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VD har ordet

Årsredovisning  |  2020

Det känns tillfredsställande att få informera er om våra framsteg, likväl behöver jag, 
som många andra, sätta dem i perspektiv till COVID-19. Pandemin har utan tvekan 
påverkat även oss och vårt sätt att göra affärer under det första halvåret 2020. 
Det oaktat, är Covr Security likafullt i en aktiv fas produkt- och affärsmässigt.

Efterfrågan på säker flerfaktors-autentisering har inte visat några tecken på att stanna 
av och marknadens efterfrågan på datasäkerhet och mobilautentisering har fortsatt 
att växa. Det känns betryggande att notera att vi fortfarande ligger steget före  
många aktörer med vår lösning vilken är byggd på stark kryptering och vår unika 
tekniska infrastruktur. 

Vi fortsätter därför att utveckla och förfina den samtidigt som vi matchar produkten 
mot fler och nya vertikaler. Vi har intensifierat vårt försäljningsarbete och har fortsatt 
en mycket strikt kostnadsmedvetenhet med en ännu mer disciplinerad strategi för att 
möta marknaden. Centralt i detta arbete är att vi endast riktar in oss på kundgrupper 
där vi ser den snabbaste vägen till skalbarhet. Vi kontrollerar regelbundet resultatet av 
våra insatser och vidtar åtgärder där det behövs. 

Under de två första kvartalen 2020 acklimatiserade vi oss, precis som alla andra, till 
nya sätt att göra affärer online. Genom att inte resa (med flyg) har vi sparat både tid 
och pengar, och har förhoppningsvis även minskat vårt avtryck på miljön. 

Tidsbesparingen har vi istället investerat i att undersöka en ny potentiell marknads- 
position och därefter börjat anpassa vår produkt till att bli en fullskalig, decentraliserad 
Identity Management-plattform inom en snar framtid.  Den nya plattformen kommer 
lanseras via globala partners som jobbar med ”eIDV”, alltså elektronisk identifierings-
verifiering, och som i sin tur har kunder.
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Omställningen bör sättas i förhållande till att marknaden för just digital identitets-
hantering förväntas växa tvåsiffrigt under 2021 och nå cirka 23 miljarder dollar fram till 
2023 med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 14,5%, enligt de senaste prognoserna 
från Markets and Research och det oberoende researchföretaget Javelin.  Flera nya 
rapporter visar också att riskkapitalinvesteringar i Identity Access Management-teknik 
ökar, vilket förväntas påverka marknadstillväxten avsevärt. Våra partners jobbar i dag 
redan i ett femtiotal marknader och når då ett antal miljoner användare simultant.

Under 2020 har vi stärkt upp vår organisation och har ett team med en global 
kapacitet väl utrustade för att effektivisera affärsutveckling, produktinnovation och 
försäljning. Vid sidan av vårt uttalade affärsfokus inspireras hela vår organisation av 
syftet att skapa digitala identitetslösningar som kan bidra till en bättre värld för alla 
människor. 

Korsbefruktning mellan vårt kommersiella fokus och våra ideal är en stark 
konkurrensfördel, eftersom vad företag står för betyder mer än någonsin. Jag 
ser fram emot att välkomna fler begåvade individer till vårt team när vi går 
mot ljusare tider.

Nu är vår ansats, som alltid, att nå 
lönsamhet och jag är övertygad om 
att vi är väl positionerade för att kunna 
leverera ett långsiktigt värde för alla 
intressenter, inklusive kunder, partners 
och ägare.

Patrik Malmberg, VD

Årsredovisning  |  2020
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Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret och efter dess 
utgång

Årsredovisning  |  2020

Kostnadsbesparingar
Under 2020 har stora delar av världen och 
Sverige drabbats av Coronaviruset, Covid-19. 
Det är i dagsläget omöjligt att överblicka de 
långsiktiga effekterna av Covid-19 men vi kan 
konstatera att det haft en mycket negativ 
påverkan på samhället i stort, näringslivet och 
de finansiella marknaderna. Vår bedömning 
är att det i ett lite längre tidsperspektiv inte 
kommer att påverka våra möjligheter att få 
avsättning för våra tjänster och fortsätta  
utveckla vår verksamhet.

