
Bokslutskommuniké
Q4 2020

Oktober – december 2020:

Omsättningen uppgick till 4 238 (2 152) Tkr 

Nettoomsättningen uppgick till 4 163 (1 965) Tkr 

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar 

EBITDA uppgick till -4 643 (-5 848) Tkr

Resultatet efter skatt uppgick till -5 904 (-5 919) Tkr 

Kassa och bank var 48 343 (29 627) Tkr

Resultatet per aktie uppgick till -0,236 kr

Januari – december 2020:

Omsättningen uppgick till 14 533 (7 100) Tkr 

Nettoomsättningen uppgick till 13 989 (6 573) Tkr 

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar  

EBITDA uppgick till -12 519 (-10 174) Tkr          

Resultatet efter skatt uppgick till -14 190 (-10 361) Tkr 

Kassa och bank var 48 343 (29 627) Tkr          

Resultatet per aktie uppgick till -0,659 kr

Resultatöversikt
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Om olaget
ZignSec är ett teknikbolag inom den starkt växande egtechbranschen. 
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 inansiella tjänster och iGaming.

2ZignSec AB (publ)  • 2020    |    Org. No. 559016-5261

7 100

6 573

%

-10 74-

- -10 359

-

-

% %

29 627

91%

7

19 724 250

 resultat i sammandrag

Omsättning (Tkr)
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VD har ordet
Under det fjärde kvartalet 2020 har ZignSec gjort 

många framsteg med nya kunder, partners och 

förvärv. Vi fortsätter att se att den pågående pande-

min kräver ökad samhällsdigitalisering vilket i sin tur 

ställer högre krav på digital identifiering och säker-

het. I samband med detta har vår nettoomsättning 

ökat med 11 % under kvartalet jämfört med samma 

period under förra året.

Det fjärde kvartalet har präglats av stark förvärvsak-

tivitet hos oss på ZignSec. Först fullföljde vi förvärvet 

av Basis ID, ett ID-verifieringsbolag med kontor i 

både Tallinn och Singapore. Vi fortsatte sedan med 

att offentliggöra förvärvet av Wyzer, en Malta

baserad ledande leverantör av programvara för 

optimering och automatisering av affärsprocesser 

och verifikationer för bolag i alla storlekar. Vi ser att 

Wyzer har tydliga konkurrensfördelar inom 

områdena artificiell intelligens, automatisering och 

blockchain. För närvarande arbetar bolaget med att 

ändra sin affärsmodell till en modell baserad på 

abonnemangsavgifter vilket förväntas medföra en 

högre andel återkommande intäkter.

Vidare har vi signerat ett flertal nya kund- och 

partneravtal. Det största av dessa är en utökning av 

vårt redan existerande samarbete med SCHUFA, 

Tysklands största kreditbyrå som tillhandahåller 

kreditvärdering av 67,9 miljoner personer och 6 

miljoner företag. Det nya avtalet gäller en 

vidareutveckling av en gemensamt framtagen tjänst 

för den tyska marknaden där vi tillhandahåller 

världsledande elektronisk kundkännedom (eKYC) för 

både privatpersoner och företag.

Det initiala ordervärdet för ZignSec är minst 1,7 Mkr 
under en fyra månaders-period och vi bedömer det 

finnas god potential för ytterligare betydande 
intäkter under 2021 eftersom vi tar del av de rörliga 
intäkter som genereras av de kunder som ansluter 
sig till tjänsten.

Under året har vi också kontinuerligt och framgångs-

rikt utvecklat vår plattform från en API-service till en 

fullfjädrad SaaS-produkt. Wyzers egenutvecklade så 
kallade no-code lösning har bidragit mycket till detta 

och innebär en avsevärd besparing för våra kunder 

eftersom plattformen inte kräver samma nivå av IT-

kännedom som tidigare.

Framgent förblir vårt fokus i mångt och mycket 

tillväxt genom förvärv och geografisk expansion. Vi 

har redan fått flertalet stora kunder och partners i 

alla världens hörn vilket vi ser som en kvalitetsstäm-

pel och som ett bevis på att det grundkoncept som 

ZignSec vilar på fungerar väl. Vi ser att detta har lett 

till ökat intresse från många nya potentiella partners 

och kunder samtidigt som det också skapar ännu 

godare förutsättningar för flera förvärv framöver. 

