Kvartalsrapport 3
juli - september 2019

Juli - september 2019:
»

msättningen uppgick till

Januari - september 2019:
(47 ) Tkr.

»

»

» Nettoomsättningen uppgick till 4 608 (1 408) Tkr.

» Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar EBITDA
uppgick till (-779) Tkr och EBIT uppgick till
(-814) Tkr.

» Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar EBITDA
uppgick till (-1 751) Tkr och EBIT -uppgick till
(-1 858) Tkr.

» Resultatet efter skatt uppgick till -

»

(-814) Tkr.

» Nettoskuldsättningen var -3 458 (-451) Tkr.

»

» Resultatet per aktie uppgick till -0,1

»

kr.

82

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 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.

Bolagets resultat i sammandrag

Kvartal

Bolagets resultat i sammandrag

Ackumulerat

Helår

2019-07-01

2018-07-01

2019-01-01

2018-01-09

2018-01-01

2019-09-30

2018-09-30

2019-09-30

2018-09-30

2018-12-31

3 mån

3 mån

9 mån

9 mån

12 mån

Omsättning (Tkr)

1 793

476

4 947

1 419

2 226

Nettoomsättning (Tkr)

1 476

472

4 608

1 408

2 185

Nettoomsättningstillväxt

213%

227%

186%

EBITDA (Tkr)

-2 304

-779

-4 326

-1 751

-2 652

EBITDA marginal

-156%

-165%

-94%

-124%

-121%

Rörelseresultat (EBIT) (Tkr)

-4 440

-1 858

-2 798

-2 342

-814

Rörelsemarginal (EBIT-marginal)

-159%

-172%

-96%

-132%

-128%

Nettoskuldsättning (Tkr)

-3 458

-451

-3 458

-451

-502

60%

17%

60%

17%

87%

8

3

7

3

3

13 074 250

9 977 250

13 074 250

9 977 250

10 354 250

-0,179

-0,082

-0,382

-0,186

-0,270

Soliditet
Genomsnittligt antal anställda
Antal aktier
Resultat per aktie (kr)

VD har ordet
Tech-bolag med hög tillväxt

”Åtskilliga milstolpar uppnådda”
Under det tredje kvartalet 2019 har vår
nettoomsättning växt med 213% i förhållande
till samma kvartal föregående år, från 472 Tkr
till 1 476 Tkr. Trots en återkommande
säsongsvariation för kvartal 3 med en något
lägre orderingång under sommaren har vi
ändå lyckats upprätthålla en stark tillväxt
jämfört med föregående år. Vi har också
genomfört en framgångsrik notering på
Nasdaq First North, och genom emissionen i
samband med noteringen har vi nu en kassa
på 33 Mkr vilket skapar mycket goda
förutsättningar för framtida tillväxt och
expansion.
En framgångsrik notering
I oktober genomgick ZignSec en framgångsrik
notering på Nasdaq First North Stockholm.
Emissionen i samband med noteringen blev
övertecknad 7,5 gånger vilket visar på det
stora intresse som finns för bolaget och
branschen. Även efter aktien började handlas
var det tydligt att det inte bara är vi som är
övertygade om att ZignSec är ett bolag med
mycket stor potential som står inför en mycket
ljus framtid.
Som noterat bolag stärks vår legitimitet mot
nuvarande och framtida samarbetspartners
och kunder, samtidigt som vi får tillgång till
kapitalmarknaden. Dessutom har vi nu skapat
förutsättningar för att kunna använda vår aktie
som betalningsmedel för framtida förvärv.
Grund för ytterligare tillväxt
ZignSec är ett väl kapitaliserat, nynoterat
bolag som verkar i en kraftigt växande
marknad. Vi fortsätter att arbeta målinriktat
med att stärka upp vårt team, även på
ledningsnivå. Vårt senaste tillskott är Magnus
Liljeqvist. Som global försäljningschef kommer
han att ansvara för att driva och utveckla vår
växande organisation med särskilt fokus på
den internationella marknaden. Magnus har
tidigare erfarenhet från flertalet ledande roller

inom försäljning och affärsutveckling på bolag
som LinkedIn och Bisnode. Vi är oerhört stolta
över att ha kunnat locka honom till oss på
ZignSec.
Marknaden växer kraftigt
Marknaden för identitetsverifiering beräknas
dubbleras under åren 2018-2022 enligt
McKinsey, men även inom branschen så sker
det stora förändringar. Användandet av
digitala identiteter, där ZignSec är mycket väl
positionerade, förväntas växa snabbare än
marknaden generellt och i princip alla länder i
Europa och flertalet länder i Sydostasien och
Mellanöstern planerar att införa egna digitala
identiteter. Inom loppet av ett till två år
bedömer vi att antalet personer som använder
digitala identiteter har minst tredubblats
jämfört med antalet idag.
Nya produkter
I samband med noteringen, den snabba
tillväxt och expansion som vi genomgått samt
vårt ”proof of concept” av affärsidé och teknik
har vi nu nått ett läge där vi kan ta oss an
större kunder världen över.

