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VD har ordet

Årsredovisning  |  2021

Bästa aktieägare,

Vi lever i intressanta tider. Världen lämnar två år av globalt stillestånd bakom sig, bara 
för att mötas av nya utmaningar. Kriget i Ukraina, klimatet, energikris och en skenande 
inflation i Europa. Trots att dessa omständigheter kan tyckas vara hinder för tillväxt 
är det i vår bransch möjligen tvärtom - nu mer än någonsin kan våra lösningar göra 
verklig skillnad. 

Om vi tittar lite närmare på orsakerna till min övertygelse om Covr Securitys 
långsiktiga tillväxt så fortsätter marknadsefterfrågan för digital, säker identifikation att 
växa explosionsartat. Det kan låta som en kliché i detta sammanhang, men faktum 
kvarstår att marknaden inte visar några som helst tecken på att mättas på många 
decennier framöver. 

Jag vill kort ge en bakgrund till denna marknadstillväxt. Forskningsrapporter visar att 
mänsklighetens samlade data kommer att nå någonstans 175 zettabyte inom tre år, 
alltså siffran 175 följt av 21 nollor. Denna data omfattar allt från streaming, spel, appar 
för nytta och nöje till hälsovårdsdatabaser och bankkonton. Att skydda de här enorma 
datamängderna från cyberattacker och ID-kapning är alltså av högsta prioritet för 
alla - finansiella institutioner, företag, regeringar och individer.
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Covr Securitys tillväxtområden

Redan för 8 år sedan förutspådde vi detta. Vi har fortsatt att följa marknaden och 
resultatet är idag en fullskalig identifikationsplattform som kan hantera de mest kritiska 
säkerhetsaspekterna. 

Kraven på säkerhet och integritet kom först från EU i och med GDPR, AML-prevention 
och PSD2, men vi utgår från att reglerna för digital identifikation även kommer att gälla 
globalt inom några år. EUs nya satsning på en mobil ID-plånbok som ska komplettera 
och/eller ersätta fysiska identitetshandlingar för EU:s 450 miljoner invånare senast 
2030 är en stor möjlighet för Covr Security. Vår lösning täcker alla EU-s krav på digitala 
ID-n redan idag - den är säker, personlig, tillgänglig och återanvändbar. Tack vare 
det ligger vi återigen steget före och har skaffat oss en mycket stark konkurrenskraft 
framåt. 

Cybersäkerhet och multifaktorautentisering

Antalet cyberattacker nådde en global peak under 2021 (med angrepp på lösenord 
som det vanligaste) vilket driver organisationer världen över att investera enorma 
summor i säkerhet/multifaktorautentisering (MFA). MFA ersätter lösenord med säkrare 
metoder för autentisering. 

I Covr Securitys fall har vi utvecklat MFA med både hängslen och livrem i form 
av funktioner som QR-kodinloggning, PIN-koder, avancerad kryptering samt unik 
mjukvarubaserad biometri (ansiktsigenkänning). Det kan nämnas att biometrisk 
teknik, som den vi utvecklar på Covr Security, är på väg att bli det mest eftertraktade 
funktionen i säkerhetsmixen. 

Den totala, globala marknaden för multifaktorautentisering förväntas nå mellan 70 och 
100 miljarder USD och ha en årlig tillväxt på i genomsnitt 17% fram till år 2027 (Markets 
and Markets, Research and Markets, Gartner - 2019-2021).

Årsredovisning |  2022
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Globalt riskkapital i säkerhetsindustrin

För att ge en liten fingervisning om vår unika position, produkt och våra framtida mö-
jligheter ur ett investeringsperspektiv var 2021 ett rekordår med en historisk volym av 
riskkapital i startups inom säkerhet.

Hela 29,5 miljarder USD investerades vilket är mer än en fördubbling av det kapital som 
strömmade in under 2020. Som ett resultat noterades ett rekordantal enhörningar i 
industrin med värderingar på över en miljard dollar.