Med det sagt vill jag önska alla som läser detta en fin 

start på det nya året!
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 utveckling
Kvartalet  -  2020

Omsättning och rörelseresultat
Bolagets nettoomsättning för kvartal , 2020 
uppgick till   (1 ) Tkr, vilket motsvarar en
ökning med % jämfört med samma period 
föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -  (- ) Tkr. 
Förändringen beror

 för personal 
och konsulttjänster relaterat till utveckling och 
expansion av bolagets tjänsteutbud, samt en 
ökad satsning på försäljnings- och 
marknadsföringsorganisationen.

Utveckling
Under det  kvartalet ökade de balanserade 
utvecklings  med totalt  Tkr, varav  
( ) Tkr aktiverats som arbete för egen räkning.
Investeringarna är främst hänförliga till
utveckling och integration av nya ID verifierings
lösningar samt arbete med användarvänlighet i
portal och produktflöden.

Av- och nedskrivningar under perioden uppgick 
till -  (- ) Tkr.

Finansnetto
Finansnettot för kvartal  uppgick till  ( ) Tkr.

Skatt
Skatt på periodens resultat uppgick till 0 (0) Tkr.
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Omsättning och rörelseresultat
Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick 
till  ( ) Tkr, vilket motsvara  en ökning 
på % jämfört med samma period föregående 
år.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 
-  (- ) Tkr. Förändringen beror främst
på ökade personalkostnader och kostnader för
konsultationer relaterat till utveckling och
expansion av bolagets tjänsteutbud, samt en
ökad satsning på försäljnings

Utveckling
Under  ökade de balanserade 
utvecklings  med totalt  Tkr, varav 
255 ( ) Tkr aktiverats som arbete för egen 
räkning. Investeringarna är främst hänförliga till 
utveckling och integration av nya ID-verifiering -
lösningar samt arbete med användarvänlighet i 
portal och produktflöden.

Av- och nedskrivningar under perioden uppgick 
till -  (- ) Tkr.

Finansnetto
Finansnettot för perioden uppgick till  (- ) Tkr.

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



Finansiell tällning
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Finansiell ställning och likviditet

 hade per 3   2020     
 ( ) Tkr i kassan. 

Balansomslutningen uppgick till  ( ) 
Tkr.  kommer att fortsätta  satsning 
på expansion  

 utveckling och 
försäljning.

Operationellt kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
under 2020 uppgick till -  (- ) Tkr.

Finansiering  2020 
 
 

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

Investeringar och förvärv
Zi  

 

Väsentliga händelser under kvartalet  
 

 

Händelser efter kvartalets slut
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 har per denna rapports publicerings
datum  anställda vilket kan jämföras med  
anställda vid samma tidpunkt 20 .

 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 a�ärsmodell 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. 



Electronic Identities (eIDs)
Den ultimata lösningen för autentisering i realtid där ZignSec erbjuder ett växan-
de antal digitala identitetslösningar över hela världen och gör dem tillgängliga via 
en anslutning. Användaren följer en fördefinierad process för autentisering, ett 
handslag i realtid som skickar svaret till företaget. eID kan användas för inloggn-
ingar, kundkännedom (KYC), stark kundautentisering (SCA) och för digital signer-
ing av dokument.

Online ID Verififcation
ZignSecs Online ID Scan möjliggör för individer att verifiera sig genom att skanna 
pass eller ID-dokument i realtid med hjälp av kameran i sin telefon eller laptop. 
Produkten innehåller en rad avancerade funktioner för att finna försök till manipu-
lation eller förfalskning av ID-dokument, samt en biometrisk selfie-check som 
säkerställer att användarens ansikte och det på bilden från det skannade ID-do-
kumentet tillhör samma person.

PEP and Sanction Checks
Sökning i globala PEP och Sanktionslistor är en nödvändig del av processen för 
företag som ska genomföra en första riskundersökning av sina registrerade 
kunder för att säkerställa efterlevnad av penningtvättsdirektiv, AML-reglering. 
ZignSecs lösning ger dig tillgång till ett flertal leverantörer och listor för en förbät-
trad servicekvalitet och geografisk täckning.

roduktutbud
ZignSecs produktportfölj innehåller ett stort urval av verifieringstjänster som bolaget erbjuder sina 
kunder att använda via en plattform för att säkerställa identiteten och verifiera information om 
slutanvändaren.

Resultaten levereras antingen genom ZignSecs egenutvecklade API:er eller via en kundportal. 
Genom ZignSecs 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.
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Banking API
Denna metod ger tillgång till data från betrodda finansiella institut som kan 
användas som metod för identifiering av kunder. ZignSec möjliggör en enkel 
inloggning via kundens internetbank. Företaget får tillgång till validerad infor-
mation som visar namn, adress och bankkonto, direkt tillhandahållet av banker.

