- december 2019:

Januari - december 2019:

»

msättningen uppgick till 2 152 (807) Tkr.

»

777

»

» Nettoomsättningen uppgick till

» Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar EBITDA
uppgick till -5
(-902) Tkr
» Resultatet efter skatt uppgick till -5 919 (» Nettoskuldsättningen var -

( 502) Tkr.

» Resultatet per aktie uppgick till -0,300 kr.

7 100

) Tkr.

(2 185) Tkr.

» Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar EBITDA
uppgick till (»

10 3

»
»

890

2 798

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

VD har ordet
”Fortsatt stark tillväxt när fler
upptäcker vikten av digital
identifiering.”
2019 var ett mycket bra år för ZignSec när det
gäller tillväxt. Nettoomsättningen under året
uppgick till 6 573 Tkr vilket var en ökning med
201% jämfört med föregående år. Under det
fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till
1 965 Tkr vilket var en ökning med 153%
jämfört med motsvarande period föregående
år. Det gläder oss att antalet kunder växer,
men även att våra befintliga kunder har ökat i
både volym och antalet tjänster inom ZignSecs
plattform.
Fortsatt ökad tillväxt
Det finns flera orsaker till ZignSecs starka
utveckling under 2019. Först och främst är det
område vi verkar inom under kraftig tillväxt.
Vidare har ZignSec varit bra på att identifiera
de områden där kraven på förändringar varit
speciellt tydliga och framgångsrikt tagit fram
konkurrensmässiga produkter tillsammans
med utvalda samarbetspartners som väl
matchar kundernas behov. Våra produkter har
alltid som målsättning att genom smart
nyttjande av den senaste tekniken och bra
förhandlande leverera en bättre och billigare
produkt än marknaden generellt. Vi kommer
att fortsätta den utstakade kursen och ser fram
emot en stark försäljningstillväxt även under
2020.
RegTech – framtidens marknad
ZignSec är en pionjär inom det relativt nya
begreppet RegTech, dvs ett bolag som med
teknik hjälper andra företag med regulatorisk
efterlevnad. I samband med vår framgångsrika
notering i oktober 2019 blev vi ett av få
noterade RegTech-bolag, vilket öppnar upp
för vanliga sparare att direktinvestera inom
området. Noteringen bygger även ett stort
förtroendekapital för oss vilket vi upplever
gynnar våra affärer.

Samtidigt som våra produkter byggs globalt
så gör vi också affärer lokalt och det är där vi
möter våra kunder. ZignSec har därför under
Q4 målinriktat expanderat till ett antal, för oss
identifierade nyckelmarknader, och har idag
personal i fem länder inom Europa och USA.
Under 2020 planerar vi vidare expansion inom
EU samt en breddning till Sydostasien drivet
av kundkrav och stark marknadsutveckling.
Förutom att kraftig växa säljstyrkan i antal så
har vi även under Q4 gjort investeringar i
struktur och verktyg för att stödja bolagets
digitala marknadsförings- och
försäljningsarbete. Vi går in i 2020 med bättre
förutsättningar än någonsin tidigare att driva
ett framgångsrikt försäljningsarbete vilket
lägger grunden för vår planerade tillväxtresa
under 2020.
Utökat produktutbud och enklare integration
Under Q4 har vi fokuserat på att skapa ett
mervärde ovanpå ZignSecs API-baserade
plattform. Med visionen om ökad
tillgänglighet och enklare implementering har
vi därför fokuserat på utvecklingen av vår
kundportal. Våra kunder kan enkelt granska
resultat, ta del av rapporter och statistik,
oavsett teknisk kunskap. Affärsmässigt innebär
det att vi breddar vår målgrupp och kraftigt
reducerar tiden att komma igång med våra
produkter, vilket är fördelaktigt ur flera
perspektiv. Arbetet med portalen kommer att

fortgå under hela året med fokus på att
addera nya funktioner och tjänster.
Med samma mål att förenkla och snabba på
användandet så har vi lanserat en AMLprodukt som utför en kvalificerad kundkontroll
av en individ på under 60 sekunder inom hela
Norden. Kontrollen lever upp till de nya AMLkraven och kan göras helt digitalt utan krav på
något fysiskt möte. Under året kommer
produktens räckvidd att utökas till att täcka
majoriteten av Europas länder och stora delar
av resten av världen vilket vi anser vara ett
mycket starkt erbjudande till marknaden.
Kundkontroll av bolag
Vi planerar samtidigt att expandera våra
tjänster till att även omfatta kundkontroll av
bolag, så kallad KYB. Kontroll av företag är ett
komplext område och behovet av
automatisering av flöden är gigantiskt.
Området förväntas växa från 5,6 md USD
under 2017 till 11,8 md USD under 2022
pådrivet av ökade regulatoriska krav och ökad

företagshandel på internet. Vi ser tydliga
synergieffekter mellan vår nuvarande plattform
och behoven inom området; bakom alla
företag är det individer som styr, individer som
måste granskas och identifieras var och en för
sig vilket är vår specialitet.
Lanseringen av AML5 tidigt i januari i år och
den planerade lanseringen av AML6 i
december visar att EU inte på något sätt
minskar kravställningen inom området.
Samtidigt är det inte bara nya regelverk som
spelar in. Även efterlevnaden av existerande
regler spelar stor roll. Med fler kontroller
(audits) och konstant ökning av antalet böter
ser vi att bolag måste ta regelefterlevnad på
ett större allvar.
Följ med oss på vår resa!
Jonas Ingelström
Verkställande direktör
ZignSec AB (publ)

