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Årsstämma 
Hålls tisdagen den 31 maj klockan 15.00 på Cognosec ABs huvudkontor på Birger Jarlsgatan 12 

i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda 

aktieboken senast den 24 maj 2016 samt anmäla sig för deltagande på årsstämman hos bola-

get via olle.hillbom@cognosec.com Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 

30 maj 2016.

Kallelse/Ärenden
Information om årsstämman framgår av annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Cogno-

secs hemsida www.congosec.se. Dessutom via notis i Dagens Industri om att kallelse har skett.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015.

Ekonomisk information Kalendarium
Delårsrapport jan-mars 2016 2016-05-16

Delårsrapport april-juni 2016 2016-08-26

Delårsrapport juli-sep 2016 2016-10-28

Delårsrapport okt-dec 2016 (helår) 2017-02-24

Årsredovisning 2016 2017-04-28

Beställning av ekonomisk information: Ekonomisk och annan relevant information kan 

beställas från Cognosec AB, Box 3416 , 103 68  Stockholm. Av hänsyn till miljön används med 

fördel tjänsten på hemsidan för elektroniskt prenumeration. www.cognosec.se

Kontaktpersoner/Investor Relations
Magnus Stuart Investor Relations Contact  Email: ir1@cognosec. se  Tel: +46 706211350

Anna Petre Investor Relations Contact  Email: ir2@cognosec. se  Tel: +46 733144113

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA

Alla belopp i årsredovisningen anges  
i tusentals EUR om inte annat anges.

Nettoomsättning  16 791,2 TEUR

Resultat före finansiella poster 1 856,9 TEUR

Resultat före skatt 1 907,9 TEUR

Resultat efter skatt 1 449,6 TEUR

Rörelsemarginal före finansiella poster 11,1% 

Rörelsemarginal före skatt 11,4%

Rörelsemarginal efter skatt 8,6%

Soliditet 47,2%

Sysselsatt kapital 7 526,3 TEUR

Skuldsättningsgrad 0 %

Nettoskuldsättning 0 TEUR

Eget kapital per aktie 0,031 EUR

Kassaflöde, löpande verksamheten 1 765,5 TEUR

Kassaflöde, löpande verksamheten EUR per aktie 0,0072 EUR

Resultat före skatt  EUR  per aktie 0,01 EUR

Resultat efter skatt EUR  per aktie 0,01 EUR

Antal aktier vid periodens slut 244 800 000

Medelantal anställda 83

KONCERNENS NYCKELTAL
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INNEHÅLL

16,8. Cognosec-koncernens omsättning 2015 i MEUR. 
En ökning med 6,8 MEUR jämfört med  
proformaredovisningen 2014.

170 miljarder dollar är prognosen för  
världsmarknaden 2020 för cyber-säkerhet.

9,8 procent är den beräknade årliga tillväxten för 
cyber-säkerhetsmarknaden i världen fram till 2020.

20 procent är den beräknade årliga tillväxten för  
cyber-säkerhetsmarknaden i Afrika fram till 2020.

2016-04-04. Från detta datum är myndigheter skyl-
diga att rappotera cyber-säkerhetsincidenter. Redan 
första veckan rapporterades sju stycken incidenter.

INTRESSANTA DATA
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VD HAR ORDET

S om VD och ny koncernchef för Cognosec 
AB är jag stolt över 2015 och ivrig inför 
2016. 

 Jag är mycket glad att år 2015 blev vårt 
bästa hittills. Omsättningen slutade på 16,8 
MEUR och resultatet blev 1,91 MEUR före 

skatt. Jämfört med proformasiffrorna för 2014, det 
innebär en ökning med 6,8 MEUR av omsättningen 
och 1,7 MEUR av vinsten före skatt. Siffrorna talar för 
sig själva: Congosec-koncernen är ett undantag bland 
cyber-säkerhetsföretagen: Vi växer, och vi gör det 
lönsamt. 

Kärnan i Cognosecs erbjudande är licensiering av 
teknologi. Det ger en hög grad av repetivitet i våra 
affärer. Det man köper i dag vill man förnya i morgon. 
Givet funktionalitet.

Cognosec-koncernen är partnern som alla vill vara 
med. Intel och ett antal andra storföretag har gjort oss 
till sin ”preferred partner”. Detta hjälpte oss att växa 
2015 och kommer att bli ännu viktigare 2016. Vår affär 
inom betalningsbranschen har vi lyckats befästa och 
bygga ut. Med basen i Sydafrika har vi fått flera presti-
gekunder. I samarbete med en partner har vi Boston 

Consulting Group som kund, vilka valt oss som sin 
strategiska cyber-säkerhetspartner i hela världen. 

Året som kommer innebär fortsatt expansion. ”Pe-
netration Testing” kommer att öka kraftigt, precis som 
”Managed Security Services”-verksamheten. 

  Vår verksamhet gynnas av lagar och regler som stäl-
ler högre krav på företagen att öka sin cyber-säkerhet. 
Nya infrastruktursatsningar i Östafrika för också med 
sig krav på högre cyber-säkerhet. I Förenade Arabemira-
ten ser vi en fortsatt hög aktivitet.

  
Cognosecs nyemission är framgångsrikt avslutad. Den 
är fulltecknad och ger 5 MEUR. Tillsammans med det 
egengenererade kapitalet ger detta Cognosec betydande 
finansiella muskler. Under 2016 utökas verksamheten i 
Sverige och vi etablerar oss i Storbritannien och Tyskland. 
Cognosec har redan ett samarbete med enheter i Österri-
ke, vilket kommer att övergå i ett ägande under 2016. 

Allt gick dock inte som vi hade hoppats på. Medan 
den affärsmässiga integrationen löpte som planerat, om 
än med viss förseningar, tog den formella integrationen 
av Cognosec GMBH längre tid än förväntat. Jag räknar 
med att Cognosec GMBH kommer att fullt integrerat 

i koncernen under första halvåret 2016. Om Cognosec 
GMBH hade varit en del av koncernen formellt under 
2015 hade omsättningen, före avdrag för minoritetsan-
delar, varit 1,75 MEUR högre. Den samlade omsättning-
en hade då varit hela 18,6 MEUR. 

Siffrorna talar för sig själva: 
Vi växer – och vi gör det lönsamt

Robert Brown, vd.

»
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Vår nyemission genomfördes framgngsrikt, i enlighet 
med vad vi utlovade i vårt prospekt. Däremot under-
skattade vi de administrativa problemen för utländ-
ska aktieägare att registrera de tecknade och betalda 
aktierna. Dessutom råkade vi ut för att några tecknare 
inte betalade för de aktier man tecknat sig för. Självklart 
ställde detta till betydande problem. En annan aktieteck-
nare trädde i deras ställe och emissionenblev slutligen 
fullt betald. Tyvärr tog detta allt för lång tid. Vi var också 
dåliga på att kommunicera detta till våra aktieägare, 
vilket vi ber om ursäkt för.

2016 ska vi bli bättre på information till våra ägare och 
intressanter. 

Planen är att Cognosec ska växa snabbt, både organiskt 
och genom förvärv. Samtidigt måste vi växa klokt. Trots 
att vi är en ganska liten organisation så har vi verksamhet 
i flera olika länder. 2016 kommer vi att ha verksamhet i 
fyra europeiska länder, två afrikanska och ett i mellan-
östern. trots att vi är verksamma i många olika länder så 
har vi hittills haft fördelen av att jobba i princip i samma 
tidszon. Det har gjort det lätt att kommunicera både med 
kunder och internt. Även om det kan komma att föränd-
ras under 2016 är det viktigt att vi håller fast vid att vara 
duktiga på kommunikation med varandra. Ytterligare 
tidszoner ska inte försämra kvaliteten på kommunikatio-

nen, vare sig internt eller med våra kunder. Vi kan nu dra 
nytta av vad varje lands konkurrensfördelar. Därigenom 
kan vi leverera med hög kvalitet och med kostnadsef-
fektivitet. Tillväxten på 68 procent förra året talar för att 
även ett hög tillväxt är realistisk. 

Vi är, som jag tidigare nämnt, verksamma i många olika 
länder. Vi representerar många olika kulturer vad gäller 
styrning och ledarskap. Det är viktigt att vi visar respekt 
för varandras kulturella särart och att vi också förblir 
lyssnade och lärande gentemot varandra. 

Jag får ibland frågan om Cognosec är ett svenskt före-
tag. Själv har jag dubbelt medborgarskap i Sydafrika och 
UK. Mina besök i Stockholm har blivit alltmer frekventa 
och det kommer att fortsätta under 2016. Sverige och 
Stockholm är ett naturligt val av plats för huvudkontoret. 
Det ligger geografiskt bra till med en hög teknologisk ut-
vecklingsnivå och ett ”early adapter”-beteende hos både 
företag och privatpersoner. Jag har lärt mig att Alfred 
Nobel var en av de första som etablerade en multinatio-
nell koncern med rötter i Sverige. Jag hoppas att vi kan 
lära lite grann av Nobel när vi nu skapar vår multinatio-
nella koncern, med basen i Sverige. Vi är inte ett företag 
med hemvist i ett land. Vi är i ordets rätta bemärkelse ett 
globalt företag, med basen i Sverige och med huvudkon-

toret i Stockholm.
Vi tror, givet att vi lyckas med vår förvärvsstrategi, att 

det är möjligt att inom fem år ha en flera gånger större 
omsättning. De förvärv som vi analyserar ska tillföra 
egen IPR (Intellektuella rättigheter). Över tid räknar jag 
med att vi bygger upp en portfölj av unika och skyddade 
produkter som vi äger genom dotterbolag. Jag räknar 
också med att vi kommer att investera i minoritetsandelar 
i företag som har attraktiva kunderbjudanden. Och där vi 
ser att sådana investeringar kan generera aktieägarvärde. 

En sak måste vi hålla fast vid: Cognosec-koncernens 
kunder är företag, B2B, och inte slutkunder. Det har 
varit en framgångsrik strategi tidigare och på den vägen 
ska vi fortsätta.

Vi vet att man alltid måste lyssna, jobba, prestera och 
skapa kvalitet för kunden – annars kan det bli tvärstopp. 
Vi lyssnar, förstår och försöker lära. Det gör oss fram-
gångsrika. Vi skyddar våra kunders frihet att handla, 
samtala, lagra och byta information, Vi värnar på så sätt 
det öppna samhället. 