Med en plattform som redan stödjer en global
marknad och 233 länder står vi redan idag väl
rustade för att hjälpa globala bolag att
förenkla sina kundkännedomsprocesser och
förbättra kundupplevelserna.

Vi fortsätter samtidigt att bredda vårt utbud
inom existerande produktpaketeringar och
kopplar på fler leverantörer och skapar större
räckvidd såväl globalt som lokalt. Senaste
tillägget är de finska produkterna Finnish Bank
ID och Mobiilivarmenne samt VRK-registret för
att erbjuda ett fullständigt nordiskt paket till
lokala och internationella bolag.
Vi jobbar parallellt med att utöka vårt
produkterbjudande med fler paketeringar som
gör det enklare och snabbare att komma
igång med våra tjänster. Mer information om
det kommer att släppas inom en snar framtid.
Framtidsutsikter
Vi undersöker hela tiden nya
expansionsmöjligheter, såväl geografiska som
produktrelaterade och ser god potential i
båda områdena. Som ett led i vår geografiska
expansion har ZignSec öppnat ett kontor i

Miami, USA, för att kunna erbjuda globala
aktörer med säte i USA och Latinamerika vårt
utbud av produkter för identitetsverifieringar
av individer över hela världen. Vi har
konsekvent kommunicerat till marknaden att
vår tillväxtstrategi bygger på både organisk
tillväxt och tillväxt genom förvärv. Det faktum
att ZignSec är noterat på Nasdaq First North
ger oss god legitimitet mot potentiella
förvärvskandidater samtidigt som det skapar
praktiska förutsättningar för att genomföra
den typen av affär.
Vår tillväxtresa har bara börjat och jag ser med
tillförsikt fram emot att växla upp inför avslutet
på år 2019, samtidigt som vi lägger grunden
för allt viktigt arbete som ligger framför oss
det kommande året.
Jonas Ingelström
Verkställande direktör
ZignSec AB (Publ)

Bolagets utveckling
Kvartalet juli – september 2019
Omsättning och rörelseresultat
Bolagets nettoomsättning för kvartal 3 2019
uppgick till 1 476 (472) Tkr, vilket motsvarar en
ökning på 213% jämfört med samma period
föregående år.

Rörelseresultatet som för kvartalet uppgick till
-2 342 (-814) Tkr, inkluderar kostnader av
engångskaraktär relaterat till noteringen på
1 067 Tkr samt ökade personalkostnader, som
delvis kompenseras av den ökade
bruttovinsten.
Utveckling
Under det tredje kvartalet har 163 (0) Tkr
aktiverats som arbete för egen räkning. Totalt
balanserades 382 Tkr för investeringar främst
hänförliga till utveckling och integration av nya
id-verifieringslösningar. Av- och nedskrivningar
under perioden uppgick till -38 (-36) Tkr.

Finansnetto
Finansnettot för kvartal 3 uppgick till -1 (0) Tkr.
Skatt
Skatt på periodens resultat uppgick till 0 (0)
Tkr.

Perioden januari – september 2019
Omsättning och rörelseresultat
Bolagets nettoomsättning för perioden
uppgick till 4 608 (1 408) Tkr, vilket motsvarar
en ökning på 227% jämfört med samma
period föregående år.

Rörelseresultatet som för perioden uppgick till
-4 440 (-1 858) Tkr, inkluderar kostnader av
engångskaraktär relaterat till noteringen på
1 217 Tkr samt ökade personalkostnader, som
delvis kompenseras av den ökade
bruttovinsten.

Utveckling
Under perioden har 163 (0) Tkr aktiverats som
arbete för egen räkning. Totalt balanserades
382 Tkr för investeringar främst hänförliga till
utveckling och integration av nya
id-verifieringslösningar. Av- och nedskrivningar
under perioden uppgick till
-114 (-108) Tkr.
Finansnetto
Finansnettot för perioden uppgick till -2 (0)
Tkr.
Skatt
Skatt på periodens resultat uppgick till 0 (0)
Tkr.