Under det första halvåret 2020 drogs 
omkostnaderna ner till ett minimum pga 
pandemin. All personal utom den mest kritiska 
har signifikant gått ner i arbetstid, mellan 
50 - 90%. Bolaget har också tagit del av de 
stödpaket som regeringen erbjudit under året. 

Ägarförhållanden
Peter Alexanderson äger 30,81 % och Victor 
Bengtsson äger 14,40 % av aktierna i bolaget. 
Inga andra aktieägare äger mer än 10 procent 
av aktierna eller rösterna.

Emissioner
Under räkenskapsåret har Covr Security 
genomfört en kontantemission om totalt 10,5 
MSEK före emissionskostnader. Emissionerna 
är genomförda inom styrelsens mandat från 
årsstämman 2019-12-06. Emissionsbeloppen 
ska primärt användas för att vidareutveckla 
Covr-plattformen, stärka Covr-teamet samt 
för försäljnings- och marknadsförings-
aktiviteter.

Arbetet med att resa kapital intensifierades 
samtidigt men där pandemin medfört att 
inga investerare tagit fysiska möten. Den 
andra parametern som bidragit till att 
kapitalanskaffningsprocessen tagit längre tid 
än normalt är att många investerare även 
ändrat riskprofilen under pandemin.
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Nya möjligheter på
marknadsplatser för API:er 
Vi har gjort vårt API tillgängligt för den 
nederländska mobiloperatören KPN, APIX 
Marketplace for Unbanked Citizens, vilket kan 
ge möjlighet att bli en nyckelaktör i  
ekosystemet.

Statligt ID i Afrika
Vi har tecknat ett betydande partneravtal 
med två lokala IT-företag för statlig 
implementering av digitalt ID i Kenya och 
Ghana, länder med 57 respektive 31 miljoner 
innevånare. Projekten påbörjas i början av 
2021 med lansering någon gång under 2022. 
Avtalet är en viktig milstolpe vad gäller vår 
introduktion på den afrikanska kontinenten.

Covr API på europeisk  
bankplattform
Ett nytt partneravtal med bankplattformen 
Luxhub i Luxemburg gör att vi nu kan 
erbjuda vårt  API på deras digitala 
marknadsplats. Luxhub ett joint venture 
mellan ett antal stora europeiska banker  
(BNP Paribas, Banque Raiffeisen, BCEE och 
POST Luxembourg).

Licensavtal med  
ledande hälsoorganisationen 
Mitera
Vi har ingått ett partneravtal med 
Mitera Health i Nigeria. Partnerskapet 
avser att hålla patientjournaler säkra, 
minska försäkringsbedrägerier och 
tillhandahålla mobil säkerhet för en miljon 
användare och 72 sjukhus i södra Afrika.

Årsredovisning  |  2020
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Tekniken
De sista två kvartalen 2019 användes till att färdigställa den befintliga lösningen för flerfaktor- 
autentisering som vi har utvecklat under många år. Under de första två kvartalen 2020 
började vi även utveckla de nödvändiga funktionerna för att kunna lansera en unik plattform 
för digitala identiteter. Det innebär att vi tar fram en PKI-infrastruktur som säkerställer ett antal 
nya krav för säker identitetshantering. 

Tekniken som används uppfyller kraven i regleringar kring säkerhet och öppenhet, exempelvis 
eIDAS och PSD2.

Våra produkter och tjänster
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Flerfaktorautentisering (MFA)
Covrs flerfaktorautentisering erbjuder organisationer i starkt reglerade branscher att förse sina 
kunder med marknadens säkraste och mest användarvänliga autentiseringslösning. 
Vi samarbetar med och levererar vår universella flerfaktorsautentisering till exempelvis 
finansiella institutioner som banker och kreditkortsföretag, offentlig sektor, detaljhandel online 
och försäkringsbolag.
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Exempel på användningsområden

Användarkontrollerad säkerhet för betalningar och 
transaktioner
Covr Securitys flerfaktorsautentisering möjliggör smidiga, säkra transaktioner via banken, till 
exempel vid användning av kreditkort i onlinebutiker. Med COVR kan en kortinnehavare 
godkänna transaktionen direkt, vilket eliminerar problem med exempelvis betalningsavslag. 