Avslutningsvis

För mig som VD har fokus under det senaste året varit ett tålmodigt hushållande av 
vårt rörelsekapital. Trots en mycket slimmad budget har vi fortsatt sett framåt och 
mognat internt. 

Det finns mycket kvar att göra, vi är trots allt ett litet företag med stora visioner. En 
gedigen handlingsplan finns på plats för att nå lönsamhet under 2023, expandera vår 
verksamhet och vidareutveckla vår produkt. Genomförandet av den handlingsplanen 
kommer att vara huvudfokus för vår nya företagsledning framöver.

 

Grunden för vår uthållighet och det som gör 
oss så slitstarka är förstås förtroendet från våra 
aktieägare, affärspartners och kunder. Fram-
förallt vill jag uppmärksamma vårt professionel-
la team som fortsatt bjuder på en positiv attityd 
och samarbetsvilja och som visar att det alltid 
finns något spännande bakom nästa hörn.

Patrik Malmberg, CEO

Göteborg, 2022
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Väsentliga händelser under
räkenskapsåret och efter dess
utgång

Årsredovisning |  2022

Ekonomi

Covr Security har under verksamhetsåret 
genomfört en kontantemission 
om totalt kr 3,5 miljoner före 
kontantemissionskostnader. 
Kontantemissionerna har genomförts 
inom styrelsens mandat från årsstämman 
2021- 12-14. Kontantemissionsbeloppen 
kommer främst användas för att 
vidareutveckla Covr- plattformen, stärka 
Covr-teamet och för försäljnings- och 
marknadsföringsaktiviteter.

Ett lånebelopp om 3 miljoner kronor 
emitterades under våren för att ytterligare 
stärka ekonomin.

Arbetet med att skaffa nytt kapital 
till Covr har intensifierats, dock har 
Rysslands invasion av Ukraina i slutet 
av Februari 2022 lamslagit marknaden.  
Det har inneburit att kapitalanskaffnings 
processen tar mycket längre tid än 
normalt samt att många investerare 
även ändrat sin riskbenägenhet under det 
gångna året.

Ägarförhållanden

Peter Alexanderson äger 30,6 % och 
Victor Bengtsson äger 14,3 % av aktierna 
i företaget. Ingen annan aktieägare äger 
mer än 10 procent av aktierna eller röster.

Bangkok Bank

Marknaden för digitala identitetslösningar, 
i synnerhet i Asien och i Stillahavsområdet, 
växer snabbt. Detta är särskilt 
glädjande eftersom vi nu rullar ut vår 
säkerhetslösning i stor skala för alla 
kunder i Bangkok Bank, Thailands 
största bank med 1165 filialer lokalt och 
internationellt. Affären är värd totalt 5 
miljoner USD årligen och får ses som vårt 
genombrott som betrodd leverantör till 
tunga finansiella aktörer vilka är beroende 
av den högsta nivån av säkerhet. 
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Mitera Health

Även i Nigeria, Afrika, har vår MFA-lösning 
implementerats och säljs nu till närmare 
700 sjukhus via Mitera Health, Nigerias 
första digitala sjukförsäkringsbolag. 
Användarbasen räknas uppgå till ca 1 
miljon individer 2024.

Floodgates

I samarbete med ghanesiska 
teknikföretaget Floodgate har vi 
implementerat vår säkerhetslösning i 
Floodgates bankapp Trustor. Lösningen 
lanseras nu i december 2022 med APEX 
bank som första kund. Fler banker kommer 
att anslutas vartefter. Fram till 2025 
ska lösningen ha 3 miljoner aktiverade 
användare vilket, konservativt räknat 
blir 3 miljoner USD årligen i licensintäkter 
för Covr Security. Floodgate har även 
diskussioner med Ghanas regering om en 
nationell ID-lösning.

Europeisk “Swishlösning”

Vi har långtgående diskussioner med 
betalningsföretaget Kevin, ett mycket 
välfinansierad och snabbväxande företag 
i betalningssektorn med ca 200 anställda. 