Bolagets utveckling
Kvartalet oktober - december 2019
Omsättning och rörelseresultat
Bolagets nettoomsättning för kvartal 4 2019
uppgick till 1 965 (777) Tkr, vilket motsvara en
ökning på 153% jämfört med samma period
föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -5 919 (-940) Tkr,
förändringen beror främst på ökade kostnader
av engångskaraktär relaterat till noteringen på
3 515 Tkr samt ökade personalkostnader som
delvis kompenseras av den ökade
bruttovinsten.
Utveckling
Under det fjärde kvartalet har 176 (0) Tkr
aktiverats som arbete för egen räkning.
Investeringarna är främst hänförliga till
utveckling och integration av nya
ID-verifieringslösningar.

Av- och nedskrivningar under perioden
uppgick till -71 (-38) Tkr.
Finansnetto
Finansnettot för kvartal 4 uppgick till 0 (0) Tkr.
Skatt
Skatt på periodens resultat uppgick till 0 (0)
Tkr.

Perioden januari – december 2019
Omsättning och rörelseresultat
Bolagets nettoomsättning för perioden
uppgick till 6 573 (2 185) Tkr, vilket motsvara
en ökning på 201% jämfört med samma
period föregående år.

Rörelseresultatet som för perioden uppgick till
-10 359 (-2 798) Tkr, inkluderar kostnader av
engångskaraktär relaterat till noteringen på

4 581 Tkr samt ökade personalkostnader som
delvis kompenseras av den ökade
bruttovinsten.
Utveckling
Under perioden har 339 (0) Tkr aktiverats som
arbete för egen räkning. Investeringarna är
främst hänförliga till utveckling och integration
av nya id-verifieringslösningar. Av- och
nedskrivningar under perioden uppgick till 185 (-146) 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 2019 års utgång 29 627
(502) Tkr i kassan. Balansomslutningen
uppgick till 35 829 (12 051) Tkr. Bolaget
kommer att satsa ytterligare på expansion
främst inom försäljning och teknik.
Operationellt kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till -12 791 Tkr.
Finansiering
Under årets fjärde kvartal genomfördes en
nyemission som inbringat en likvid om drygt
35 Mkr. Denna likvid tillsammans med
Bolagets tidigare 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
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 utökar produktportföljen ytterligare
genom att addera Finnish Bank ID,
Mobiilivarmenne, Smart-id och Mobiil-id till
sitt växande tjänsteutbud av digitala
identiteter.
ZignSec öppnar kontor i Miami, USA, lett av
Cesar Albiz med ansvar för USA och
Latinamerika.
ZignSec etablerar lokal närvaro i Wien,
Österrike och Prag, Tjeckien, med fokus på
hantering av centraleuropeiska kunder och
partners under ledning av Timm Schneider
och Jeremy Saal.
Bolaget har utökat sitt utvecklingsteam för att
öka hastigheten med vilken bolaget utvecklar
och implementerar nya tjänster.

Övrig information
Händelser efter kvartalets slut
ZignSec har lanserat en kundportal som
möjliggör att granska resultat, skriva ut
rapporter och ta del av statisk utan behov av
programmering.

Bolaget har lanserat en nordisk AML-produkt
som kombinerar ett flertal av ZignSecs
produkter för snabb och enkel kundkontroll.
Bolaget har signerat avtal med A3, som blir
ZignSecs första kund inom telekomsegmentet.
Ett nytt grafiskt gränssnitt har utvecklats för
ZignSecs Online ID-scanprodukter.
ZignSec har signerat ett avtal som ger
bolagets kunder tillgång till världsledande
leverantörer av PEP- och sanktionslösningar.

Personal
Bolaget har per denna rapports publiceringsdatum 10 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 md USD 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 semimanuellt.
Den genomsnittliga årliga tillväxten för den
globala marknaden fram till år 2022
uppskattas uppgå till 9-15% och den globala
marknadsstorleken förväntas därav växa till 1620 md USD. 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 ID-verifieringslösningar blir mer
etablerade på marknaden.

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.
ZignSecs affärsmodell bygger på låga
integrationskostnader och därefter
återkommande månads- och
transaktionsavgifter.

ZignSecs 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.

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.

ZignSec erbjuder följande produkter:
Electronic Identities (eIDs): En metod för att
identifiera användare online på ett snabbt,
säkert och kostnadseffektivt sätt.
Online ID Scanning: Låter kunden skanna IDdokument i realtid med kameran i en telefon
eller laptop för att på så vis verifiera sig.
PEP and Sanction Checks: Metoder att
genomföra en första riskundersökning av
registrerade kunder för efterlevnad av AMLregler.
Banking API: Ger tillgång till data från
betrodda finansiella institut som kan användas
som metod för identifiering av kunder.
Phone Number Validation: Verifikation av
användare genom användandet av SMS eller
lokaltjänster.