  Jag vill tacka alla lojala, kompetenta medarbetare för 
fantastiska insatser 2015. n 

 Robert Brown, Johannesburg, Sydafrika i April 2016

VD HAR ORDET

Siffrorna talar för sig själva:
Vi växer och vi gör det lönsamt
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DET HÄR GÖR COGNOSEC

C ognosecs kunder finns i en lång rad bran-
scher, från bank, betalningsförmedling, 
finans och förvaltning, och hälsa, tillverk-
ning, detaljhandel och spel, till rese-, hotell- 
och restaurangbranschen. Kundlistan växer 
med allt fler kortföretag, e-handelsbolag, 

betaltjänstbolag, myndigheter och andra. 

 Cognosec brukar kallas ett 360-gradersbolag, ett 
bolag som förstår kundens alla behov och kan täcka alla 
hot, varifrån de än kommer. Vad amerikanarna kallar  
”A one-stop-shop”.

Cognosec har skaffat sig en unik marknadsposition 
genom att nå upp till krav på maximal, komplex cy-
ber-säkerhet, globalt. Verksamheten består av: 

  
• Översyn, intrångstest och upptäckt av hot (Assess) 
• Oberoende rådgivning och konsulttjänster inom  
cyber-säkerhet. Inom detta område arbetar vi också med 
att utforma policys, riktlinjer och ”compliance” (Advise) 
• Implementering och licensiering av mjuk- och hårdva-
rulösningar inom cyber-säkerhetsområdet. Cognosecs er-
bjuder en unikt bred portfölj av lösningar och har ett sam-

arbete med de mest kvalificerade aktörerna inom respektive 
underområde. Det kan gälla allt från barnpornografifilter 
till brandväggar och igenkänning. (Implementering) 
• Managed Security Services (MSS). (Operate)

Cognosec ser över kundens hela cyber-säkerhetsarki-
tektur, testar systemens tålighet, följer upp och ser över 
alla eventuella avvikelser eller attacker. 

 Cognosec säljer licenser mot intrång till exempel fi-
rewalls och endpoint protection. RiskIQ är också en stor 
produkt som genom kartläggning av företagens digitala 
fotavtryck säkerställer att kunder laddar ner rätt app, och 
att appar och hemsidor inte kapas eller kopieras. 

Cognosec erbjuder också Managed Security Services, 
remote eller on site. Remote-tjänster efterfrågas mest av 
mindre företag som vill ha skydd och löpande uppda-
teringar till lägsta kostnad genom Cognosec Security 
Operation Center. On site-tjänster efterfrågas av större 
kunder. Cognosec erbjuder service dygnet runt. 

I Cognosecs konsultjänster ingår penetration services 
och social engineering-tjänster, alltså systematiska för-
sök att bryta ner kunders säkerhetssystem tekniskt eller 
praktiskt, för att kunna upptäcka säkerhetshål. n

Ett 360-gradersföretag 
med unik position

ANALYS 
Översyn och upptäckt av hot.

RÅDGIVNING 
Oberoende rådgivning och 
konsulttjänster inom skydd.

IMPLEMENTERING 
och licensiering.

DRIFT 
Managed Security Services.

360-GRADER

90̊

180̊

270̊

360̊
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MARKNADSTRENDER

C ognosecs marknad växer av flera skäl. Våra 
kunder har hittills startat översyn av sin 
cyber-säkerhet av förutseende, eller för att 
de råkat ut för intrång. Till detta kommer 
nu ett tredje skäl: Myndigheterna kräver 
det. Både i Sverige, genom EU-direktiv, och 

på Cognosecs hittillsvarande huvudmarknad Sydafri-
ka, ställs allt högre krav av lagstiftarna på företagen att 
upprätthålla god cyber-säkerhet. Kraven börjar närma 
sig ISO 27001-normen. Sedan den 4 april 2016 gäller i 
Sverige att myndigheter måste anmäla cyber-attacker till 
Myndigheten för samhällsberedskap, MSB. Redan efter 
en vecka hade sju allvarliga attacker anmälts.

Mobilanvändandet driver också på. Mobilen blir allt 
mer en värdebärare och en enhet som behöver än mer 
skydd. Genom mobilen går allt fler transaktioner. Sverige 
blir kanske först i världen att i praktiken sluta använda 
kontanter, men många andra länder följer efter. 2015 var 
det första året då smartphones och traditionella mobil-
telefoner såldes lika mycket i Afrika. Cirka 100 miljoner 
stycken av varje. Under den kommande femårsperioden 
beräknas en kraftig ökning av smartphone-försäljningen 

till 150 miljoner enheter per år till 2020. 58 procent av 
kenyanerna använder mobiltelefonen för betalningsän-
damål. Mobilen blir en del av bankers och betalningsför-
medlares nätverk, en stark trend som ställer nya krav på 
säkerhet.

Att allt mer data sparas i molnet skapar möjligheter 
och flera problem – stöld av data, förvanskning av data, 
avlyssning av kommunikation via molnet – som inte 
bara kan lösas med enkel kryptering. Kryptering är bara 
en del i skyddet av molntjänster. I dag krypteras för öv-
rigt kanske 20 procent av all information, en siffra som 
måste öka. 

Att rekrytera personal när efterfrågan på cyber-säker-
hetstjänster växer så här snabbt är en utmaning. Att Cog-
nosec utan större problem har lyckats rekrytera ett tiotal 
väl kvalificerade personer i Europa är ett gott betyg. 

 
Den snabba utvecklingen och hårda konkurrensen 
inom cyber-säkerhet, där produkter och tjänster får en 
allt kortare livslängd, kräver anpassningsförmåga, vilket 
Cognosec som något mindre bolag visat att det har, och 
stark business intelligence, en utmaning koncernen är 
beredd att möta. 

 Ett antal stora banker, försäkringsbolag och interna-
tionella organisationer har valt Cognosec som leverantör. 
Cognosec har av Intel utsetts till första företag i världen 
som Intel Service Delivery Specialisation Partner. Det 
bekräftar Cognosecs unika kompetens att implementera 
Intel-produkter och visar på vår position som mark-
nadsledande. Cognosec är ett av få företag i Europa som 
certifierats som både QSA, Qualified Security Assessor, 
och ASV, Approved Scanning Vendor, enligt Payment 
Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), den 
säkerhetsstandard som hanteras av det internationella 
PCI Security Standards Council. Certifieringen verifierar 
Cognosecs kompetens att utföra analys av cyber-hot. 

I branschen finns en rad skalfördelar som kräver att 
bolaget växer tillräckligt snabbt. Cognosec växer – sam-
tidigt som koncernen skapar vinst, vilket är ovanligt. n

En växande marknad 
med ökande myndighetskrav
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ETT GLOBALT FÖRETAG

C ognosecs vision är att bli marknadsledande 
inom cyber-säkerhet på emerging markets 
med stark närvaro på europeiska mark-
nader. Affärsidén är att vara ”A one-stop-
shop”, ett fullservicehus för cyber-säkerhet. 
Företaget erbjuder huvudsakligen licenser 

som bygger både på egen och andras IPR (Intellectual 
Properties Rights). Dessutom erbjuder bolaget kvalifice-
rade cyber-säkerhetstjänster.

Verksamheten startades i Sydafrika 1997 under namnet 
DRS. Det som började som en relativt enkel anti-vi-
rus-verksamhet har i dag vuxit till en mångfasetterad 
cyber-säkerhetskoncern. I Sydafrika är företaget känt 
under namnen DRS och Credence Security. Företaget 
expanderade till Kenya under namnet Professional Tech, 
och till Förenade Arabemiraten, som Credence Security. 
Huvudkontoret för koncernen ligger i Stockholm. genom 
den kompletta integrationen av den österrikiska verksam-
heten kommer koncernens samlade styrka att öka. 

Nästa steg blir att etablera närvaro i Europa, under 
koncernnamnet Cognosec, med etablering i Tyskland 

och Storbritannien. I Österrike har Cognosec redan 
fungerande samarbeten.

2015 genererades 72 procent av koncernens omsätt-
ning i Sydafrika, 23 procent i Förenade Arabemiraten och 
5 procent i Kenya. Koncernen har 83 anställda och en 
omsättning 2015 på 16,8 MEUR. Europa kommer att stå 
för mellan 15–20 procent av omsättningen inom något år. 

Cognosec drar fördel både av utvecklingsmarknadernas 
mycket snabba tillväxt och den höga kompetens som 
finns på de europeiska marknaderna. Särskilt Sverige 
och Österrike utmärker sig vad gäller cyber-innovatio-
ner.

Cognosec räknar med att fortsatt växa snabbt på de 
afrikanska marknaderna. Cyber-säkerhetsmarknaden 
i afrikanska länder växer med cirka 20 procent årligen, 
mot cirka hälften i Europa, enligt Marketsandmarkets.

I Sydafrika är Cognosec marknadsledande, har vunnit 
stora statliga upphandlingar och är med och lämnar 
synpunkter på regelverk och lagstiftning. Sydafrika, 
liksom andra BRICS-länder, har drabbats av de låga 

Sydafrika är stommen i 
en kraftig expansion

72%

VI FINNS I ALLT FLER LÄNDER

5%

Sydafrika
Befolkning: 54 miljoner

BNP-tillväxt: 1,4 %

BNP/capita: 13 400 USD 

Inflation: 4,8 %

Förenade Arabemiraten
Befolkning: 6 miljoner

BNP-tillväxt: 3 %

BNP/capita: 67 000 USD

Inflation: 3,7 %

Kenya
Befolkning: 46 miljoner

BNP-tillväxt: 6,5 %

BNP/capita: 3 300 USD

Inflation: 6,4 %

Källa: CIA World Factbook, 2015

»

23%

Här finns Cognosec redan.

Under etablering.
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ETT GLOBALT FÖRETAG

råvarupriserna, men det krävs en relativt liten råva-
ruprisuppgång för att BRICS-länderna ska öka farten 
väsentligt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att  
många företag och cybersäkerhetsproblem i Sydafika är 
väldigt lika de vi ser i Sverige och Europa. De goda rela-
tionerna mella Sverige och Sydafrika är värda att bygga 
vidare på affärsmässigt  för Cognose. Vi har redan enga-
gerat oss i det affärsmässiga samarbetet mellan länderna 
i olika sammanhang. Spännvidden i Sydafrikas ekonomi 
gör att företagen utsätts för mycket varierade hot, vilket i 
sin tur ger Cognosec breda kunskaper som kan exporte-
ras vidare inom koncernen. Allmänt sett är Cognosecs 
närvaro på olika marknader en fördel: erfarenheter kan 
utbytas och tjänster kan outsourcas eller produceras där 
det är mest fördelaktigt. 

 
Kenya är en än så länge liten, men viktig och mycket 
snabbt expanderande marknad. Kenyas BNP växer med 
hela 6 procent per år, landet liberaliseras snabbt, är ett 
centrum för bankverksamhet i Afrika, samt ett brohuvud 
till Östafrika, där det överallt sker snabb utbyggnad av 
infrastruktur. Allt fler fattiga skaffar sig mobiltelefon, får 

tillgång till banktjänster och integreras i ekonomin. Att 
mobila betaltjänster växer snabbt leder till ökade risker 
och skapar större marknad för Cognosec.