Kevin har en teknik som kan jämföras 
med svenska Trustly, men som är mer 
avancerad. Kevins affärsmodell är att ge 
lokala banker olika betalningsalternativ 

samt konto-till-konto-betalningar utan 
extra kortavgifter.  Samarbetet med 
Kevin är tänkt att utmynna i en unik 
“swishlösning”, dvs. person till person-
transaktioner (P2P/konto-till-konto) där 
Covr Security äger och tillhandahåller 
själva produkten. Det är en helt ny 
marknadspotential för oss, och en mycket 
lukrativ sådan. Kevin genomför idag 600 
miljoner transaktioner årligen.

Tunga namn till 
företagsledningen

Det krävs både industriell expertis och 
spetskompetens i teknik, ledarskap och 
affärsutveckling för att skapa värde 
i ett bolag med så pass avancerade 
lösningar som våra. Vi har därför under 
året investerat i rekryteringen av en ny 
teknisk chef, Rodrigo Gularte, samt en 
senior kommersiell chef, George Fraser 
till vår ledningsgrupp. De har båda lång 
erfarenhet av teknisk utveckling och 
innovation respektive affärsutveckling och 
försäljning. Det är glädjande att notera att 
rekryteringarna redan gett mycket goda 
resultat.

Årsredovisning |  2022
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Teknisk utveckling under året

Tack vare den accelererade affären med Bangkok Bank och partnerskapet med Jumio 
har vi utvecklat ett antal nya funktioner under året. Den mest unika funktionen för 
återvinning av data är värd att uppmärksammas extra. Även införandet av sk. Docker 
har varit viktig för att snabba upp och säkra teknikutvecklingen.

Med Docker hanteras kod-containrar som extremt lätta, modulära virtuella maskiner 
vilket ger möjlighet att skapa, distribuera, kopiera och flytta kod från miljö till miljö, 
vilket i sin tur hjälper till att optimera våra appar för molnet.

• Nytt användargränssnitt

• Två demowebbplatser med SDK

• Leverantörs-API

• Utvecklarverktyg för utveckling av QR-koder och textmeddelanden

• Websocket-hubbar för mobila enheter mellan olika versioner av MFA-lösningen

• Kodbibliotek för pålitlig data

• Automatisk märkning av säkerhetsprotokoll

• My credentials - vy för användar-credentials inklusive stöd för pass och 
körkortsidentifikation

• Testverktyg för API-er 

• Flerspråkssupport

• Lokal datalagring

• Utvecklad End-to-end-kryptering

• Notifikationer

För mer detaljerad information kontakta Rodrigo Gularte, CTO 
rodrigo.gularte@covrsecurity.com
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Produkter och tjänster 
Covr Security AB tillhandahåller en mobil flerfaktor-
autentiseringslösning och digital identifiering som skyddar mot 
bedrägerier med en säkerhetsstrategi som inte är beroende av 
lösenord eller andra personuppgifter/ 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.



Med Covr’s MFA är varje transaktion, inloggning 
och autentisering helt skyddad från alla typer av 
bedragare och attacker. Den modulära lösningen 
gör det enkelt för användaren att auktorisera 
kontoinformation, signera dokument och använda 
tredjepartstjänster En stor konkurrensfördel är 
att lösningen, till skillnad från många andra på 
marknaden, fungerar med kundens befintliga 
system och kan kopieras, flyttas och distribueras 
till vilken miljö som helst. I molnet, on-prem eller 
i form av en hybrid. Lösningen uppfyller också 
alla säkerhets- och integritetsstandarder samt 
underlättar regelefterlevnad som GDPR, SCA och 
PSD2. 

Årsredovisning |  2022

Digital identifiering med flerfaktorautentisering

Sedan 2015 har vi utvecklat ett patentsökt, avancerat och krypterat system för 
digital identifiering med MFA- kapacitet som passar alla större vertikaler; banker, 
betalningsnätverk, kreditkort- och hälsovårdsföretag samt eIDV- leverantörer. Vår 
lösning möjliggör säker autentisering och auktorisering av digitala transaktioner.