Register Checks: En metod för att validera en
uppsättning personuppgifter vilket fyller ett
viktigt syfte under kundens
onboardingprocess.
Income Analysis: Inkomstrapport som kan
användas som bevisning för kundens tillgång
till finansiella medel.
Real-Time Payments:
Realtidsbetalning är byggd för att användas
på en mobilenhet för att skapa betalning för
konsumenter online.
Real-Time AML Check (Anti Money Laundry):
AML-produkt för kvalificerad kundkontroll av
en individ på under 60 sekunder. Produkten
lever upp till de nya kraven mot penningtvätt
och sker helt digitalt.

Resultaträkning
(SEK)

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Handelsvaror

1910-1912

1810-1812

1901-1912

1801-1812

1 964 954

776 888

6 573 122

2 185 091

175 525

338 505

11 795

30 365

187 933

41 369

2 152 274

807 253

7 099 561

2 226 460

-657 961

-250 619

-1 808 331

-655 851

Övriga externa kostnader

-4 926 696

-359 419

-8 609 826

-1 369 474

Personalkostnader

-2 382 775

-1 095 407

-6 769 108

-2 839 064

Övriga rörelsekostnader

-33 309

-3 681

-86 716

-14 543

Rörelseresultat (EBITDA)

-5 848 467

-901 873

-10 174 420

-2 652 471

-70 703

-38 005

-184 707

-145 727

-5 919 170

-939 878

-10 359 127

-2 798 198

Räntekostnader och liknande resultatposter

-235

-60

-2 133

-17

Finansnetto

Av och nedskrivningar anläggningstillgångar
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat från finansiella poster

-235

-60

-2 133

-17

Resultat före skatt (EBT)

-5 919 405

-939 938

-10 361 260

-2 798 215

Periodens resultat

-5 919 405

-939 938

-10 361 260

-2 798 215

Balansräkning
(SEK)

1912

1812

0

10 380 000

997 493

124 834

14 200

28 400

1 011 693

153 234

Inventarier och installationer

55 555

49 361

Summa materiella anläggningstillgångar

55 555

49 361

1 067 248

202 595

2 038 186

525 275

979 628

166 838

2 116 820

274 675

TILLGÅNGAR

Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete
Patent, varumärken, licenser
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

5 134 634

966 789

Kassa och bank

29 627 094

501 954

Summa omsättningstillgångar

34 761 727

1 468 743

SUMMA TILLGÅNGAR

35 828 975

12 051 338

781 674

69 030

0

18 142

32 507 467

11 990 343

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Aktiekapital
Nyemission under registrering
Överkursfond
Fond för utvecklingsutgifter
Balanserad vinst eller förlust

997 493
8 781 158

1 200 385

-10 361 260

-2 798 215

32 706 532

10 479 684

Leverantörsskulder

908 098

288 938

Övriga kortfristiga skulder

326 551

569 257

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 887 794

713 458

Summa kortfristiga skulder

3 122 443

1 571 653

Summa skulder

3 122 443

1 571 653

35 828 975

12 051 338

Årets resultat
Summa eget kapital
SKULDER
Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Förändring av eget kapital
(SEK)

Kassaflödesanalys
2019-10-01

2018-10-01

2019-01-01

2018-01-01

2019-12-31

2018-10-31

2019-12-31

2018-12-31

3 mån

3 mån

12 mån

12 mån

-5 919 170

-939 878

-10 359 127

-2 798 198

70 703

38 005

184 707

145 727

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital

-5 848 467

-901 873

-10 174 420

-2 652 471

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

-85 819

-246 658

-2 617 055

346 210

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 934 286

-1 148 531

-12 791 475

-2 306 261

-646 960

0

-1 029 360

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-20 000

-41 872

-20 000

-41 872

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-666 960

-41 872

-1 049 360

-41 872

0

0

0

186

-235

-60

-2 133

-203

Emissioner och ägartillskott

32 771 007

1 241 000

42 968 107

1 631 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

32 770 772

1 240 940

42 965 974

1 630 983

PERIODENS KASSAFLÖDE

26 169 526

50 537

29 125 139

-717 151

3 457 568

451 418

501 954

1 219 105

Periodens kassaflöde

26 169 526

50 537

29 125 139

-717 151

Likvida medel vid periodens slut

29 627 094

501 954

29 627 094

501 954

(SEK)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat

Avskrivningar

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella
anläggningstillgångar

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Erhållna ränteintäkter
Betalda räntekostnader

Likvida medel vid periodens början

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 bokslutskommuniké har upprättats i
enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillämpade redovisningsprinciper är enligt
K3-reglerna (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.

Finansiell kalender
Kvartalsrapport 1
Årsredovisning 2019
Årsstämma

21 maj 2020
21 maj 2020
21 maj 2020

Förslag till utdelning
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2019.
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 21 februari 2020.
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