Phone Number Validation
Tjänsten kan användas för verifikation av användare med hjälp av SMS eller 
lokala tjänster. Två-faktor SMS-autentisering kan användas när en konsument 
begär åtkomst till en tjänst eller vill byta lösenord. Tjänsten är tillgänglig i över 
200 länder.

Income Analysis
Inkomstanalys kan användas för att säkerställa kundens betalningsförmåga 
och tillgång till finansiella medel. Analysen ger en detaljerad sammanställning 
inkomst som är baserad på kundens digitala banktransaktion-historik. Resulta-
trapporten levereras i realtid för att möjliggöra kontroll och automation.

Real-Time AML Check (Anti Money Laundry)
AML-lösning som består av ett flertal produkter i sekvens för kvalificerad 
kundkontroll av en individ på under 60 sekunder. Produkten lever upp till de 
nya kraven mot penningtvätt och sker helt digitalt. 
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esultaträkning

(SEK)

Nettoomsättning

Aktiverat arbete för egen räkning

Övriga rörelseintäkter

Handelsvaror

Övriga externa kostnader

Personalkostnader 

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat (EBITDA) 

Avskrivningar anläggningstillgångar

Rörelseresultat (EBIT) 

Resultat från finansiella poster

 

Finansnetto

Resultat före skatt (EBT) 

Periodens resultat 

-

-

-

-

-

-

-

-

 1 -  3
20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jan 1 -  3
20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jan 1 - Dec 31
2019

6 573 122

338 505

187 933

7 099 561

-1 808 331

-8 609 826

-6 769 108

-86 716

-10 174 420

-184 707

-10 359 127

-2 133

-2 133

-10 361 260

-10 361 260-

Ränt liknande resultatposter 

 1 -  3
2020
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 3  20 Dec  2019

Anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 997 493

Patent, varumärken, licenser 14 200

Summa immateriella anläggningstillgångar

alansräkning

1 011 693

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer 55 555
Summa materiella anläggningstillgångar 55 555

Finansiella anläggningstillgångar 

Summa finansiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 1 067 248

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 2 038 186

Övriga fordringar 979 628

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 116 820

Summa kortfristiga fordringar 5 134 634

Kassa och bank 29 627 094

Summa omsättningstillgångar 34 761 727

SUMMA TILLGÅNGAR 35 828 975

0

0

(SEK)

nläggningstillgångar 
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 3  20 Dec 31 2019

get kapital och skulder
Eget kapital

Aktiekapital 781 674

32 507 467

Balansera

Summa eget kapital

SKULDER 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 908 098

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 887 794

Summa kortfristiga skulder 3 122 443

Summa skulder 3 122 443

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 828 975

Förändring av eget kapital
(SEK)

Förändring i eget kapital Aktiekapital Totalt

781 674 32 706 532

Övriga kortfristiga skulder

32

Eget kapital hänförligt moderbolagets aktieägare 1 442 748
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Kassaflödesanalys
 1 -  3

20

 1 -  3

20

Jan 1 -  3

20

Jan 1 - Dec 31

2019

(SEK)

Löpande verksamhet

rörelseresultat

Justeringar för:

avskrivningar

- - -10 359 127

184 707

förändring rörelsefordringar

förändring rörelseskulder

- - -2 606 851

1 514 796

förändring förskott -1 525 000

förändring övriga fordringar/skulder

Kassaflöde från löpande verksamhet - -

Inkomst skatt betald

Investeringsverksamhet

förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -1 029 360

förvärv materiella anläggningstillgångar -20 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten - -1 049 360

Finansie verksamhet

erhållna ränteintäkter

betalda räntekostnader - - -2 133

emissioner och ägartillskott

-

42 968 107

utdelningar

Kassaflöde från finansiell verksamhet 42 965 974

Förändring likvida medel 29 125 139

likvida medel vid periodens början 501 954

Likvida medel vid periodens slut 29 627 094

-

-

-

-4 642 997

--

-5 848 467 -12 519 411 -10 174 420
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Övrig Information
Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående  

 har skett.

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

Redovisningsprinciper 
 

 
 

 
 

 

id redovisning av utgifter för utveckling  
aktiveringsmetoden.

Finansiell kalender
 2020    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 2  
202 .

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Timm Schneider, VD 
Mail: timm.schneider@zignsec.com

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