Finansiell ställning
Finansiell ställning och likviditet
Bolaget hade vid kvartalets utgång 3 458 (451)
Tkr i kassan. Balansomslutningen uppgick till 9
761 Tkr. Bolaget kommer att satsa ytterligare
på expansion, främst inom försäljning och
teknik.
Operationellt kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till -6 857 Tkr.
Finansiering
Efter det tredje kvartalet har en nyemission
genomförts som inbringar en nettolikvid om
cirka 31 Mkr. Denna likvid tillsammans med
Bolagets tillgängliga likvida medel bedöms
vara tillräckligt för att möta nuvarande
kapitalbehov.
Investeringar och förvärv
ZignSec har kommunicerat att en
förvärvsstrategi tillämpas och kommer att hålla
marknaden uppdaterad framöver.
Väsentliga händelser under kvartalet
ZignSec lanserar en av marknadens mest
avancerade ID-scanningsprodukter med
global täckning i 233 länder och stöd för över
5 000 olika identitetshandlingar.

En språngbräda för bolagets internationella
expansion.
Det omfattande arbetet inför den kommande
nyemissionen och noteringen på Nasdaq First
North intensifieras och prospektet publiceras.
Olivia Wessman rekryteras som Marketing
Director på bolaget.
ZignSecs första kunder för Banking APItjänster går live i produktion.

Övrig information
Händelser efter kvartalets slut
Bolagets aktie noteras för handel på Nasdaq
First North Growth Market.

I samband med noteringen emitteras aktier till
ett värde om cirka 35 Mkr.
ZignSec expanderar sitt produktutbud i
Finland genom att addera Finnish Bank ID och
Mobiilivarmenne till sitt växande tjänsteutbud
av digitala identiteter.
Bolaget anställer Magnus Liljeqvist som global
försäljningschef. Han har tidigare erfarenhet
från bland annat LinkedIn och Bisnode.
ZignSec öppnar kontor i Miami, USA, lett av
Cesar Albiz med ansvar för USA och
Latinamerika.
Den första kunden går upp i produktion
avseende tjänster inom realtidsbetalningar och
Swish.
Personal
Bolaget har per denna rapports publiceringsdatum 9 anställda vilket kan jämföras med 5
anställda vid början av kalenderåret 2019.
ZignSec fortsätter att expandera
organisationen, främst inom utveckling och
försäljning, för att kunna realisera sin
planerade tillväxt.

Kort om marknaden
2017 beräknades det globala marknadsvärdet för
digitala ID-verifieringslösningar uppgå till 10,2
mdUSD varav 37% är hänförligt till Västeuropa som
är den enskilt största geografiska marknaden.
Framtidsutsikterna bedöms som goda då fler bolag
slutför sin digitala transformation, vilket bland annat
innefattar alla bolag som idag sköter sina
verifieringsprocesser manuellt eller semi-manuellt.
Den genomsnittliga årliga tillväxten för den globala
marknaden fram till år 2022 uppskattas uppgå till 915% och den globala marknadsstorleken förväntas
därav växa till 16-20 mdUSD. Små och medelstora
företag beräknas vara de kundsegment som
kommer att uppvisa högst genomsnittlig årlig
tillväxt fram till 2024, medan stora företag förväntas
inneha den största marknadsandelen.
Underliggande tillväxtfaktorer förväntas vara en
ökning av antalet nuvarande processer som
förflyttas online och att nya tillämpningsområden
uppstår som ett resultat av att digitala IDverifieringslösningar blir mer etablerade på
marknaden.

Affärsmodell
ZignSec erbjuder en plattform med digitala IDverifieringslösningar 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.
ZignSecs affärsmodell bygger på låga
integrationskostnader och därefter återkommande
månads- och transaktionsavgifter. ZignSecs
kostnader består främst av utveckling och
integrationskostnader samt löpande verifieringsoch 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.

Bolagets produktutbud
ZignSecs produktportfölj innehåller ett urval av
verifieringstjänster från tredjepartsaktörer som
ZignSec erbjuder på en plattform genom API:er
som Bolaget själv har utvecklat. Genom dessa
API:er kan en teknisk verifiering och validering
göras av den data som ges från Bolagets kunder.
Flera lösningar kan användas simultant för att
säkerställa den rätta identiteten hos
slutanvändaren.

PEP and Sanction Checks: Metoder att genomföra
en första riskundersökning av registrerade kunder
för efterlevnad av AML-regler.
Banking API: Ger tillgång till data från betrodda
finansiella institut som kan användas som metod för
identifiering av kunder.

ZignSec erbjuder följande produkter:

Phone Number Validation: Verifikation av
användare genom användandet av SMS eller
lokaltjänster.

Electronic Identities (eIDs): En metod för att
identifiera användare online på ett snabbt, säkert
och kostnadseffektivt sätt.

