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SECITS är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig 

sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. 

Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som 

håller ett extra öga för din trygghet.                                         
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VD HAR ORDET 

 

Den strategiska omställningen som genomfördes 

efter sommaren efter ett svagt utfall under årets 

första halvår, kombinerat med ökade försäljnings-

framgångar under andra halvåret innebar en 

positiv effekt på kvartal 4 samt för hela 2019.  

 

Vi har hämtat upp en betydande del av det första 

halvårets negativa resultat undra andra halvåret 

och kvartal 4 visar ett positivt EBITDA resultat om 

2,47Mkr. Det innebär en betydande förbättring av 

EBITDA helåret 2019 jämfört med helåret 2018. 

 

Bolagets nya strategi på en växande marknad 

Secits har idag ett väldigt gott renommé genom de 

stora avtal som tecknats med betydande kunder 

under vår resa så här långt.  

 

Det ger oss ett bra affärsläge när vi tar oss an nya 

områden med kunder som ställer stora krav på 

kvalitet och kunskap genom hela värdekedjan, 

samt över lång tid där Secits säkerställer med hjälp 

av vår driftcentral att de lösningar som levereras  

fungerar på det sätt som överenskommits med  

våra kunder. 

 

En mycket öppnare syn på kameratjänster i 

samhället och med ständigt ökade krav på 

trygghet och säkerhet i kombination med Secits 

spetskunskap inom kameratjänster och IT-drift  

innebär att det finns bra potential för en fortsatt  

 

god tillväxt. Konsolidering i säkerhetsbranschen 

fortsätter och idag finns bara en handfull stora 

bolag kvar vilket ger Secits ett bra slagläge med 

vår kompetens och inriktning för trygg-

säkerhetskameror. 

 

Likviditet 

Bolaget har efter utgången av 2019 och under 

februari 2020 löst den sista delen av den 

finansieringslösning som upptogs med Formue 

Nord med eget kapital för att undvika vidare 

konvertering och tillika utspädning. 

 

Genom den starka försäljningsökning vi har haft 

under andra halvåret 2019 samtidigt som vi nu har 

en väl anpassad kostnadskostym har bolaget idag 

en god kassa och en bra balans rörande bolagets 

finanser. Rörelsekapitalet bedöms därmed vara 

tillgodosett för nästkommande period. 

 

En summering av 2019 

Ett starkt försäljningsutfall inom befintliga 

affärsområden Bank och Offentliga myndigheter 

och med en sund mix av stora komplexa och 

standardiserade projekt har inneburit att vi nått 

planerat resultat under andra halvåret 2019. 

 

Vi ser en stadig ökning av våra portföljsintäkter där 

fler och fler system kopplas upp till vår driftmiljö. 

Fortsätt fokus på tjänsteleveranser genom att 

förstärka leveransförmågan i våra egna affärer 

samt via 3e parts leveranser tryggar 

lönsamhetstillväxt genom ökade löpande intäkter.   

    

Det känns väldigt stimulerande att de åtgärder och 

det trägna arbete vi har utfört så här lång nu ger 

oss ett positivt utfall. Det ger oss alla medarbetare 

på SECITS ett gott självförtroende att ta oss an ett 

2020 med en snabbt växande marknad för 

kameratjänster.  

 

 

 
 
Hans Molin, 
CEO (och medgrundare av) SECITS Holding AB 
Publ 
 

Rörande information om inverkan av Covid-19 så 

hänvisas till not 12 Händelser efter balansdagen samt 

bolagets hemsida www.secits.se  
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Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 

SECITS Holding AB (publ) med dotterbolag levererar 

IT-baseradesäkerhetslösningar genom trygghets-

kameror och varularm. Säkerhetslösningarna riktar 

sig till Retail, bank och offentliga myndigheter.  

 

Kunderna finns inom Norden och till en mindre del i 

Europa men största fokus ligger på de svenska 

kunderna idag. De säkerhetslösningar som erbjuds 

baseras på standardprodukter från världsledande 

leverantörer. 

 

SECITS skapar sedan behovsanpassade trygghets-

lösningar i form av IT- driftlösningar som säkert 

kommunicerar till datahallen i Kramfors. Här levereras 

fjärrservicetjänster, systemövervakning och support. I 

och med detta hanteras alla typer av lösningar med allt 

från den mindre lokala kunden till globala aktörer med 

installationer i flera länder. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET 

2019 

  

Ingka Centres Köpcentrum i Sundsvall och Secits ingår 

avtal om trygghetskameror  

Säkerhetsföretaget Secits ingår ett 5-årigt avtal 

gällande kameralösning för Ingka Centres Köpcentrum. 