Förenade Arabemiraten har en mycket hög BNP och 
är ett av arabvärldens öppnaste och mest stabila. Nasdaq 
har en börs i Dubai och fastighetsmarknaden är inter-
nationell. Emiraten attraherar mycket kapital. Emirates 
Airlines är ett av världen största flygbolag. Här finns av-
ancerad finans- och resebransch, där Cognosec är aktiv 
och har en rad starka kunder. 

I Sverige finns Cognosecs huvudkontor. Här byggs suc-
cesivt upp ett kompetenscenter samtidigt som bolaget 
under 2016 börjar försäljning i landet. n

Sydafrika är stommen i 
en kraftig expansion

johannesburg.

Nairobi.

Dubai.
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STYRELSE

DUSYANT PATEL
Suppleant
Dusyant Patel är för närvarande 
senior rådgivare till Radio 
Innovation, Match-Maker 
Ventures, senast kommer han 
ifrån TeliaSonera som ansvarig 
för koncernens innovations-
enhet. Dusyant har erfarenhet 
som VD, samt innehaft flera 
olika affärsutvecklande och 
exekutiva befattningar inom 
Ericsson och Sony Ericsson och 
från affärsutveckling.  Innehar 
inga aktier eller optioner i bo-
laget. Oberoende i förhållande 
till bolaget.

LORD DAVID BLUNKETT
Ledamot
David Blunkett är tidigare parla-
mentsledamot (1987–2015) och 
inrikesminister (2001–2004) 
i Storbritannien. David är 
tidigare hedersordförande i 
Information Systems Security 
Association (ISSA-UK) Advisory 
Board. Han är ordförande för 
International Cyber Security 
Protection Alliance (ICSPA). 
Aktieinnehav: 750 000 aktier.

NEIRA JONES
Ledamot
Neira är ordförande för Advisory 
Board for mobile innovator En-
sygnia & the Global Advisory Bo-
ard for the Centre for Strategic 
Cybercrime & Security Science. 
Grundare och styrelseledamot 
och rådgivande styrelseledamot 
för GiveADayUK. Nominerad 
till “Acquiring Personality of the 
Year 2013”, InfoSecurity Europe 
Hall of Fame alumni sedan 2011. 
Innehar inga aktier eller optioner 
i bolaget. Oberoende i förhållan-
de till bolaget.

BJÖRN ELOWSSON
Ledamot
Björn är verksam inom Catella 
Bank och är ledamot av dess 
styrelse. Han har dessförinnan 
har en lång erfarenhet från 
betalkortsverksamheten i 
Swedbank. Innehar inga aktier 
eller optioner i bolaget. Obe-
roende i förhållande till bolaget.

PATRICK BOYLAN
Ledamot
Patrick var tidigare vd i 
Cognosec. Också senior 
rådgivare till UC Group. Mer än 
25 års erfarenhet som ledande 
befattningshavare inom inter-
nationella finansiella tjänster 
och cybersäkerhet. Tidigare 
verksam som vd för Card Servi-
ces och e-Ventures på NatWest 
Group. Tidigare roller är bland 
annat varit som medlem av 
koncernledningen i Mastercard. 
Aktieinnehav: 3 130 406 aktier, 
privat och genom bolag.

ANNA PETRE
Ledamot
Anna är för närvarande chef 
för juridiska verksamheten vid 
Svenska Handelskammaren 
i Göteborg. Före detta ledde 
Anna arbetet inom Myndig-
hetskontakter på Saab Auto-
mobile. Innehar inga aktier eller 
optioner i bolaget. Oberoende i 
förhållande till bolaget.

MAGNUS STUART
Ledamot
Magnus Stuart är VD för Selena 
Oil & Gas Holding AB (publ.), var 
tidigare VD och koncernchef för 
Ginger Oil AB (publ). Magnus 
Stuart har grundat och varit 
verkställande direktör för Ven 
Capital AB inom Investment 
AB Öresund mellan 1998 och 
2000, Custos Venture Partners 
2000–2002. Han är i dag 
ordförande för Alnair AB, och 
Investment AB Gröna Udden. 
Aktier: 300 000 genom bolag. 
Optioner: 800 000 aktier.

KOBUS PAULSEN
Styrelseordförande
Kobus styrka är övergripande 
ledning och strategi. Han har 
lett ett framgångsrikt manage-
ment buyout av Brainware Eu-
ropa. Han grundade UC Group i 
april 1999. Han har tidigare haft 
ledande befattningar inom me-
dia gruppen Mirror i London, 
där han ansvarat för interaktiva 
strategier inom TV och digitala 
medier. Aktieinnhav:  
215 000  000 aktier.

DANIEL HOLDEN
Ledamot
Daniel Holden har en lång 
meritlista inom multinationell 
finansiell verksamhet. Hans 
styrka är strategi och kontroll 
och en förmåga att sätta 
finansfunktionen i ett kom-
mersiellt sammanhang. Daniel 
har omfattande erfarenhet av 
ledarskap, nyckelintressentrela-
tioner, kommersiell förvaltning, 
allmän förvaltning, IT, business 
transformation, affärsinte-
gration och omstrukturering. 
Daniel är både utbildad jurist 
och ekonom. Aktieinnehav: 
1 001 000 aktier.

Safeguarding 
the open society

* Samtliga aktieinne-
hav avser innehav 
den 16 maj 2016.
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LEDNING

VIVIAN GEVERS 
Vd för UAE
är stationerad i Förenade 
Arabemiraten (UAE). Hon 
är verkställande direktör 
för dotterbolaget Credence 
Securtiy i Dubai och särskilt 
ansvarig för att utveckla den 
viktiga kundbasen gentemot 
bank- och finanssektorn inom 
arabvärlden. 
Aktieinnehav: 360 278 aktier.

ROBERT BROWN
Vd
Robert Brown är en veteran 
inom cyber-säkerhets-
branschen med en bred 
erfarenhet som expert, ledare, 
affärsutvecklare och entrepre-
nör. Brown är huvudsakligen 
stationerad i Johannesburg. 
Han är Cognosecs koncernchef 
och dessutom ansvarig för 
affärsområde Afrika. 
Aktieinnehav: 5 443 910 aktier.

DANIEL HOLDEN
Cfo
Daniel Holden har en lång 
meritlista inom multinationell 
finansiell verksamhet. Han 
har omfattande erfarenhet av 
ledarskap, nyckelintressentrela-
tioner, kommersiell förvaltning, 
allmän förvaltning, IT, business 
transformation, affärsinte-
gration och omstrukturering. 
Aktieinnehav: 1 001 000 aktier.

Huvudkontor
Stockholm

Expertpool

Affärsområde
Europa

Affärsområde
Mellanöstern

Affärsområde
Afrika

Ekonomi/
administration

COGNOSEC AB (publ)
Sverige

COGNOSEC LTD (UK)
100%

Storbritannien

PROFESSIONAL 
TECHNOLOGIES LTD

100%
Kenya

DYNAMIC RECOVERY 
SERVICES (PTY) LTD

75,8%*
Sydafrika

CREDENCE SECURITY 
100%
Dubai

CREDENCE SECURITY 
(PTY) LTD

100%
Sydafrika

LEGAL ORGANISATION

OPERATIV ORGANISATION

* Bolaget omfattas av Black Economic Empower-
ment lagen (53/2003) (”BBBEE”), som är ett 
krav för att kunna lämna anbud och tillhandahål-
la tjänster till offentlig verksamhet i Sydafrika, 
vilket innebär att 75,8 % ägs av Cognosec AB och 
resterande av en stiftelseliknande organisation. 
Denna har inte möjlighet att avyttra aktierna. 
Däremot har man rätt till aktieutdelning i förhål-
lande till sin ägarandel.

* Samtliga aktieinne-
hav avser innehav 
den 16 maj 2016.
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CYBER-SÄKERHET

C yber-säkerhet är ett av de allvarligaste hoten 
mot vår nationella säkerhet och ekonomi” 
sa USA:s president redan 2009. (“Remarks 
by the President on securing our nation’s 
cyber infrastructure,” The White House, 
Washington, DC, 29 maj, 2009). Hoten har 

inte minskat sedan dess. 
 Och de är många: Det handlar om allt från missnöjda 

före detta anställda till terrorister som vill sabotera, stjäla 
och manipulera intellektuell egendom, utpressa personal 
och hela företag, förbereda intrång eller till och med 
våldsbrott. 

  
Mer vardagliga hot handlar om störningar som skadar 
kundernas förtroende, eller om att affärshemligheter 
avsiktligt eller oavsiktligt försvinner till konkurren-
ter. Många brott når aldrig offentligheten, eftersom 
företagen inte gärna berättar om säkerhetsbrister som 
brottslingarna gjort dem smärtsamt medvetna om. Än 
värre är kanske de brott företagen inte ens upptäck-
er. Bland de besvärligaste hoten är när man utnyttjar 
mänskliga svagheter, som när brottslingar lurar till sig 

lösenord genom att helt enkelt ringa upp och låtsas vara 
någon annan som har rätt till lösenordet. 

 Samtidigt skapar allt större e-handel större incitament 
för cyber-brottslingar. Mer användardata finns att stjäla. 
Kunder och personal kräver större öppenhet vilket ger 
större risker. Mobila enheter blir fler och skapar fler hål 
i företagens it-infrastruktur. Vissa cyber-brott, som att 
blockera filer och sedan kräva företagen på lösensumma 
för att attacken ska upphöra, sker nu i närmast indu-
striell skala. Det amerikanska sjukvårdsbolaget MedStar 
Health Inc. utsattes i april 2016 för utpressning sedan 
hackare stört verksamheten, enligt the Associated Press. 
Den nya e-valutan bitcoin, vars ägare inte kan spåras, 
underlättar verksamheten. Den 19 mars 2016 blocke-
rades ett antal tidningars webplatser i Sverige genom 
angrepp på tidningarnas server-serviceleverantörer.

  
Förövarna kan vara organiserade brottslingar, politis-
ka grupper, eller till och med statliga organisationer. 

  De vanligaste cyber-brotten är bedrägerier, handel 
med illegala tjänster, våldsbrott där gärningspersonen 
använder internet för att planera brott, phishing och 

Hoten ökar: Cyber-säkerhet 
värd 105 miljarder dollar

»
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CYBER-SÄKERHET

skimmning. Dit hör också att plantera in malware, be-
talningsbedrägerier och bluffakturor, social engineering, 
nätverksattacker och kriminella affärer.