Dagens konsumenter vill ha snabb och privat access till sina digitala tillgångar och 
företag vill ha enkelhet och säkerhet – Covr Security erbjuder båda. Säkerhetslösningen 
är flexibel och kan enkelt implementeras i centraliserade system (closed loop 
ecosystems) och men är också anpassat för federerade eller helt decentraliserade 
lösningar för säker inloggning och digital identifiering.

Vårt system är särskilt utvecklat för att lösa de extrema, globala utmaningarna 
med bedrägerier, identitetsstöld och dataintrång. Vår lösning eliminerar behovet av 
konventionella och osäkra metoder för digital 
identifiering, framförallt lösenord, och ersätter 
det med mjukvarubaserad biometri som också 
förenklar inloggning/åtkomst med QR-koder och 
PIN-koder. 
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Digitala ID-n

Vi har under några år undersökt affärsmöjligheterna med digitala ID-handlingar 
då tekniken ligger väldigt nära det vi gör idag. Vår plattform skulle kunna, med en 
fokuserad ansats, utvecklas till en komplett digital ID plattform. Denna möjlighet har 
resulterat i diskussioner med flera potentiella partners/ kunder, främst med Jumio, ett 
av världens mest framstående identitetsverifikations-företag som hanterar över en 
miljon KYC varje dag. Det är en relativt ny marknad med många olika, globala initiativ - 
allt från federerade till helt självstyrande ID-lösningar. Marknadsvärdet är än så länge 
mer blygsamt än för MFA och beräknades till 8,48 miljarder USD 2021 och förväntas 
växa med 16,7 % årligen från 2022 till 2030 (Markets and Markets, Research and Markets, 
Gartner).

Två användarfall, finans

Banker

Med Covr Securitys lösningar kan banker slippa 
beroendet av osäkra lösenord för inloggning, 
förbättra användarupplevelsen och behålla sina 
kunders förtroende.

Banker måste måste enligt lag ha god 
kännedom om och kunna fastställa sina 
kunders identitet samt kontrollera var deras 
pengar kommer ifrån - allt för att förhindra 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Det är en komplicerad process för banker, 
särskilt i Europa, eftersom GDPR förbjuder 
lagring av personuppgifter utan användarens 
medgivande. Här är KYC (kundkännedom) 
och stark kundautentisering (SCA) minst 
sagt centrala begrepp. Med Covr Security’s 
lösningar, i samarbete med KYC-företag som 
Jumio, kan banker förenkla och snabba upp 
kundkännedomsprocessen och göra den ännu 
säkrare.

11

Årsredovisning |  2022



12

Kreditkort och kontaktlösa betalningar

Sedan den 1 januari 2021 gäller nya, utökade regler där konsumenter måste 
bekräfta sin identitet vid alla kortköp. Stark kundautentisering med hjälp av 
multifaktorautentisering är det säkraste sättet att validera dessa betalningar och 
transaktioner mellan kortutfärdare, kund och handlaren.

Att betala med kort är förstås standardiserat, 
men även kontaktlösa betalningar på 
mobiltelefonen börjar bli vanligt. Idag 
föredrar många länder, både i Europa och 
resten av världen, kontaktlösa betalningar 
och det är en marknad som växer fort med 
ett globalt värde på 6,25 miljarder USD 2028. 

För information om fler användarfall 
kontakta George Fraser, CCO 
george.fraser@covrsecurity.com.

Årsredovisning |  2022



Hållbar utveckling och
företagsvärderingar
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Våra företagsvärderingar

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!