Värdet på avtalet beräknas till 497 000 kronor och 

driftavtalet är tecknat på 60 månader.  

 

Secits inför kvartalsrapportering  

Säkerhetsföretaget Secits har beslutat att införa 

kvartalsrapportering från och med den 1 juli 2019.  

 

Handel gällande SECITS Holding AB teckningsoptioner 

(TO1)  

Den 6 mars 2019 inleddes handel med SECITS Holding 

AB av serie TO1 2018/2023 som SECITS Holding AB 

(publ) ("Secits") delade ut till sina aktieägare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secits tilldelas upphandling med Region Stockholm 

gällande ramavtal för trygghetskameror till tunnelbana- 

och pendeltågstationer (överklagan pågår)  

Secits har tilldelats uppdraget rörande ramavtal med 

Region Stockholm för stationära trygghetskameror till 

Stockholms tunnelbana-och pendeltågsstationer. 

Värdet uppskattas av Secits till cirka 20 MSEK och löper 

på tre år med möjlighet till förlängning med upp till två 

år.  

 

Secits Holding AB genomför ett effektivitetsprogram  

Organisatoriska förändringar, sänkta ersättningar till 

ledningen och sänkta hyreskostnader innebär 

kostnadssänkningar med cirka 500Tkr/mån från och 

med halvårsskiftet.  

 

Secits stärker samarbetet med Fortinet  

På inrådan av Secits har Fortinet utvecklat en funktion 

för skydd mot avancerade hot i form av dataintrång. 

Funktionen är nu implementerad i Fortinets 

switchsortiment. Funktionen innebär att Secits 

kameraleveranser blir än mer säker mot möjligt 

dataintrång.  

 

GANT och Secits ingår avtal om säkerhetslösningar  

Secits ingår ett långsiktigt avtal med GANT Sweden AB 

gällande leverans av säkerhetslösningar i form av 

trygghetskameror, Axis IP ljud samt varularm till Gants 

hela butiksnät i Sverige. Avtalsvärdet är inte känt vid 

tidpunkten för avtalsskrivandet då inga miniminivåer är 

avtalade. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET 

2019  

 

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2019  

Avmattning inom affärsområde Retail och en utdragen 

process gällande Region Stockholm-affären påverkar 

försäljningen negativt första halvåret. 

 

Förändring i Secits Holding AB:s styrelse  

Styrelseledamoten Magnus Lindstedt har bett om att bli 

entledigad som styrelseledamot i Secits Holding AB, 

eftersom det har blivit nödvändigt för honom att frigöra 

tid för andra åtaganden och uppdrag.  

 

Secits omförhandlar finansieringsavtal med Formue 

Nord och ersätter befintlig konvertibelfinansiering med 

lån  

Secits Holding AB ("Secits") har efter en av Secits 

begärd omförhandling ingått ett nytt låneavtal med 

Formue Nord, som ersätter det befintliga avtalet om 

konvertibelfinansiering med villkor som är mer 

fördelaktiga för Secits och dess aktieägare. 

 

 

 

  

 

 

 

Secits erhåller en stor order av en central svensk 

myndighet  

Säkerhetsföretaget Secits har erhållit en stor order om 

10Mkr med en central svensk myndighet. Projektet 

startar omgående och beräknas att levereras under 

perioden Q4 2019 - Q1 2020.  

 

Överklagan gällande ramavtal avseende 

trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg med 

Region Stockholm bifallen.  

Den 2 april 2019 meddelade Secits att bolaget vunnit en 

upphandling med Region Stockholm avseende 

trygghetskameror till tunnelbana och pendeltåg samt 

att Region Stockholms beslut hade överklagats av 

annan part. Kammarrätten har nu bifallit överklagandet 

och beslutat att Region Stockholms upphandling av 

kameror till trygghetskamerasystemet (TN 2018–0866) 

ska göras om. Ramavtalet uppskattas vara värt ca 20 

miljoner kronor över tre år med möjlighet till 

förlängning med upp till två år  

 

Secits största ägare, Jens Wingren utses till ny VD och 

koncernchef.  