Motmedlen kan vara enkla, som att begränsa antalet 
personer med tillgång till vissa tjänster, eller dela upp och 
lagra känslig information på olika enheter så att den som 
lyckas tränga sig in inte kan stjäla allt på en gång. Mer 
avancerad cyber-säkerhet bygger på att systematiskt slå 
fast vilka tillgångar som är begärliga och varför, och hur 
de skulle kunna skadas eller stjälas. De flesta stora företag 
inser detta och har förstärkt sin cyber-säkerhet dramatiskt 
de senaste åren. Alltför rigorösa system är dock i sig affärs-
risker. De kan göra verksamheten så långsam och besvärlig 
att de försämrar de tjänster som erbjuds. De flesta föetags 
cyber-säkerhetsarbete är inriktat på att hålla ”kronjuve-
lerna” inlåsta. Och att bevara företagshemligheterna så 
att verksamheten kan expandera. Detta är det defensiva 
cyber-säkerhetsarbetet. Nästa generations cyber-säkerhets-
arbete kommer att fokusera mer på att integrera cyber-sä-
kerheten som en central del i den strategiska affärsutveck-
lingen. Det gäller att kombinera stark tillväxt, transparens, 
rimlig öppenhet, och flexibilitet med en hög säkerhetsnivå. 
Här ligger morgondagens utmaning.

Den globala cyber-säkerhetsindustrin anses vara värd 
cirka 105 miljarder USD i dag, och uppskattas vara värd 
170 miljarder USD år 2020, enligt Marketsandmarkets. 
För cyber-säkerhet i samband med Internet of Things 
(IoT) säkerhet kan läggas ytterligare 29 miljarder USD 
fram till 2020, enligt tidningen Forbes. Till det kommer 
kostnaderna för cyberbrott som väntas fyrdubblas under 
de närmaste åren och nå 2 000 miljarder USD 2019, upp 
från 500 miljarder USD 2015. n

Marknad för cyber-säkerhet 
Värde i miljarder USD och tillväxt till 2020:
           2015   2020  Tillväxt
Globalt  105 170   9,8 %
Europa:  27 37   6,8 %
Afrika:  0,9 2,3    20 %

Många företag i många branscher är i behov av bättre 
cyber-säkerhet. Fler och fler börjar förstå det.

Hoten ökar: Cyber-säkerhet 
värd 105 miljarder dollar

Säkerhetstest  
Värde i miljarder USD och tillväxt till 2019:
       2019  Tillväxt
Globalt   4,96   14,9 %

MSS (Managed security services)  
Värde i miljarder USD och tillväxt till 2020:
       2020  Tillväxt
Globalt   29,9   15,8 %
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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten
Styrelsen och verkställande direktören för Cognosec AB (publ), (organisationsnummer: 556135–
4811), Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 till 2015-12-31. 

Bolaget ändrade under verksamhetsåret namn från AB Leturia till Cognosec AB. I samband med  
detta ändrades bolagsordningen. Verksamheten enligt den nya bolagsordningen är: ”utveckla, 
sälja och marknadsföra lösningar för att öka säkerheten på internet, sälja tjänster och produkter 
inom detta område, själv och genom intressebolag, dotterbolag, agenter och partners driva sådan 
verksamhet, genom intressebolag och dotterbolag förvalta rörelser och fastighet, bedriva strate-
gisk rådgivning, utföra moderbolagsuppgifter samt därmed förenlig verksamhet.”  

Bolaget har ändrat bolagskategori från privat till publikt bolag. Bolagets aktier omfattas numera 
av avstämningsförbehåll och aktieboken förs av Euroclear.

Koncernens resultat för 12 månader till och med till 31 december 2015 uppgick till 1 449,6 TEUR, 
varav 206 TEUR avser resultat som är hänförligt till minoritetsägare. Koncernens eget kapital den 
31 december uppgick till  7 526,3 TEUR varav 322,8 TEUR avser kapital hänförligt till minoritets- 
ägare. Moderbolagets förlust för 12 månader till och med 31  december 2015 uppgick till 55,0 
TEUR. Eget kapital i moderbolaget uppgick till 5896,0 TEUR.

Transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor och beskrivs närmare i not 17.

Aktiedata 
Per 31 december 2015 hade bolaget utgivit 244 800 000 aktier. Kvotvärdet uppgår till 0,000278 
EUR per aktie. För ytterligare information om bolagets aktier se not 12. 

Per den 31 december 2015 ägde Kobus Paulsen 96,67 procent av aktierna (236 674 500 stycken 
aktier) i Cognosec AB. I denna siffra har inte hänsyn tagits till de transaktioner som Kobus Paulsen 
har genomfört i enlighet med det av bolaget upprättade prospektet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Cognosec AB förvärvade med tillträde den 1 januari 2015 de helägda dotterbolagen Advanced Risk 
Mitigation Ltd (Dubai),  African Risk Mitigation Pty Ltd (Sydafrika),  Professional Technologies Ltd 
(Kenya). Cognosec Ltd i Storbritannien förvärvades den 21 augusti.

75,8% av kapital och röstandelarna förvärvades i Dynamic Recovery  Services Ltd Pty (Sydafri-
ka).

Tillägsköpeskilling om 447,6 TEUR har baserats på reviderat utfall för 2015 och redovisats per 31 
december 2015 Utbetalning sker under Q2 2016.

Advanced Risk Mitigation Ltd i Dubai och African Risk Mitigation Pty Ltd i Sydafrika ändrade sina 
namn  till Credence Security  Ltd i Dubai  respektive Credence Security Pty Ltd i Sydafrika.

Cognosec AB upprättade ett prospekt innefattande en nyemission om 10 miljoner aktier till ett 
värde om 5,0 MEUR samt en aktieswap från bolagets huvudaktieägare Kobus Paulsen av bolagets 
aktier.

 Prospektet godkändes den 28 september 2015. Ett tilläggsprospekt godkändes den 18 no-
vember 2015.  Både prospektet och tillägsprospektet har därefter godkänts för användning 
(Passporterats) i Nederländerna, Tyskland,  Storbritannien.

»
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Koncernen tecknade ett flerårigt avtal med en stor Sydafrikansk bank till ett värde om  av 
5,5 MEUR. Dessutom tecknades ett antal mindre fleråriga nya kundkontakt.
Öhrlings Price Waterhouse valdes som revisorer för Cognosec AB och koncernen. Martin Johans-
son valdes som ansvarig revisor.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Efter räkenskapsårets utgång registrerades följande nya styrelseledamöter och suppleanter;  Björn 
Elowsson (ledamot), Anna Petre (ledamot), Dusyant Patel (suppleant). Patrick Boylan lämnade 
befattningen som VD. Till ny verkställande direktör utsåg styrelsen Robert Brown.  

Cognosec AB och UC Group Ltd överenskom att tillträde till aktierna i Cognosec GmbH ska ske 
under 2016. 
Återstående tecknade aktier i Cognosec ABs nyemission har i allt väsentligt betalts under april 
2016.

Styrelse och VD
Bolagets styrelse bestod per 31 december 2015 av följande ledamöter:
Kobus Paulsen (styrelsens ordförande), Magnus Stuart, Lord David Blunkett,  Patrick Boylan, Neira 
Jones och Daniel Holden.
Per den 31 december 2015 var Patrick Boylan verkställande direktör.

Årsstämma
Årsstämman äger rum den 31 maj 2016.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Övrigt fritt eget kapital 5 884 800 EUR
Årets förlust (55 000) EUR
TOTALT 5 829 800 EUR

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 5 829 800 EUR
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Koncernens resultaträkning
 Not 12 månader till 31 december 2015

Nettoomsättning 4 16 791,2
Kostnad för sålda varor  (10 943,0)
Bruttoresultat  5 848,2
Försäljningskostnader 5 (2 432,0)
Administrationskostnader 5 (1 454,8)
Övriga rörelsekostnader  (104,5)
Rörelseresultat  1 856,9

Resultat från finansiella poster:  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  51,0

Resultat efter finansiella poster  1 907,9
Skatt på årets resultat 8 (458,3)

Årets resultat  1 449,6
Hänförligt till  
Moderbolagets ägare  1 242,9
Minoritetsintresse  206,7
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Koncernens balansräkning
 Not 31 december  2015

Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar   
Licensavtal 9 72,9
Goodwill 7, 9, 10 935,5
Summa Immateriella anläggningstillgångar   1 008,4

Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer   103,7
Summa anläggningstillgångar  664,5

Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar  
Lager  463,3
Kundfordringar   7 205,5
Fodran, pågående emission  2 3 908,0
Övriga fordringar    165,1
Förutbetalda kostnader 11 136,4
Summa Kortfristiga fordringar  11  878,3
Kassa och bank  16 2 946,4
Summa omsättningstillgångar  14 824,7
Summa tillgångar  15 936,8

Eget kapital   
Aktiekapital   66,2
Övrigt tillskjutet kapital  5 730,2
Annat eget kapital inklusive årets resultat  1  407,1

Eget kapital hänförligt till
Moderbolagets aktieägare 12 7 203,5
Minoritetsintresse 12  322,8
Summa eget kapital  7 526,3

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  6 885,0
Övriga skulder 15 920,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  14 604,6
Summa kortfristiga skulder  8 410,5
Summa eget kapital och skulder  15 936,8
Ställda säkerheter      11 20
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Koncernens förändringar i eget kapital
 
 Not Aktie- Överkurs Valuta- Balanserad Summa Minoritet Totalt
  kapital fond fond vinst   kapital

2014-12-31  27,1 0 0 0 27,1 0 27,1
Minoritetsandelar 
från genomfört förvärv      0,0 116,1 116,1

Årets resultat     1 242,9 1 242,9 206,7 1 449,6

Justering i samband med 
slutlig förvärsanalys     164,2 164,2  164,2

Valutakursdifferenser    (345,3)  (345,3)  (345,3)

Pågående nyemission 2  5 000,0   5 000,0  5 000,0

Kostnader för
pågående nyemission   (416,0)   (416,0)  (416,0)

Skatt för avdragsgilla 
kostnader för nyemission 
vilka redovisats över 
eget kapital   91,5   91,5  91,5

Kvittnings- 
emission 10 39,1    39,1  39,1

Kvittnings- 
emission  
registrerad 2016 10  1 400,0   1 400,0  1 400,0

2015-12-31  66,2 6 075,5 (345,3) 1 407,1 7 203,5 322,8 7 526,3



19

Koncernens kassaflödesanlays 
 Not Räkenskapsåret 2015

Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat  1 856,9
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  65,3
Erlagd ränta  (2,3)
Betald inkomstskatt  (90,8)