Funktioner
• Vår MFA-teknik stöder en mängd individuella autentiserings- och auktoriseringsmetoder 

inklusive ansiktsigenkänning, fingeravtrycksaktivering, samt sexsiffriga PIN-koder. 

• Med Covrs flerfaktorautentisering kan användaren aktivera två eller flera  
autentiseringsmetoder för att skydda sina uppgifter mot hot och bedrägerier. 

• Covr flerfaktorautentisering är lösenordsfri och godkänner inloggning och autentisering  
av transaktioner med hjälp av QR-koder för en smidig slutanvändarupplevelse.
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Digitalt ID-lösning - iAM
iAM  ger användaren möjligheten att göra anspråk på och kontrollera sin digitala identitet och 
använda den för att identifiera sig on- och offline.  Den nya plattformen kommer lanseras via 
globala partners som jobbar med ”eIDV”, alltså elektronisk identifieringsverifiering, och som i 
sin tur har en egen och mycket stor kundbas.
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Kundkännedom (KYC) 
och säker verifiering av 
identiteter
iAM syftar till att minimera antalet steg och 
fysiska dokument som behövs för att öppna 
ett bankkonto och samtidigt leverera en äkta 
och säkerställd identitet. Med iAM förenklas 
processen för kundkännedom, eller ”Know 
your customer”-processen. Vill man 
exempelvis hyra ut sitt hem via en 
marknadsplats måste man i dagsläget gå 
igenom flera steg som att skanna sitt  
id-kort, göra ansiktsigenkänning och ibland 
även gå in på ett fysiskt bankkontor för att 
bevisa sin identitet.  Med den nya produkten 
behöver kunden bara göra den här processen 
en gång, varpå personen får en QR-kod att 
återanvända. 

Återanvändbara digitala 
identiteter
Termen “återanvändbar” betyder, enkelt 
förklarat, att vår lösning gör det möjligt för 
användaren att fortsätta identifiera sig efter 
att hens identitet en gång för alla har
verifierats. Fördelen med det är det bara krävs 
några få klick att logga in eller registrera en 
ny tjänst nästa gång.

Återställning av det  
digitala ID:t
Återställning av en identitetshandling kan 
göras snabbt och enkelt genom våra säkra 
API:er. När en ny verifiering av identiteten är 
gjord kan vår lösning återansluta användaren 
med hens befintliga digitala identitet, inklusive 
all historik, alla transaktioner och olika konton.

Exempel på 
användningsområden
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Hållbar utveckling och 
företagsvärderingar
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Våra värderingar
Covr Security strävar efter att göra internet till en säkrare plats för alla. Vi är övertygade om att 
vårt engagemang, flexibilitet och kreativa tänkande är förutsättningar för att växa och 
utvecklas i vårt snabbrörliga företag som är byggt på genuin entreprenörsanda!

Covrs ansvar och ambition i det globala 
hållbarhetsarbetet
FNs globala mål är grunden till en bättre och en mer hållbar framtid för alla. Målen 
adresserar de globala utmaningar vi står inför - fattigdom, ojämlikhet, klimat, miljöförstöring, 
välstånd, fred och rättvisa. Målen är sammanflätade med varandra, och det är av största vikt 
att världen når varje målsättning senast 2030 för att ingen ska hamna på efterkälken. Specifikt 
strävar bolaget att hörsamma mål nummer 16 punkt 9 - “Fredliga och inkluderande 
samhällen” som innebär att säkerställa en juridisk identitet, inklusive födelseregistrering för alla 
senast 2030.