Styrelsen har beslutat att Jens Wingren skall efterträda 

Hans Molin och ta över som bolagets VD från och med 

den första april 2020. Jens har stor erfarenhet av 

affärsutveckling och har bland annat lett bolag från 

start-upp till omsättningsnivå om ett par miljarder.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

 

Företagets säte är Handen, Stockholm. 
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Flerårsjämförelse*, koncernen       

        2019 2018 

Nettoomsättning       47 549 662 49 473 936 

Res. efter finansiella poster     -9 247 676 -12 226 969 

Res. i % av nettoomsättningen   -19,44 -24,71 

Balansomslutning       26 932 465 38 258 441 

Soliditet (%)       25,91 32,37 

Avkastning på eget kapital (%)   neg neg 

Avkastning på totalt kapital (%)   neg neg 

Kassalikviditet (%)     75,54 116,08 

            

*Definitioner av nyckeltal, se noter       

            

 
     

Flerårsjämförelse*, moderbolaget       

        2019 2018 

Nettoomsättning       9 275 772 1 199 999 

Res. efter finansiella poster     308 590 -701 687 

Res. i % av nettoomsättningen   3,32 -58,47 

Balansomslutning       62 646 771 47 154 104 

Soliditet (%)       69,98 86,40 

Avkastning på eget kapital (%)   0,56 neg 

Avkastning på totalt kapital (%)   0,39 neg 

Kassalikviditet (%)     83,55 80,23 

            

*Definitioner av nyckeltal, se noter       

            

      

Ägarförhållanden      
Största aktieägare per den 30 december 2019   
 

     
Aktieägare    Aktier Andel 

Jens Wingren (privat och bolag)  1 526 700 13,48% 

Per Holmgren (privat och bolag)  1 144 356 10,10% 

Stefan Wilhelmson (privat och bolag)  909 102 8,03% 

Formue Nord Markedsneutral A/S  751 951 6,64% 

Hans Molin (privat och bolag)   505 500 4,46% 

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension   378 817 3,34% 

Ålsta Invest AB   
 353 431 3,12% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB  276 312 2,44% 

Thomas Albinsson   200 064 1,77% 

Ann-Charlott Gyllström   193 770 1,71% 

Övriga ägare    5 088 100 44,92% 

Totalsumma    11 328 103 100,00% 
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Förändringar i eget kapital, koncernen Aktiekapital 
Pågående 

nyemission 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Annat eget 

kapital inkl 

årets 

resultat 

Summa 

eget kapital 

                 

Belopp vid årets ingång 826 368 4 878 39 148 907 -27 597 717 12 382 436 

Nyemission 306 442 -4 878 2 557 932   2 859 496 

Resultatdisp. enl. beslut av           

årsstämma:         0 

Årets resultat       -8 262 411 -8 262 411 

                  

Belopp vid årets utgång 1 132 810 0 41 706 839 -35 860 127 6 979 522 

                  

                  

Förändringar i eget kapital, moderbolaget     Övrigt fritt Årets 
Summa 

fritt 

        Aktiekapital   eget kapital resultat eget kapital 

Belopp vid årets ingång 826 368 4 878 40 367 983 -458 036 39 909 947 

Nyemission 306 442 -4 878 2 557 936 0 2 557 936 

Resultatdisp. enl. beslut av         0 

årsstämma:     -458 036 458 036 0 

Årets resultat       245 020 245 020 

                0 

Belopp vid årets utgång 1 132 810 0 42 467 883 245 020 42 712 902 

                 
Resultatdisposition           

                  

Förslag till disposition av bolagets vinst           

                  

Till årsstämmans förfogande står           

balanserad vinst   761 039       

överkursfond   41 706 843       

årets resultat   245 020       

          42 712 902       

Styrelsen föreslår att           

i ny räkning överföres   42 712 902       

          42 712 902       

                  

                  

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till  
efterföljande resultat-och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt noter.  

 

  



 

Sida 8 av 23 

 

 

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

   2019-01-01 2018-01-01 

  Not 2019-12-31 2018-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.       

Nettoomsättning   47 549 662 49 473 936 

Övriga rörelseintäkter   658 809 1 019 319 

    48 208 471 50 493 255 

        

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter   -21 188 029 -23 230 328 

Övriga externa kostnader   -10 253 220 -11 602 275 

Personalkostnader 2 -20 615 797 -22 533 023 

Avskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 
  -4 889 673 -4 648 541 

Övriga rörelsekostnader   -134 911 -272 067 

    -57 081 630 -62 286 234 

        

Rörelseresultat   -8 873 159 -11 792 979 

        

Resultat från finansiella poster       

Ränteintäkter   2 888 3 485 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -377 405 -437 475 

    -374 517 -433 990 

        

Resultat efter finansiella poster  -9 247 676 -12 226 969 

        

Resultat före skatt   -9 247 676 -12 226 969 

        

Skatt på årets resultat   985 265 1 334 243 

        

Årets resultat   -8 262 411 -10 892 726 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 

      

   2019-12-31 2018-12-31 

  Not     

TILLGÅNGAR       

        

Anläggningstillgångar       

        

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten 
3 103 206 154 809 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. 4 389 513 779 026 

Goodwill 5 6 557 019 10 551 829 

    7 049 738 11 485 664 

        

Materiella anläggningstillgångar       

Förbättringsutgifter på annans fastighet 6 0 316 179 

Inventarier, verktyg och installationer 7 320 674 308 244 

    320 674 624 423 

        

Finansiella anläggningstillgångar       

Uppskjuten skattefordran   5 450 699 4 462 774 

    5 450 699 4 462 774 

        

Summa anläggningstillgångar   12 821 111 16 572 861 

        

Omsättningstillgångar       

        

Varulager m.m.       