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  1  829,1 
Förändring i rörelsetillgångar och rörelseskulder  (63,6)
Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 765,5
  
Investeringsverksamheten  
Förvärv av anläggningstillgångar  
Förvärv av dotterföretag 10 (1 369,2)

Kassaflöde från investeringsverksamheten  (1 369,2)
Finansieringsverksamheten  
Avslutad ej ännu registrerad emission  12 1 400,0
Pågående nyemission 16 870,0
Amortering av skuld  (162,0)

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2 108,0
Ökning av likvida medel  2 504,3
Likvida medel vid årets början  19,7
Förvärvade likvida medel   348,3
Kursdifferens likvida medel  74,1
Likvida medel vid årets slut  2 946,4



20

Moderbolagets resultaträkning
 Not Räkenskapsåret  Räkenskapsåret 
  2015 2014

Nettoomsättning  0,0 0,4
Kostnad för sålda varor  0,0 
Bruttoresultat  0,0 0,4

Försäljningskostnader  0,0 
Administrationskostnader  (53,1) (5,5)
Rörelseresultat  (53,1) (5,1)

Resultat från finansiella poster:   
 
Räntekostnader och liknande resultatposter  (1,9) 0,0
Resultat efter finansiella poster  (55,0) (5,1)

Skatt på årets resultat 8 0,0 0,0
Årets resultat  (55,0) (5,1)
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Moderbolagets Balansräkning
 Not Per 31 december Per 31 december 
  2015 2014

Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Licensavtal  9 72,9 
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 10 1 816,7 
Summa Anläggningstillgångar  1 889,6 0

Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar   
Förutbetalada kostnader 11 123,9 1,4 
Fordran uppskjuten skatt 8 222,0
Fordran pågående nyemission 2 3 908,4 
Kassa och bank  15 915,7 19,7
Summa omsättningstillgångar  4  984,0 21,1

Summa tillgångar  7 059,6 21,1

Eget kapital  12  
Aktiekapital  66,2 27,1
Överkursfond  5 983,2 0
Annat kapital inklusive årets resultat  (153,4) (11,4)
Summa eget kapital  5 896,0 15,7

Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  620,0
Övriga skulder 15 253,7 
Upplupna kostnader  14 289,9 5,4
Summa kortfristiga skulder  1 163,6 5,4

Summa eget kapital och skulder  7 059,6 21,1
Ställda säkerheter 11 20 7,2
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Moderbolagets förändringar i eget kapital
 Not Aktie- Överkurs Övrigt fritt Summa
  kapital fond eget kapital eget kapital

Eget kapital 2014-12-31  27,1 0 (11,4) 15,7
Årets resultat    (55,0) (55,0)
Kvittningsemission 10 39,1   39,1
Kvittningsemission registrerad 2016 10  1399,2 0,8 1 400,0
Pågående nyemission 2  5 000,0  5 000,0
Kostnader för pågående nyemission   (416,0)  (416,0)
Valutaeffekter     (87,8) (87,8)
Eget kapital 2015-12-31 10 66,2 5 983,2 (153,4) 5 896,0

Kassaflödesanalys för Moderbolaget 
 Not Räkenskapsåret Räkenskapsåret
  2015 2014

Den löpande verksamheten   
Rörelseresultat  (53,1) (5,1)
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  50 1,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  (3,1) (4)
Ökning/minskning av rörelseskulder och rörelsefordringar  19,6 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten  16,5 (4)

Investeringsverksamheten   
Förvärv av dotterföretag 10 (1 369,2) 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten  (1 369,2) 0

Finansieringsverksamheten   
Medel erhållna från pågående nyemission 15 870,0 0
Medel erhållna från riktad emission 12 1 400,0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2 270,0 0
Ökning/(minskning) av likvida medel  917,3 0
Likvida medel vid årets början  19,7 23,7
Kursdifferens likvida medel  -21,3 0,0
Likvida medel vid årets slut 16 915,7 19,7
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Noter

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper
Cognosec ABs årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Eftersom koncernen bildades under 2015 presenteras ingen jämförande finansiell information. Mo-
derbolagets verksamhet före 2015 hade en så begränsad omfattning att det är att betrakta som vilande. 
Jämförande finansiell information presenteras för moderbolaget såsom den presenterades i årsredovis-
ningen för 2014. 

Moderbolaget tillämpade föregående år BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) under 
2015 övergick moderbolaget till  att tillämpa BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 
Inga förändringar i ingående balanser uppstod vid bytet av redovisnings principer för moderbolaget. 

Koncernens redovisningsvaluta är Euro. 

Koncernredovisning
Cognosec AB upprättar koncernredovisning. Företag där Cognosec AB  innehar majoriteten av rösterna 
på bolagsstämman och företag där Cognosec genom avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras 
som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen (se not 10). Uppgifter om koncernföretag 
finns i noten om finansiella anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från 
och med den dag då det bestämmande inflytandet överfördes till koncernen. Sådant bolag exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphörde.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det 
bestämmande inflytandet erhölls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas till verkliga värden vid 
förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. 
Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstill-
fället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt till anskaffnings-
värdet.

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet i koncernredovisningen.
Utländska dotterföretag upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Vid konsolideringen omräknas 

posterna i dessa företags balans- och resultaträkningar till balansdagskurs respektive genomsnittlig valu-
takurs för perioden som redovisningen upprättats för. De valutakursdifferenser som uppkommer redovi-
sas som ackumulerade valutakursdifferenser i koncernens eget kapital.

Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter denominerade i utländsk valuta räknas om till valutakursen som gäller 
på balansdagen. Både monetära och icke monetära transaktioner denominerade i utländsk valuta bokförs 
initialt till valutakursen som gällde vid datum för transaktionen.  Icke monetära tillgångs- och skuldpos-
ter vilka ursprungligen var denominerade i utländsk valuta räknas inte om till valutakursen som gäller på 
balansdagen. 

Rapportering för verksamhetsgrenar och geografiska marknader
Koncernens verksamhet utgörs av , förmedling  av  mjukvarulicenser,  intäkter från konsultservice samt 

implementeringsuppdrag. Försäljning av datorhårdvara som krävs för den förmedlade mjukvaran.
Företagets verksamhet äger rum på tre geografiska marknader; Europa, Afrika och Mellanöstern . Verk-

samheten försäljning redovisas i not 4 separat för varje land som koncernen har ett dotterbolag i.
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Intäkter
Intäkt och kostnad vid försäljning av mjuk- och hårdvara redovisas när risker och fördelar övergår från 
säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren.

Konsultuppdrag till fastpris avräknas i förhållande till färdigställandegrad på balansdagen (successiv 
vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen 
jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som 
sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som 
kostnad.

Övriga  intäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden. Utdelning redovisas när rätten att erhålla 
utdelningen är säkerställd.

Leasingavtal
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt 
kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd 
hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, 
sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal 
eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning
I koncernen och moderbolaget förekommer endast avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda 
planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell 
förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.  Kon-
cernens resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigade tjänster utförts.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning 
före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande 
om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida eko-
nomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att 
lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle 
krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna 
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag 
redovisas inte i koncernredovisningen då Moderbolaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av 
de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redo-
visas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är 
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hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även 
skatteeffekten i eget kapital.

Dotterbolaget i Dubai omfattas av Svenska CFC-regler. Beskattningsbart resultat som uppstår i detta 
bolag beskattas löpande i moderbolaget.  Svensk bolagsskatt redovisas via moderbolagets resultaträkning 
i sådan utsträckning det finns avdragsgilla kostnader som redovisats över resultaträkningen. Ingen skatt 
betalas eller redovisas på utdelningar från dotterbolaget i Dubai ifall dessa understiger ackumulerade 
vinster som löpande har beskattats i Sverige.

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskriv-
ningar och nedskrivningar. I koncernredovisningen tillämpas aktiveringsmodellen för internt upparbetade 
immateriella tillgångar.  Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden.  Goodwill skrivs av 
linjärt över period om 10 år. 

Inventarier
Inventarier redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovi-
sas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som 
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas av-
skrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningstid som 
tillämpas är 5 år linjär avskrivning.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat,  görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har 
tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvär-
det. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns sepa-
rata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare 
skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas 
nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas  enlighet reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån 
anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar, kundfordringar och övriga fordringar, 
kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. Instrumenten redovisas i 
balansräkningen när Cognosec 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 koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknip-
pade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats 
eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp 
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är 
räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 
månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i 
resultaträkningen.
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Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet 
anskaffningsvärde). Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotid-
punkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets 
effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp 
som ska återbetalas. Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.

Derivatinstrument
Derivatinstrument avser valutaterminer för hantering av valutarisker. Säkringsredovsining tillämpas inte. 
Derivatinstrument med positivt värde värderas löpande i enlighet med lägsta värdets princip, derivatin-
strument med negativt värde värderas till det negativa värdet. De värdeförändringar som uppkommer 
inom ramen för lägsta värdets princip och ändringar av negativt värde, redovisas omedelbart i resultaträk-
ningen. Värdeförändring på valutaterminer redovisas i posten Övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen 
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt reglering med ett nettobelopp avses ske eller vid samtida 
avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag prövas om någon indikation på nedskrivningsbehov föreligger för finansiella anlägg-
ningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redo-
visas i resultaträkningsposten Övriga kostnader. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för finansiella 
anläggningstillgångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa 
ekonomiska omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier Cog-
nosec AB investerat i. Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknas som 
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning 
av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta.  För tillgångar med 
rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta.

Avsättningar
Avsättningar gör när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av belop-
pet kan göras. Företaget nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv månader. 
Den ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som räntekostnad.

Avsättningar för omstrukturering görs när det föreligger en fastställd och utförlig omstruktureringsplan 
och berörda personer har informerats. 

Bolagen i koncernen är inte ansvariga för kostnader för eventuella nyttjanden av  mjuk- eller  hårdvaru 
garantier då dessa hanteras av part som äger mjukvarurättigheterna eller part som levererat/tillverkat 
hårdvaran. 

Avsättningar görs för förlustkontrakt. Avsättning görs med det lägsta av den oundvikliga förlusten om 
kontraktet fullföljs, eller utgifter i form av skadestånd eller liknande om kontraktet bryts.

Kassaflödesanlays
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast trans-
aktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och 
har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Spärrade medel klassificeras inte som 
likvida medel. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.
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Moderbolagets redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i Moderbolaget som i koncernen, förutom i de fall 
som anges nedan.
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Koncernbidrag som lämnas till ett dotterföretag 
redovisas dock som en ökning av andelens redovisade värde.

Materiella anläggningstillgångar
I Moderbolaget görs inga avsättningar för återställandekostnader i samband med förvärv av materiella an-
läggningstillgångar. I stället tillämpas principen att avsättning för återställandekostnader görs successivt. 