En hållbar ekonomisk tillväxt kräver att samhällen skapar förutsättningar som gör det möjligt 
för människor att ha jobb som ger värde. Covr Security strävar efter att bidra till 
målsättningarna för hållbar tillväxt med mobila säkerhetstjänster som stärker de inter-
nationella finansinstitutens förmåga att skapa lokal ekonomisk tillväxt genom att förenkla 
människors åtkomst till bank-, försäkrings- och finansiella tjänster via våra flerfaktor-
auktorisering- och autentiseringsstjänster.

13

DocuSign Envelope ID: 3C3876DF-1820-47FF-B631-BE738323D1E1



14

Sida

Förvaltningsberättelse      15
Resultaträkning       17
Balansräkning       18
Redovisnings- och värderingsprinciper     20
Noter         22
Underskrifter        23

Innehåll

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-07-01 - 2020-06-30 

Styrelsen och VD för Covr Security AB, org nr 556999-2638 
avger härmed följande årsredovisning.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). 
Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Covr Security AB
Org.nr 556999-2638
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Information om verksamheten

Covr Security AB tillhandahåller en mobil flerfaktorautentiseringslösning som skyddar mot 
bedrägerier med en säkerhetsstrategi som inte är beroende av lösenord eller andra person-
uppgifter/certifikat för autentisering. Lösningen stöds av stark kryptering och är byggd på en 
unik och patentsökt arkitektur med nordisk banksäkerhet som förlaga. Produktteknologin är 
patentsökt och lösningen finns tillgänglig på en global marknad.

Företaget har sitt säte i Skåne län, Malmö kommun.

Ägarförhållanden

Peter Alexanderson äger 30,81 % och Victor Bengtsson äger 14,40 % av aktierna i bolaget. Inga 
andra aktieägare äger mer än 10 procent
av aktierna eller rösterna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2020 har stora delar av världen och Sverige drabbats av Coronaviruset, Covid-19. 
Det är i dagsläget omöjligt att överblicka de långsiktiga effekterna av Covid-19 men vi kan 
konstatera att det haft en mycket negativ påverkan på samhället i stort, näringslivet och de 
finansiella marknaderna. Vår bedömning är att det i ett lite längre tidsperspektiv inte kommer 
att påverka våra möjligheter att få avsättning för våra tjänster och fortsätta utveckla vår 
verksamhet. 

• Bolaget har genomfört en kontantemission om totalt 10,5 MSEK före emissionskostnader 
under räkenskapsåret.

• Omkostnaderna drogs ner till pga pandemin och arbetsstyrkan har gått ner signifikant.
• Bolaget har tagit del av de stödpaket som regeringen erbjudit under året.
• Produkt-API:et har gjorts tillgängligt för ett antal marknadsplatser för fintech i Europa.
• Bolaget har skrivit avtal för implementering av Digitalt ID i Kenya och Ghana.
• Bolaget har ingått partneravtal med Nigerianska hälsoorganisationen Mitera. 
• Avtalet avser att säkra patientjournaler för 72 sjukhus i Ghana och Kenya.
• Bolaget har rekryterat en senior försäljningschef för Sydostasien, Rajiv Madane. Mr Madane 

har arbetat internationellt i mer än 30 år med innovativa fintech-lösningar.

 
Händelser efter balansdagens utgång

Bolaget har under oktober genomfört en nyemission på 20.7 MSEK (före emissionskostnader) 
varav 3,4 MSEK avser kvittningsemission av konvertibelt lån.
 

Förvaltningsberättelse

Covr Security AB
Org.nr 556999-2638
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Covr Security AB
Org.nr 556999-2638
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Flerårsöversikt