Income Analysis: Inkomstrapport som kan användas
som bevisning för kundens tillgång till finansiella
medel.

Register Checks: En metod för att validera en
uppsättning personuppgifter vilket fyller ett viktigt
syfte under kundens onboarding-process.

Real-time Payments:
Realtidsbetalning är byggd för att användas på en
mobilenhet för att skapa betalning för konsumenter
online.

Online ID Scanning: Låter kunden skanna IDdokument i realtid med kameran i en telefon eller
laptop för att på så vis verifiera sig.

Resultaträkning
Kvartal 3

(SEK)
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

Ackumulerat

Helår

2019-07-01
2019-09-30

2018-07-01
2018-09-30

2019-01-01
2019-09-30

2018-01-01
2018-09-30

2018-01-01
2018-12-31

3 mån

3 mån

9 mån

9 mån

12 mån

1,476,356

472,357

4,608,168

1,408,202

2,185,091

162,980
153,477

3,240

162,980
176,139

11,004

41,369

1,792,813

475,597

4,947,287

1,419,207

2,226,460

-471,220
-1,765,032
-1,843,229
-17,455

-113,654
-505,385
-633,661
-1,468

-1,150,369
-3,683,130
-4,386,333
-53,407

-405,231
-1,010,055
-1,743,656
-10,862

-655,851
-1,369,474
-2,839,064
-14,543

-2,304,123

-778,571

-4,325,953

-1,750,598

-2,652,471

-38,001

-35,907

-114,004

-107,722

-145,727

-2,342,123

-814,479

-4,439,957

-1,858,320

-2,798,198

-913

0

-1,898

43

-17

-2,343,036

-814,479

-4,441,854

-1,858,277

-2,798,215

0

0

0

0

0

-2,343,036

-814,479

-4,441,854

-1,858,277

-2,798,215

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar
(EBITDA)
Av- o nedskrivningar anläggningstillgångar
Rörelseresultat (EBIT)
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat
PERIODENS RESULTAT

Balansräkning

Förändring i eget kapital

Kassaflödesanalys
Helår
2019-07-01
2019-09-30

2018-07-01
2018-09-30

2019-01-01
2019-09-30

2018-01-01
2018-09-30

2018-01-01
2018-12-31

3 mån

3 mån

9 mån

9 mån

12 mån

Rörelseresultat
Avskrivningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital

-2,342,124
38,001

-814,479
35,907

-4,439,957
114,004

-1,858,320
107,722

-2,798,198
145,727

-2,304,859

-778,571

-4,325,953

-1,750,598

-2,652,471

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1,931,533
-372,590

552,876
-225,696

-2,531,236
-6,857,189

592,868
-1,157,730

346,210
-2,306,261

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-382,400

0

-382,400

0

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

-41,872

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-382,400

0

-382,400

0

-41,872

0
-913

0
0

0
-1,898

0
-985

186
-203

0

390,000

10,197,100

390,000

1,631,000

-913

390,000

10,195,202

389,015

1,630,983

-755,903

164,304

2,955,614

-768,715

-717,151

Likvida medel vid periodens början
Periodens kassaflöde

4,213,471
-755,903

287,113
164,304

501,954
2,955,614

1,219,105
-767,687

1,219,105
-717,151

Likvida medel vid periodens slut

3,457,568

451,418

3,457,568

451,418

501,954

(SEK)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Erhållna ränteintäkter
Betalda räntekostnader
Emissioner och ägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
PERIODENS KASSAFLÖDE

Övrig information
Transaktioner med närstående
Inga närstående transaktioner utöver det
vanliga har skett under perioden.
Revisor
Bolagets revisor är Ernst & Young AB. Denna
kvartalsrapport är ej reviderad.
Redovisningsprinciper
Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet
med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillämpade redovisningsprinciper är enligt K3reglerna (BFNAR 2012:1).

Vid redovisning av utgifter för utveckling
tillämpas från och med kvartal 3
aktiveringsmetoden, vilket således innebär en
förändring av redovisningsprincip då samtliga
utgifter för utveckling tidigare under året
kostnadsfört direkt.
Revisorsgranskning
Denna rapport har inte varit föremål för
granskning av bolagets revisor.

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké
Kvartalsrapport 1
Årsstämma

21 februari 2020
21 maj 2020
21 maj 2020

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 27 november 2019.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Ingelström, VD
Mail: jonas.ingelstrom@zignsec.com
Tel: +46 70 673 15 02
Alexander Albedj, Styrelseordförande
Mail: alexander.albedj@zignsec.com
Tel: +46 76 221 30 75

www.zignsec.com