Aktier och andelar i dotterföretag 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskriv-
ningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventu-
ella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterfö-
retag redovisas som intäkt.

Eget kapital
Bundet eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

Kostnader som är direkt relaterade till anskaffning av kapital redovisas inte i resultaträkningen utan 
redovisas över eget kapital.

Minoritets andel redovisas från tidpunkt som koncernen får bestämmande men inte fullständigt infly-
tande över ett bolag som förvärvas. Transaktioner avseende minoriteten redovisas separat i koncernens 
analys av förändringar i kapital som en separat komponent av kapital frånskilt det som avser kapital som 
kontrolleras av moderbolaget.

Likvida medel
Moderbolaget har medel på ett klientmedelskonto hos bolagets finansiella rådgivare. Dessa klassificeras 
som en del av kassa i balansräkningen och som likvida medel i kassaflödesanalysen.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Cognosec gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar och antaganden som 
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.

Utestående fordran avseende pågående emission har blivit betald i allt väsentligt under 2016, ej ännu 
betald del uppgår till 211,0 TEUR. Pågående nyemission kommer att delregisteras och betalda aktier 
kommer att registreras. Styrelsens bedömning är att tecknade ännu ej betalda aktier kommer betalas. En 
separat registrering av dessa sker i samband med att aktierna blivit betalda.

Uppskattningar avseende den totala kostnaden som är  direkt  relaterad till  pågående ny emission och 
planerad notering av bolagets aktier har gjorts.

Redovisad kostnad för denna emission och planerad notering uppgår till 416,0 TEUR. Av den totala kost-
naden om 416,0 TEUR är 216,7 TEUR upplupna kostnader som förväntas men ännu inte fakturerats. 

Ingen indikation fanns i samband med signeringen av årsredovisningen  att de förväntade upplupna 
kostnaderna var väsentligt felaktiga. Eventuell justering mellan upplupen kostnad och kostnad som kan 
fastställas efter emissionen är avslutad kommer att redovisas som en justering  av kostnaden för emissio-
nen.

Not 3 Risker och riskhantering

Cognosec-koncernen är utsatt för ett flertal olika risker och osäkerhetsfaktorer. Väsentliga risker som 
koncernen utsätts för samt åtgärder som tillämpas för att reducera dessa beskrivs nedan.  De två typerna 
av risk som koncernen utsätts för är marknadsrisk samt finansiell risk.

Marknadsrisker

Risker relaterade till nyckelpersoner
Framgången för Cognosec bygger på ett fåtal nyckelpersoner och deras kunskaper, erfarenheter och 
kreativitet. Om en eller flera av dessa nyckelpersoner skulle lämna Cognosec och de inte kan ersättas, 
riskerar detta resultera i negativa effekter för verksamheten. Cognosecs framtida tillväxt beror till stor del 
på bolagets förmåga att både attrahera nya och behålla sina kvalificerade medarbetare. Konkurrensen om 
personal inom cybersäkerhetsområdet gör att det finns risk för att personal inte kan rekryteras eller att 
personal inte kan rekryteras på rimliga villkor. Detta riskerar att hota tillväxten för bolaget och förmågan 
till leveranssäkerhet. 

Riskhantering för risker relaterade till nyckelpersoner
Koncernen hanterar risker relaterade till nyckelpersoner genom att dels erbjuda attraktiva anställningsvill-
kor och fortbildning för anställda. Men även genom att säkerställa intressanta, utmanande och utvecklan-
de arbetsuppgifter.

Risker relaterade till konkurrenter och ny konkurrerande teknik 
Cognosec har ett antal konkurrenter som har potential att påverka bolagets verksamhet negativt. Det 
är företag som konkurrerar med samma eller likartade produkter och/eller med tjänster som Cognosec. 
Därtill är innovation och produktutveckling hos konkurrenter en risk i verksamheten. Som konsekvens kan 
det tjänsteutbud som Cognosec erbjuder riskerar att bli föråldrat och minska i attraktivitet för bolagets 
kunder. 

Riskhantering för risker relaterade till konkurrenter och ny konkurrerande teknik 
Koncernen reducerar denna risk genom att samarbeta med olika mjuk- och hårdvaruleverantörer samt att sä-
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kerställa att medarbetare har utbildningar och certifieringar som möter marknadens förväntningar och krav.

Risker relaterade till certifieringar och licensiering 
Cognosec har ett antal viktiga certifieringar och licenser som gör det möjligt för koncernen att genomföra 
revisioner, riskbedömning. Dessa certifieringar och licenser behöver dels förnyas samt erhållas för nya 
geografiska områden som koncernen expanderar till. Om dessa inte erhålls vid förnyelse eller nyansökan 
kan detta påverka möjligheten för dotterbolagens verksamhet samt koncernens expansionsplaner.

Riskhantering för risker relaterade till certifieringar och licensiering 
Koncernen reducerar denna risk genom att forlöpande uppdatera, utvidga och förnya relevanta certifie-
ringar och licenser i god tid samt kontrollerar att alla relevanta krav möts.

 
Risker relaterade till renommé och varumärke
Cognosec är beroende av sitt renommé och varumärke. Dessa är viktiga både för  nya och befintliga 
kunder vid deras val av leverantör. Kvalitetsproblem, operativa eller logistiska problem samt förlusten av 
en befintlig kund eller leverantör kan leda till att Cognosecs varumärke och renommé skadas. Cognosec 
kan även påverkas ifall  anställda eller personer som är knutna till koncernen begår oetiska, kriminella 
handlingar (inklusive men inte begränsat till, brott mot tillämplig anti-korruption- eller mutlagstiftning) 
eller i strid med koncernens interna riktlinjer och policys vilket kan leda till att kunder och leverantörer 
associerar koncernen med sådana åtgärder, vilket kan få en negativ inverkan på Cognosecs varumärke och 
renommé. 

Riskhantering för risker relaterade till renommé och varumärke
Cognosec renommé och varumärke skyddas genom att endast tillhandahålla högkvalitativa tjänster och 
produkter samt genom uppföljning av tjänste- och produktleveranser.

Risker relaterade till företagshemligheter 
Cognosecs verksamhet och marknadsposition är i stor utsträckning beroende av att koncernens företags-
hemligheter kan upprätthållas. Cognosecs företagshemligheter skyddas främst av relevant lagstiftning 
och genom sedvanliga kontraktuella regleringar med anställda, leverantörer, kunder och partners. Ifall 
skydd från försäkringar, lagstiftning samt avtal är otillräcklig för att kompensera för  skada som koncer-
nen drabbas av om dess företagshemligheter kommer till annans kännedom kan Cognosecs verksamhet, 
finansiell ställning och resultat komma att påverkas väsentligt negativt.  

Riskhantering för risker relaterade till företagshemligheter 
Denna risk hanteras genom riktlinjer och policies vad gäller säkerhet, uppföljning och stickprovskontroller 
av säkerheten. 

Risker relaterade till  etablering på  nya marknader
Cognosecs verksamhet växer kraftigt genom etablering på nya marknader. Att etablera sig i nya länder och 
regioner i nya jurisdiktioner innebär risker som är svåra att förutsäga. Att dessutom etablera sig utomlands 
innebär risker för förseningar och som konsekvens av detta finns risk för förlorade intäkter, ökade kost-
nader, restriktioner, ytterligare skattebelastning eller avgifter. En etablering på en ny marknad är i sig en 
risk. Det finns alltid en osäkerhet om den kommer att lyckas eller kan genomföras enligt plan. Detta kan få 
inverkan på verksamhetensförsäljning, finansiella ställning och resultat.  



30

Riskhantering för risker relaterade till  etablering på  nya marknader
Innan verksamheter etableras på nya marknader görs detaljerade marknadsstudier samt etableringsplaner 
för att säkerställa att etablering kan genomföras och uppnå koncernens strategiska mål.
Risker relaterade till bristande bolagsstyrning och verksamhetskontroll  
Tillväxtmarknader har ibland svagare bolagsstyrningssystem, varigenom andra aktörer, ibland till och med 
myndigheter och regeringar, ges ett större inflytande i företaget än aktieägarna. Dessutom, i länder med 
restriktioner för företagsförvärv och förvaltning, finns inte samma incitament att upprätthålla anställ-
ningstrygghet. 

Riskhantering för risker relaterade till bristande bolagsstyrning och verksamhetskontroll  
Koncernen begränsar denna risk genom att löpande översyn av dotterbolagenoch moderbolaget. Kon-
cernen har utformat relevanta riktninjer och policies vad gäller förvaltning, styrning och rapportering.  
Koncernen söker i tillämpliga delar tillämpa svensk kod för bolagsstyrning.

Risker relaterade till politiska omständigheter   
Politisk risk avser osäkerhet om negativa konsekvenser för ett bolag beroende på politiska beslut. Utveck-
lade länder tenderar att följa en fri marknad med disciplin, och en låg grad av statliga ingripanden, medan 
företag verksamma i tillväxtmarknader löper risk att förstatligas genom politiskt betingade beslut. Några 
ytterligare faktorer som bidrar till politisk risk är: risker för krig, skattehöjningar, förlust av subventioner, 
förändring av marknadspolitik, lokal oförmåga att kontrollera inflation och lagar om resursutvinning. Stör-
re politisk instabilitet kan lokalt leda till inbördeskrig och omfattande störningar på verksamhet. Arbetsta-
gare kan antingen vägra eller inte längre ha förmågan att utföra sina arbetsuppgifter. 

Riskhantering för risker relaterade till politiska omständigheter   
Koncernen haterar risken genom att fortlöpande följa den politiska och ekonomiska utvecklingen i de länder 
man är verksam. Dessutom planerar koncernen att balanser politiska risker genom att var verksam i flera 
länder, innebärande att den politiska risken i enskilt land för mindre inverkan på koncernen som helhet. Den 
etablering av affärsområde Europa minskar den implicita politiska risken i Afrika och Mellanöstern.

Risker relaterade till Broad Base Black Economic Empowerment (Sydafrika)
Dotterbolaget Dynamic Recovery Service i Sydafrika har en så kallad ”Broad Base Black Economic Em-
powerment status” (BBBEE), vilket ställer krav på att bolaget upprätthåller ett antal kriterier för att få 
behålla denna status. Skulle man brista i detta och BBBEE-statusen inte längre kan upprätthållas kan detta 
innebära risker för möjligheten att lämna offentliga anbud i Sydafrika, kraftigt begränsas eller omöjliggörs.