TSEK 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017

Nettoomsättning 70 136 303 4

Resultat efter finansiella poster -18 782 -21 282 -10 372 -3 343

Balansomslutning 18 787 27 071 17 348 12 378

Soliditet 64% 75% 5% 88%

TSEK Aktiekapital     Fond för utveck-
lingsutgifter Överkursfond Balanserat 

resultat Årets resultat

Belopp vid årets ingång 90 877 15 967 365 60 604 606 -35 042 201 -21 282 486

Nyemission 3 691 10 515 692

Fond för  
utvecklingsutgifter

-1 378 739 1 378 739

Överföring av föregående 
års resultat

-21 282 486 21 282 486

Årets resultat -18 781 964

Belopp vid årets utgång 94 568 14 588 626 71 120 298 -54 945 948 -18 781 964

Förslag till vinstdisposition

Ansamlad förlust -54 945 948

Överkursfond 71 120 298

Årets resultat -18 781 964

Summa -2 607 614

i ny räkning överförs -2 607 614

Summa -2 607 614

Till årsstämmans förfogande står följande (SEK) :

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att (SEK):

Förändring av eget kapital

 För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper
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Covr Security AB
Org.nr 556999-2638

SEK Not
2019-07-01

2020-06-30
2018-07-01

2019-06-30

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 69 986 135 820

Aktiverat arbete för egen räkning 2 558 000 7 882 000

Övriga rörelseintäkter 237 132 8 172

Summa rörelsens intäkter 2 865 118 8 025 992

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -14 001 498 -21 738 708

Personalkostnader 1 -2 689 523 -3 697 127

Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 2 -4 845 529 -3 269 129

Övriga rörelsekostnader -23 872 -20 330

Summa rörelsens kostnader -21 560 422 -28 725 294

RÖRELSERESULTAT -18 695 304 -20 699 302

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 102

Räntekostnader och liknande resultatposter -86 660 -583 286

Summa resultat från finansiella poster -86 660 -583 184

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -18 781 964 -21 282 486

Skatt på årets resultat 0 0

ÅRETS RESULTAT -18 781 964 -21 282 486
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Covr Security AB
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Balansräkning
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SEK Not 2020-06-30 2019-19-06

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 2 15 270 094 17 557 623

Summa immateriella anläggningstillgångar 15 270 094 17 557 623

Andelar i intresseföretag 140 082 140 082

Andra långfristiga fordringar 3 79 866 189 948

Summa finansiella anläggningstillgångar 219 948 189 948

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 15 490 042 17 747 571

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 0 6 000

Tecknat men ej inbetalt kapital 4 0 5 742 502

Övriga fordringar 366 411 1 103 198

Förutbetalda kostnader och upplupna  intäkter 50 467 94 091

Summa kortfristiga fordringar 416 878 6 945 791

Kassa och bank 2 879 656 2 377 783

Summa kassa och bank 2 879 656 2 377 783

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 3 296 534 9 323 574

SUMMA TILLGÅNGAR 18 786 576 27 071 145
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Covr Security AB
Org.nr 556999-2638

EGET KAPITAL OCH SKULDER

fortsättning Balansräkning
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SEK Not 2020-06-30 2019-06-30

Eget kapital 4

Aktiekapital 94 568 89 025

Ej registrerat aktiekapital 0 1 852

Fond för utvecklingsutgifter 14 588 626 15 967 365

Summa bundet eget kapital 14 683 194 16 058 242

Överkursfond 71 120 298 60 604 606

Balanserat resultat -54 945 948 -35 042 201

Årets resultat -18 781 964 -21 282 486

Summa fritt eget kapital -2 607 614 4 279 919

SUMMA EGET KAPITAL 12 075 580 20 338 161

Kortfristiga skulder

Konvertibelt lån 3 430 000 0

Leverantörsskulder 1 008 748 2 764 026

Övriga skulder 1 197 973 1 919 809

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 1 074 275 2 049 149

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 6 710 996 6 732 984

Summa eget kapital och skulder 18 786 576 27 071 145
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Covr Security AB
Org.nr 556999-2638

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt      

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 om 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
    
Omräkning av 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   
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad 
som erhållits eller kommer att erhållas och 
redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna 
kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas pa ett tillförlitligt sätt. 
 
Vid försäljning av varor redovisas normalt 
inkomsten som intäkt när de väsentliga 
förmaner och risker som är förknippade med 
ägandet av varan har överförts från företaget 
till köparen. 
 