Covr Securitys framgångsfaktorer

Nyfikenhet

1. Vi delar med oss av vår kunskap, erkänner misstag och firar segrar

2. Vi lyssnar på kollegor, partners och kunder och är anpassningsbara för
förändringar

3. Vi är stolta över vår ärliga och transparenta förhållningssätt

Engagemang

1. Vi brinner för det vi gör och vi anställer likasinnade som älskar vår vision, mission
och produkt

2. Vi värdesätter och respekterar våra kunder och är engagerade i deras framgång
(när de lyckas, lyckas vi)

Mod

1. Vi är opretentiösa, stöttande och respekterar varandras kompetens

2. Vi vågar uttrycka våra åsikter, tycker om konstruktiv feedback och ser alltid till
företagets bästa

3. Vi vågar ge råd till våra kunder om hur vi anser att de bäst kan lyckas

Årsredovisning |  2022



Covr Securitys 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 internationella finansinstitutens förmåga att skapa 
lokal ekonomisk tillväxt genom att förenkla människors åtkomst till bank-, försäkrings- 
och finansiella tjänster via våra flerfaktorautentisering- och autentiseringsstjänster.

Årsredovisning |  2022
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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten 

Covr Security AB tillhandahåller en mobil flerfaktorautentiseringslösning och digital 
identifiering som skyddar mot bedrägerier med en säkerhetsstrategi som inte 
är beroende av lösenord eller andra personuppgifter/ 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 30,6 % och Victor Bengtsson äger 14,3 % av aktierna i bolaget. 
Inga andra aktieägare äger mer än 10 procent av aktierna eller rösterna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bangkok Bank 
Vi rullar ut vår MFA-lösning i stor skala för alla kunder i Bangkok Bank, Thailands största 
bank.

Mitera Health 
Vår MFA-lösning implementerats och säljs nu till närmare 700 sjukhus via Mitera Health, 
Nigerias första digitala sjukförsäkringsbolag. Användarbasen räknas uppgå till ca 1 
miljon individer 2024.

Floodgates 
Vi har implementerat vår MFA-lösning i Floodgates bankapp Trustorsom lanseras i 
december. Fram till 2025 ska lösningen ha 3 miljoner aktiverade användare.

Europeisk “Swishlösning” - nästa spännande utsikt 
Vi har diskussioner med betalningsföretaget Kevin. Kevins affärsmodell är att ge 
lokala banker olika betalningsalternativ samt konto-till-konto-betalningar utan extra 
kortavgifter.

Nya namn till företagsledningen 
Vi har rekryterat en ny teknisk chef, Rodrigo Gularte, samt en senior kommersiell chef, 
George Fraser till vår ledningsgrupp. 

Covr Security AB
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Flerårsöversikt

TSEK 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019

Nettoomsättning 761 104 70 136

Resultat efter finansiella poster -17 843 -17 166 -18 782 -21 282

Balansomslutning 24 173 17 979 18 787 27 071

Soliditet 4% 79% 64% 75%

SEK Aktiekapital Fond för
utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat 

resultat Årets resultat

Belopp vid årets ingång 98 658 14 049 218 90 336 284 -73 188 505 -17 166 287

Nyemission 702 3 578 733

Fond för utvecklingsutgifter 289 790 -289 790

Optionspremie 1 201 046

Överföring av föregående års 
resultat

-17 166 287 17 166 287

Årets resultat -17 842 768

Belopp vid årets utgång 99 360 14 339 008 93 915 017 -89 443 536 -17 842 768

Ansamlad förlust -89 443 536

Överkursfond 93 915 017

Årets resultat -17 842 768

Summa -13 371 287

i ny räkning överförs -13 371 287

Summa -13 371 287

Förslag till vinstdisposition

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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SEK Not
2021-07-01  

- 2022-06-30
2020-07-01  

- 2021-06-30

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 760 555 103 697

Aktiverat arbete för egen räkning 5 520 000 3 909 000

Övriga rörelseintäkter 172 903 439 934

Summa rörelsens intäkter 6 453 458 4 452 631

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -16 105 132 -14 532 074

Personalkostnader 1 -2 293 225 -1 904 525

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 2 -4 891 143 -5 129 9

Övriga rörelsekostnader -65 445 -11 295

Summa rörelsens kostnader -23 354 945 -21 577 842

RÖRELSERESULTAT -16 901 487 -17 125 211

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 57 440 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -998 721 -41 076