Riskhantering för risker relaterade till Broad Base Black Economic Empowerment (Sydafrika)
Koncernen och dotterboalget Dynamic Recovery Service föjer noga ändringar i den aktuella lagstifningen 
aoch anpassar sig till den samt arbetar målmedvetet  med att verksamheten når upp till de kravs om ställs 
för ett bolag med BBBEE status.

Finansiella risker

Risker relaterade till valutor
Koncernen har intäkter och kostnader i flera olika valutor. Huvudsakligen ZAR, AED,  GBP, EUR samt SEK. 
Koncernens redovisnings valuta är i EUR. Koncernen är utsatt för 2 huvudsakliga valutarisker; 

Risker relaterade till kortsiktiga valutafluktuationer
Kortsiktiga valutafluktuationer mellan dotterbolagens funktionella valuta och i de fall transaktioner 
förekom i annan valuta än dotterbolagets funktionella valuta eller Euro (som är koncernens redovisnings 
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valuta). Ofördelaktiga kursförändringar resulterar i att utestående fodringar eller skulder blir mindre res-
pektive mer värd i dotterbolagets funktionella valuta samt därigenom vid omräkning till Euro. 

Riskhantering för risker relaterade till kortsiktiga valutafluktuaktioner
Bolaget bedömer att den expansion av verksamheten som sker innebär att fluktuationer  i enskilda valutor 
miskar risken för koncernen. I många fall är kostnader och intäker i samma lokala valuta, vilket minskar valutaef-
fekterna. Koncernen överväger dock att använda sig av valutsäkringsinstrument.

Risker relaterade till långsiktig försvagning av dotterbolagens valutor mot Euron
Långsiktiga försvagningar av dotterbolags funktionella valutor mot Euron resulterar i att redovisade intäk-
ter, kostnader samt resultat från dessa dotterbolag redovisas till ett lägre belopp i Euro.  

Riskhantering för risker relaterade till långsiktig försvagning av dotterbolagens valutor mot Euron
Koncernens geografiska spridning minskar risken från en enskild valutas långsiktiga försvagning mot 
Euron. En långsiktig förstärkning av Euron begränsas till viss del av några av koncernens dotterbolag har 
både intäkter och kostnader i Euro (även om de har en annan funktionell valuta)

Risker relaterade till tvister 
Koncernen kan bli inblandad i tvister inom ramen för den normala affärsverksamheten samt riskerar att bli 
föremål för anspråk i rättsliga processer rörande avtal, produktansvar eller andra krav. Dessa är tidskrävan-
de och stör den normala verksamheten. Tvister kan även leda till att fodringar inte återvinns eller kostna-
der från skadestånd uppstår. 

Riskhantering för risker relaterade till tvister
Koncernen hanterar denna risk genom väl utformade och kvalitetssäkrade avtal och genom att använda 
sig av kvalificerad juridisk expertis när så anses påkallat. Dessutom använder sig konceren av försäkringar 
för att reducera olika risker på detta område.

Risker relaterat till likviditet
Koncernens likviditet beror bland annat på koncernens övergripande finansiering samt finansiella och 
operativa åtagande, kontraktuella såväl men även konstruktiva. Osäkerhetsfaktorer kopplade till återvin-
ningsbarhet av fodringar samt tidpunkt för återvinning av dessa påverkar tillsammans med tidpunkt för 
betalningar för åtaganden. Ofördelaktig timing på in- och utbetalningar samt ej återvinningsbara fodringar 
kan påverka koncernens likviditet på ett sådant sätt att koncernen inte kan anses vara en så kallad ”going 
concern” vilket kan hindra koncernens verksamhet.

Riskhantering för risker relaterade till likviditet
Övergripande finansiell planering inklusive upprättande och uppföljning av budgetar för dotterbolag samt 
koncernen tillsammans med detaljerade likviditetsprognoser på koncern och dotterbolags nivå bidrar till att 
reducera likviditetsrisk. 

Likvida medel i koncernen per den 31/12/2015 om 2 946,4 TEUR bedöms av styrelsen vara tillräcklig för 
att koncernen ska uppfylla going koncernförutsättningarna. Dessutom innebär den nymemission som 
bolaget genomfört att betydande ytterligare medel tillförs.
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Not 4 Nettoomsättningens fördelning på 
verksamhetsgrenar och geografiska marknader

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:
 Koncernen   2015
Försäljning av licenser och datorhårdvara 14 603,8 87%
Konsulttjänster 2 187,4 13%
Summa 16 791,2 100%

Nettoomsättningen fördelar sig geografiskt enligt följande:
 Koncernen 2015
Kenya 798,7 4,6%
Sydafrika 12 063,5 71,9%
Förenade Arabemiraten 3 929,0 23,5%
Summa 16 791,2 100%

Not 5 Personal m.m.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
 Löner och andra   Sociala kostnader
 ersättningar                            och pensionskostnader
Moderbolaget 37,2  0
Dotterföretag 2 390,6  45,8
Koncernen 2 427,5  45,8
 
 Löner och andra   Sociala kostnader
 ersättningar                            och pensionskostnader
Styrelseledamöter, VD och övriga i ledningen. 221,8  3,3
Övriga anställda 2 205,7  42,5
Koncernen 2 427,5  45,8

Ersättning till styrelsen avser fakturerade konsulttjänster. Ersättning till Robert Brown (som först under 
2016 formellt utsågs som VD) uppgick till 184,6 TEUR under 2015. Patrick Boylan som var koncernens VD 
erhöll ingen ersättning under 2015.

Medelantal anställda
Medelantal anställda 2015 Kvinnor Män Totalt
Moderbolaget* 0 2 2 
Totalt i Moderbolaget 0 2 2
Dotterföretag    
Sydafrika 7 50 57
Kenya 2 15 17
Förenade Arabemiraten 2 5 7
Totalt i dotterföretag 11 70 81
Koncernen totalt 11 72 83
*Avser arbete utfört av ledamöter i egenskap av konsult

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal på balansdagen Kvinnor Män Totalt
Koncern (inkl. dotterföretag)   
Styrelseledamöter 1 5 6
Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 1 1 2
Moderbolaget    
Styrelseledamöter 1 5 6
Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 1 1 2
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Not 6 Ersättning till revisorerna 

 Koncernen 2015 Moderbolaget 2015 Moderbolaget 2014
PwC   
Revisionsuppdraget 75,8 75,8 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 54,2 54,2 
Skatterådgivning 0 0 
Övriga tjänster 0 0 

Anoroc Revision
Revisionsuppdraget 10 10 3,2

Summa 130,0 130,0 3,2

Dotterbolags revisorer    
Revisionsuppdraget 18,0  
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 6,0  
Skatterådgivning 0  
Övriga tjänster 0  
Summa 24,0  
Totalt 154,9  

Not 7 Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar uppgår i koncernen till  31,5 TEUR, i Moderbolaget upp-
gick sådana avskrivningar till 0 TEUR. Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgår i koncer-
nen till 52,4 TEUR och i Moderbolaget till 0 TEUR.

Not 8 Skatt på årets resultat
 Koncernen 2015 Moderbolaget 2015 Moderbolaget 2014
Aktuell skatt  redovisad 
via resultaträkningen 403,5 12,1 0
Aktuell skatt redovisad utanför resultaträkningen (91,5) 209,9 0
Total aktuell skatt 312,0 222,0 0
   
Redovisat resultat före skatt   2 457,0 (55,0) 0
Aktuell skatt från CFC vinst som 
redovisas över resultaträkningen (22%) 313,5 222 
Uppskjuten skatteintäkt avseende CFC-vinst (22%)  (222) 
Årets skatt på dotterbolagsvinster 144,5 0 0
Redovisad skatt på årets resultat 458,3 0 0
   
Redovisade skatteeffekter över eget kapital   
   

Skatt på avdragsgilla kostnader som inte 
redovisats i resultaträkningen avseende nyemission (91,5) 0 
Redovisad skatt över eget kapital (91,5) 0 
   
Skatt redovisad via resultaträkningen och eget kapital 366,8 0 
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Moderbolaget redovisar och betalar skatt på beskattningsbarvinst som uppstår i helägt dotterbolag  i Dubai då 
detta bolag är klassificerat som ”controlled foreign corporation” enligt inkomstskattelagens 39a kap. 7a §. 

Utdelningar från dotterbolaget i Dubai beskattas inte ifall ackumulerade utdelningar understiger tidigare acku-
mulerade vinster som redan har beskattats i Sverige.

Inkomstskatt från vinster som moderbolaget beskattas för avseende helägt CFC klassificerat dotterbolag 
redovisas över resultaträkningen i den utsträckning som moderbolaget har avdragsgilla kostnader som redovisas 
i resultaträkningen.

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar

Licensavtal Koncernen 2015 Moderbolaget 2015 Moderbolaget 2014
Ingående anskaffningsvärde 0 0 0
Förvärv av rättigheter* 72,9 72,9 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 0
Ingående avskrivningar 0 0 0
Årets avskrivningar 0 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0
   
Utgående redovisat värde 72,9 72,9 0
*Förvärv av rättigheter avser intellektuella rättigheter från ett samarbetsavtal som är ingått med Cognosec GmbH. Köpeskil-
ling för alla aktierna i Cognosec GmbH om 39 TEUR är erlagd. Aktierna är ej överförda till Cognosec AB. Dessa kommer skrivas 
av tillfullo under 2016 i när Cognosec AB får tillträde till Cognosec GmbHs aktier.

Goodwill Koncernen 2015
Ingående anskaffningsvärde 0
Genom förvärv av dotterföretag 989,7
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 989,7
Ingående avskrivningar 0

Årets avskrivningar 54,2
Utgående ackumulerade avskrivningar 54,2
Utgående redovisat värde 935,5
 
Nedskrivningstest av Goodwill
Utöver att goodwill skrivs av över 10 år, testas goodwill årligen för eventuellt nedskrivnings behov. Vid nedskriv-
ningstest identifieras de minsta enheter i koncernen som kan identifieras som kassagenerande enheter. Kassaflö-
des genererande enhet är identifierad som dotterbolag i koncernen.