Ersättning i form av ränta, royalty eller 
utdelning redovisas som intäkt när det är 
sannolikt att företaget kommer att få de 
ekonomiska fördelar som är förknippade 
med transaktionen och när inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Ränta redovisas som intäkt enligt den så 
kallade effektivräntemetoden. Royalty 
periodiseras i enlighet med den aktuella 
överenskommelsens ekonomiska innebörd. 
Utdelning redovisas som intäkt när företagets 
rätt till betalning är säkerställd.

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade  
immateriella anläggningstillgångar enligt 
aktiveringsmodellen. Det innebär att 
samtliga utgifter som avser framtagandet av 
en internt upparbetad immateriell 
anläggningstillgang aktiveras och skrivs av 
under tillgångens beräknade nyttjandeperlod, 
under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 
2012:1 är uppfyllda.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggnings-
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Immateriella anläggningstillgångar  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, 
20%

Finansiella Instrument
Finansiella instrument värderas utifrån 
anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i 
balansräkningen när bolaget blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Finansiella tillgångar tas bort från 
balansräkningen när rätten att erhålla 
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 
överförts och bolaget har överfört i stort sett 
alla risker och förmåner som är förknippade 
med äganderätten. Finansiella skulder tas 
bort från balansräkningen när förpliktelserna 
har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och kortfristiga 
fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar 
redovisas som omsättningstillgångar till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 
för individuellt bedömda osäkra fordringar.
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Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder redovisas initialt till 
anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. 

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultat-   
räkningen, utom då underliggande 
transaktion redovisas direkt mot eget kapital 
varvid tillhörande skatteeffekter 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 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 metod 
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 gällande skattesats på 
balansdagen. Effekter av förändringar i 
gällande skattesatser resultatförs i den period 
förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell 
anläggningstillgång och uppskjuten 
skatteskuld som avsättning. 

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former 
av ersättningar som företaget lämnar till de 
anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av 
bland annat löner, betald semester, betald 
frånvaro och bonus. Kortfristiga ersättningar 
redovisas som kostnad och en skuld då det 
finns en legal eller informell förpliktelse att 
betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade 
kostnader, sidointäkter samt intäkts-
korrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och 
kostnader men före bokslutsdispositioner 
och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och 
obeskattade reserver med avdrag för 
upp-skjuten skatt) i procent av balans-
omslutning.
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Noter
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Not 1       Medeltalet anställda
2019-07-01

-2020-06-30
2018-07-01

-2019-06-30

Annan 0 0

Kvinnor 0 0

Män 4 4

Summa 4 4

Not 2      Immateriella  anläggningstillgångar 2020-06-30 2019-06-30

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 24 278 182 16 396 182

Nyanskaffningar 2 558 000 7 882 000

Utgående ackumulerade  anskaffningsvärden 26 836 182 24 278 182

In- och utgående ackumulerade avskrivningar -6 720 559 3 451 430

Årets avskrivningar -4 845 529 -3 269 129

Utgående ackumulerade avskrivningar -11 566 088 -6 720 559

Bokfört värde 15 270 094 17 557 623

Not 3      Andra långfristiga fordringar 2020-06-30 2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden 49 866 64 440

Avgående fordringar 0 -26 254

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 79 866 49 866

Not 4      Eget kapital

Aktiekapitalet består av 9 456 829 st aktier med kvotvärde 0,01 kr.  Bolaget har totalt 1 060 674 utestående optioner 
(före omräkning för eventuella utspädningseffekter) med en löptid på 36 månader från 1 juni 2019. 

Not 5       Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Kunder & Partners: Covr Vi har ingått ett partneravtal med Mitera Health i Nigeria. Partnerskapet avser att hålla 
patientjournaler säkra, minska försäkringsbedrägerier och tillhandahålla mobil säkerhet för en miljon användare 
och 72 sjukhus i södra Afrika. Nyemission: Bolaget har under oktober genomfört en nyemission på 20.7 MSEK (före 
emissionskostnader) varav 3,4 MSEK avser kvittningsemission av konvertibelt lån.
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