Summa resultat från finansiella poster -941 281 -41 076

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -17 842 768 -17 166 287

Skatt på årets resultat 0 0

ÅRETS RESULTAT -17 842 768 -17 166 287
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Balansräkning
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SEK Not 2022-06-30 2021-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 2 14 678 003 14 049 146

Summa immateriella anläggningstillgångar 14 678 003 14 049 146

Andelar i intresseföreta 140 082 140 082

Andra långfristiga fordringar 3 30 000 30 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 170 082 170 082

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 14 848 085 14 219 228

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 5 100 736 0

Övriga fordringar 1 083 427 1 575 343

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 117 809 267 169

Summa kortfristiga fordringar 6 270 718 1 842 512

Kassa och bank 3 022 456 1 916 796

Summa kassa och bank 3 022 456 1 916 796

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 9 324 428 3 759 308

SUMMA TILLGÅNGAR 24 172 513 17 978 536
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

fortsättning balansräkning
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SEK Not 2022-06-30 2021-06-30

Eget kapital

5

Aktiekapital 99 360 98 658

Fond för utvecklingsutgifter 14 339 008 14 049 218

Summa bundet eget kapital 14 438 368 14 147 876

Överkursfond 93 915 017 90 336 284

Balanserat resultat -89 443 536 -73 188 505

Årets resultat -17 842 768 -17 166 287

Summa fritt eget kapital -13 371 287 -18 508

SUMMA EGET KAPITAL 1 067 081 14 129 368

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 8 518 894 0

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 8 518 894 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 340 097 2 419 752

Skulder till kreditinstitut 2 853 19 0

Övriga skulder 817 312 852 342

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 5 575 931 577 074

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 14 586 538 3 849 168

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 172 513 17 978 536

4
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Allmänt

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
om Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Omräkning av utländsk valuta

Fordringar och skulder l utländsk valuta har värderats til! balansdagens kurs. 
Kursvinster och kursförluster pa 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.

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 anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20%
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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.

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.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i 
resultaträkningen, 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



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, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). 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 intäktskorrigeringar.

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 
uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Covr Security AB
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Noter
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Not 1 Medeltalet anställda
2021-07-01  

- 2022-06-30
2020-07-01  

- 2021-06-30

Annan 0 0

Kvinnor 3 3

Män 9 9

Summa 12 12

Not 2 Immateriella anläggningstillgångar 2022-06-30 2021-06-30

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 30 745 182 26 836 182

Nyanskaffningar 5 520 000 3 909 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 36 265 182 30 745 182

In- och utgående ackumulerade avskrivningar -16 696 036 -11 566 088

Årets avskrivningar -4 891 143 -5 129 948

Utgående ackumulerade avskrivningar -21 587 179 -16 696 036

Bokfört värde 14 678 003 14 049 146

Not 3 Andra långfristiga fordringar 2022-06-30 2021-06-30

Ingående anskaffningsvärden 30 000 79 866

Avgående fordringar 0 -49 866

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 000 30 000

Bokfört värde 30 000 30 000

Not 4 Eget kapital

Aktiekapitalet består av 9 935 957 st aktier med kvotvärde 0,01 kr. 
Bolaget har totalt 314 636 utestående optioner (före omräkning för eventuella utspädningseffekter) med en löptid 
på 36 månader från 9 december 2021.

Not 5 Förfallotid skulder Skuld per 
2022-06-30 Inom ett år Mellan ett till fem år Senare än fem år

Skulder till kreditinstitut 11 372 092 2 853 198 8 518 894 0

SUMMA 11 372 092 2 853 198 8 518 894 0

13 000 000 Inga

Not 6   Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Bolaget har under hösten upptagit lån för framtida konvertering till aktier och genomför i december en nyemission. 
Aktieteckningar i nyemissionen har erhållits vilka enligt styrelsen säkerställer bolagets fortsatta drift 

Not 7  Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser

Ställda säkerheter - Företagsinteckningar
Eventualförpliktelser Inga Inga
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