Kassaflödeprognoser för respektive kassagenererande enhet utgår från koncernens budget under det första 
året i prognosen därefter tillämpas antaganden som är inte överstiger inflations samt tillväxttakten i det land där 
den kassagenererande enheten är lokaliserad. Framtida kassaflöden diskonteras till ett nuvärde genom applice-
ring av en riskviktad diskonteringsränta. Riskviktad diskonteringsränta för kassagenererande enheter bestäms av 
de avkastningsmål som koncernen har satt för respektive kassagenererande enhet. Då koncernen eller dotterbo-
lagen inte har någon kort- eller långfristig skuldsättning har ingen hänsyn tagits till kostnaden för upplåning vid 
beräkning av diskonteringsräntan. Applicerade diskonteringsräntor ligger mellan 15–25%. Utfört nedskrivnings-
test indikerar inte att något behov av nedskrivning föreligger.
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Not 10 Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag   Moderbolaget 2015  Moderbolaget 2014
Ingående anskaffningsvärde   0  0
Förvärv   1 816,7  0
Utgående redovisat värde   1 816,7  0

Innehav av andelar i dotterföretag utgörs av följande:
Koncernen  Org. nr Säte Röstandel Kapitalandel 
Cognosec Ltd   224746800 London, UK 100% 100 %
Credence Security UAE  DMCC JLT 4874 Dubai, UAE 100% 100 %
Profesional Technologies Ltd   NO.C 81571 Kenya 100% 100 %
Dynamic Recovery Services Pty Ltd 1997/019520/07 Sydafrika 75,6% 75,6 %
Credence Security  Pty Ltd  1999/009285/07 Sydafrika 75,6% 75,6 %

Förvärvade dotterföretag
Under året har Moderbolaget förvärvat dotterbolag enligt vad som framgår ovan. Dessa har inkluderats i kon-
cernredovisningen från och med datumet då Cognosec AB fick bestämmande inflytande över bolagen. Detta 
inträffade den 1 januari 2015 då detta var tillträdesdatum för förvärvade aktier. Från förvärvstidpunkten har de 
förvärvade bolagen utgjort 100% av koncernens nettoomsättning och 101,6% (p.g.a. moderbolaget haft ett 
negativt resultat) av koncernens resultat efter avskrivning på koncernmässiga övervärden (goodwillavskrivning 
om 54,2 TEUR har belastat koncernens resultat om 1 449,6 TEUR).

Preliminär förvärvsanalays som upprättades i samband med förvärv av dotterbolag har justerats. Slutlig för-
värvsanalays som togs fram i vid upprättandet av årsredovisningen inkluderar två justeringar:

•  Verkligt värde av minoritetens del av nettotillgångar är inkluderad i den slutliga förvärvsanalaysen vilket med-
för att verkligt värden på redovisade nettotillgångar har ökats med 116 TEUR.

•  Kontant köpeskilling som avtalats var 280 TEUR högre än vad som tidigare redovisats.
• Tilläggsköpeskilling om 447,6 TEUR har bokats upp baserat på reviderat resultat för 2015.
Effekten från dessa förändringar är att total goodwill ökar med skillnaden mellan ytterligare erlagd köpeskilling 

och förvärvade nettotillgångar som avser minoritetens andel. Vilket ökar goodwill med 611,6 TEUR. I moder-
bolagets balansräkning redovisas en ökning av andelar i dotterbolag om 734,7 TEUR då inget minoritetsinreses 
redovisas i moderbolagets balansräkning.

Slutlig förvärvsanalays
Förvärvade bolag:
 Dynamic recovery Credence Security Credence  Profesional Totalt
 services Ltd (Sydafrika) (Sydafrika) Security (UAE) Technologies Ltd (Kenya) 
Förvärvade tillgångar 2 443,7 328,8 2 023,9 678,4 5 474,9
Verkligt värde 
förvärvade skulder (1 960,0) (311,2) (1 900,2) (476,4) (4 647,9)
Verkligt värde av 
förvärvade värden 483,7 17,6 123 697 202,1 827,0

Fördelning 58% 2% 15% 24% 100%

Koncernens redovisnings av förvärvade värden
Förvärvade värden 483,7 17,6 123,7 202,1 827,0
Köpeskilling 1248,4 29,1 204,8 334,5 1816,7
Goodwill 764,7 11,5 81,1 132,5 989,7

Cognosec Ltd förvärvades den 21  augusti 2015. Bolaget var då vilande och förvärvades från UC Group Ltd för  
1 EUR.. Med hänsyn taget till förvärvspriset och det faktum att bolaget var vilade vid förvärvstidpunkten har 
ingen förvärvsanalays upprättats. 
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Not 11  Förutbetalda kostnader
 

 Koncernen  2015 Moderbolaget 2015 Moderbolaget 2014
Förutbetalda hyror 39,1 39,1 0
Övriga förutbetalda kostnader 96,6 84,1 0
Summa 136,4 123,9 0
Förutbetalda hyror omfattar även hyresdeposition om 20,0 TEUR som även redovisas som ställd säkerhet.

Not 12  Eget kapital

Aktiekapitalet uppgår till 619 KSEK jämte
Per 31 december 2015 uppgick aktiekapitalet till 612 TSEK fördelat på 244 800 000 aktier med kvotvärde om 
0,0025 SEK/aktie. En avslutad ej registrerad kvittningsemission om 2 800 000 aktier registerades först under 
2016. Därefter uppgår aktiekapitalet till 619 TSEK fördelat på 247 600 000  aktier med ett kvotvärde om 0,0025 
SEK/aktie. Angivet aktiekapital i balansräkningen är det som var registrerat per den 31 december 2015.

Cognosec AB har registrerat  EUR som bolagets valuta. Dock sker redenomineringen av bolagets aktiekapital 
från SEK till EUR först den 1 januari 2017. För att underlätta analysen av förändringar under 2015 i aktiekapitalet, 
både som det presenteras i balansräkningen och koncernens förändring i eget kapital, räknats om till växelkursen 
mellan SEK och EUR per den 31 december 2015. Kursen som använts för detta datum är 9,23 SEK/EUR.

Analys av förändringar i antal aktier och aktiekapital i SEK (nuvarande valuta för kvotvärdesdenominering av aktie-
kapital).

Typ av förändring av antal utestående aktier: 
 Förändring Utestående Kvotvärde Förändring Aktie- Förändring i Överkurs 
 antal aktier antal aktier SEK aktiekapital SEK kapital Överkurs fond fond

Ingående antal 
aktier/aktiekapital  250 000     1,00  250 000      

Split 1 till 1000 249 750 000 250 000 000     0,001  250 000      

Kvittningsemission 362 000 000 612 000 000     0,001 362 000   612 000      

Omvänd splitt
2 till 1 –306 000 000 306 000 000     0,0020  612 000      

Omvänd splitt  
10 till 8 –61 200 000 244 800 000     0,0025  612 000      

Riktad emission       2 800 000 247 600 000     0,0025 7 000  619 000     12 915 000     12 915 000    

Utgående antal aktier
/aktiekapital  247 600 000     0,0025  619 000  12 915 000    
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Analys av förändringar i antal aktier och aktiekapital  i (valuta för aktiens kvotvärdes denominering från 1 januari 
2017 översatt till växelkurs per 31 december 2015 9,23 Sek/EUR).

Typ av förändring  antal utestående aktier/aktiekapital
 Förändring Utestående Kvotvärde Förändring Aktiekapital Förändring i Överkurs
 antal aktier antal aktier EUR aktiekapital EUR EUR överkurs fond fond

Ingående antal aktier  0 250 000 0,108342  27 085,6  

Split 1 till 1000 249 750 000 250 000 000 0,000108  27 085,6  

Kvittningsemission 362 000 000 612 000 000 0,000108 39 219,9 66 305,5  

Ihopslagning 
2 till 1 –306 000 000 306 000 000 0,000216  66 305,5  

Omvänd splitt 
10 till 8 –61 200 000 244 800 000 0,000271  66 305,5  

Riktad emission 
registrerad först 
under 2016 2 800 000 247 600 000 0,000271 758,4 67 063,9 1 399 242,6 1 399 242,6

Utgående antal 
aktier/aktiekapital  247 600 000 0,000271  67 063,9  1 399 242,6

Not 13 Checkräkningskredit

Vare sig moderbolaget eller annat bolag i koncernen har per bokslutet 31 december 2015 någon beviljad eller ut-
nyttjad räntebärande kredit.

Not 14  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 
 Koncernen 2015 Moderbolaget 2015 Moderbolaget  2014
Upplupna kostnader för notering 216,7 216,7 
Övriga upplupna kostnader 387,9 72,9 5,4
Summa 604,6 289,6 5,4

Not 15  Övriga skulder

 Koncernen 2015 Moderbolaget 2015 Moderbolaget  2014
Aktuell skatteskuld 276,5 222,0
Andra skulder 196,5 31,7
Skuld till säljare av dotterbolag 447,6  
Summa 920,6 253,7 

Aktuell skatteskuld avser vinst i utländskt dotterbolag som moderbolaget är obegränsat skattskyldig för enligt 
svenska CFC-regler.
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Not 16  Likvida medel

 Koncernen 2015 Moderbolaget 2015 Moderbolaget  2014
Banktillgodohavanden 2 946,4 915,7 19,7
Likvida medel i kassaflödesanalysen 2 946,4 915,7 19,7

Vare sig moderbolaget  eller  koncernens dotterbolag  har under 2015 haft kortfristiga placeringar  klassifi-
cerade som likvida medel.

Redovisat kassaflöde från pågående emission är nettot av erhållna medel om  1 000,0 TEUR minus 
direkt relaterade kostnader som bolaget betalat om 130,0 TEUR.

Not 17  Transaktioner med närstående

Transaktioner med närstående som genomförts på marknadsmässiga villkor
Under året har Moderbolaget förvärvat immateriella anläggningstillgångar för 72,9 TEUR som omfattar 
varumärken, domännamn med mera från UC Group Ltd, vilket kontrolleras av Cognosec’s huvudägare J 
A Paulsen.I moderbolaget balansräkning bokförs detta belopp till anskaffningsvärde. Tillgångens verkliga 
värde uppskattas även uppgå till detta belopp. 

Dotterbolagen i Sydafrika hyr kontorslokaler i en fastighet som ägs av Robert Brown. Dessa hyrs på 
marknadsmässiga villkor.

Transaktioner mellan koncernföretag
Moderbolaget har inga inköp och/eller försäljningstransaktioner med koncernens dotterföretag under 
2015. Transaktioner mellan dotterbolag under 2015 uppgick till 1 688,8 TEUR. Transaktionerna avser dist-
ribution av mjukvarulicenser genom distributionsavtal mellan bolagen i Sydafrika och övriga dotterbolag i 
koncernen.

Per 31 december 2015 förelåg inga skulder eller fodringar mellan Cognosec AB och dotterbolagen i koncer-
nen.
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Cognosec AB (publ), org.nr 556135-4811 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Cognosec AB (publ) för år 2015. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den trycka 
versionen av detta dokument på sidorna 14-39. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Cognosec AB (publ)s och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2015 och av dessas finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

 

Övriga upplysningar 

Revisionen av årsredovisningen för år 2014 har utförts av en 
annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 5 juni 
2015 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisningen.  

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Cognosec AB (publ) för år 
2015. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Stockholm den 16 maj 2016        

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Martin Johansson  
Auktoriserad revisor  

 

 
 




