulder 6 882,3 3 361,8 6 310,2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 120 682,7 33 093,9 74 496,1

Förändring av eget kapital
(Tkr)

Förändring i eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital

Reserver Summa Minoritets-
intresse

Totalt

Belopp vid årets ingång 2021-01-01 884,0 77 085,0 -823,3 -15 697,9 61 442,7 67 706,4

Årets resultat -8 756,8 -8 756,8

6 263,7

Nyemission 13 087,0

Förändring av omräkningsreserv 1 279,7

13 114,4

5 833,6Belopp vid periodens slut 2021-03-31 911,4 90 172,0 -24 454,7 67 080,1

Eget kapital och skulder
(Tkr)

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 7 053,8 479,5

-24 454,7

67 080,1

5 833,6

72 913,7

28 950,4

Förskott från kunder 155,4 98,7

Skatteskulder 29,0 13,8

Balanserade
vinstmedel inkl.

årets resultat

-668,4

27,4

451,4

1 279,7 238,4

-9 425,2 

13 114,4 

1 518,1 

72 913,7

Övriga avsättningar

Summa avsättningar

33 833,0
40 886,8 479,5
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Kassaflödesanalys
Jan 1 - Mar 31

2021

Jan 1 - Mar 31

2020

Jan 1 - Dec 31

2020

(Tkr)

Löpande verksamhet

Rörelseresultat

Justeringar för:

Avskrivningar

-9 938,1

3 588,4

-2 974,4

93,6

-14 176,6

1 657,2

Erhållna ränteintäkter

Betalda räntekostnader

Förändring rörelsefordringar

Förändring rörelseskulder

1 006,4 738,0

Kassaflöde från löpande verksamhet -6 007,6 -1 926,3 -10 997,2

-16 469,4 -6 054,1

Investeringsverksamhet

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -602,7 -2 059,9

Förvärv materiella anläggningstillgångar 0 -122,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -602,7 -8 236,5

Finansiell verksamhet

Emissioner

Kassaflöde från finansiell verksamhet 37 949,4

Periodens kassaflöde 18 715,7

Likvida medel vid periodens början 29 627,1

Likvida medel vid periodens slut

-22 885,1

49 113,4

26 228,3

-2 529,0

29 627,1

27 098,1 48 342,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital

Förändringar rörelsekapital

Rörelseförvärv

0,2

-1,6-0,1-1,8

-6 351,6 -2 880,9 -12 520,8

-662,5 216,6

-1 664,7

3 188,3

-363,7

-44,4

-16 877,5

37 949,4
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Övrig information
Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående som inte 
varit på marknadsmässig grund har skett.

Revisor 
Bolagets revisor är Ernst & Young AB. Denna 
rapport har inte varit till föremål för granskning av 
bolagets revisor.

Redovisningsprinciper
Denna kvartalsrapport för koncernen har 
upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Under 2021 har inga nya eller omarbetade 
standarder uppkommit som väsentligt påverkat 
koncernen under perioden. 
Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan 
2019.

Vid redovisning av utgifter för utveckling används 
aktiveringsmetoden.

Finansiell kalender
Kvartalsrapport 2: 25 augusti 2021 
Kvartalsrapport 3: 25 november 2021

Viktig information
Denna information är sådan som ZignSec AB 
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades genom nedanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Timm Schneider, VD 
Mail: timm.schneider@zignsec.com               
Tel: +46 8 121 541 39

Alexander Albedj, Styrelseordförande 
Mail: alexander.albedj@zignsec.com
Tel: +46 76 221 30 75 