Råvaror och förnödenheter   2 900 088 2 560 405 

    2 900 088 2 560 405 

        

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   7 132 187 12 118 378 

Övriga fordringar   119 915 278 462 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt   261 274 1 173 364 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   509 415 3 370 331 

    8 022 791 16 940 535 

        

Kassa och bank       

Kassa och bank   3 188 474 2 184 640 

    3 188 474 2 184 640 

        

Summa omsättningstillgångar   14 111 353 21 685 580 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   26 932 465 38 258 441 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
      

   2019-12-31 2018-12-31 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

        

Eget kapital       

Aktiekapital   1 132 810 831 246 

Övrigt tillskjutet kapital   41 706 843 39 148 907 

Annat eget kapital inklusive årets resultat   -35 860 131 -27 597 717 

Summa eget kapital   6 979 522 12 382 436 

        

Avsättningar       

Uppskjuten skatteskuld   0 0 

Summa avsättningar   0 0 

        

Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 9 1 766 445 3 078 295 

Övriga skulder   0 0 

Summa långfristiga skulder   1 766 445 3 078 295 

        

Kortfristiga skulder       

Checkräkningskredit   3 344 968 6 322 268 

Skulder till kreditinstitut   1 574 220 1 574 220 

Leverantörsskulder   2 655 674 4 825 806 

Aktuell skatteskuld   544 293 466 839 

Övriga skulder   6 848 980 3 615 817 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   3 218 363 5 992 760 

Summa kortfristiga skulder   18 186 498 22 797 710 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   26 932 465 38 258 441 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
    

    2019-01-01 2018-01-01 

    2019-12-31 2018-12-31 

  Not     

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat   -8 873 159 -11 792 979 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   4 889 673 4 648 541 

Erhållen ränta m.m.   2 888 3 485 

Erlagd ränta   -377 405 -437 475 

Betald inkomstskatt   74 792 179 137 

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

före förändringar av rörelsekapital   -4 283 211 -7 399 291 

        

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital       

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete   -339 683 -189 633 

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar   4 986 191 -5 883 524 

Minskning(+)/ökning(-) av övriga fordringar   3 931 553 -1 803 305 

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder   -2 170 132 620 725 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder   458 766 3 347 538 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   2 583 484 -11 307 490 
 

   
Investeringsverksamheten       

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 7 -150 000   

Försäljning av inventarier, verktyg och installationer   0 20 000 

Förvärv av koncernföretag   0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -150 000 20 000 

        

Finansieringsverksamheten       

Årets nyemission   2 859 500 7 414 092 

Upptagna långfristiga lån   0 0 

Ändring kortfristiga finansiella skulder   -2 977 300 6 332 469 

Amortering långfristiga lån   -1 311 850 -2 127 920 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -1 429 650 1 1618 641 

        

Förändring av likvida medel   1 003 834 331 151 

Likvida medel vid årets början   2 184 640 1 853 489 

Likvida medel vid årets slut   3 188 474 2 184 640 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
    

        

  Not 2019-01-01 2018-01-01 

    2019-12-31 2018-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.       

Nettoomsättning   9 275 772 1 199 999 

Övriga rörelseintäkter   385 703 0 

    9 661 475 1 199 999 

        

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter   -7 852 656   

Övriga externa kostnader   -1 552 263 -1 927 273 

Personalkostnader 2 -94 678 -111 920 

    -9 499 597 -2 039 193 

        

Rörelseresultat   161 878 -839 194 

        

Resultat från finansiella poster       

Resultat från andelar i koncernföretag   450 000 457 268 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -303 288 -319 761 

    146 712 137 507 

        

Resultat efter finansiella poster   308 590 -701 687 

        

Bokslutsdispositioner       

Erhållna koncernbidrag   0 1 348 800 

Lämnade koncernbidrag   0 -1 200 000 

    0 148 800 

        

Resultat före skatt   308 590 -552 887 

        

Skatt på årets resultat   -63 569 94 851 

        

Årets resultat   245 020 -458 036 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

    

    2019-12-31 2018-12-31 

  Not   

TILLGÅNGAR       

        

Anläggningstillgångar       

        

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncernföretag 8 48 096 318 44 096 318 

Uppskjuten skattefordran   318 876 382 445 

    48 415 194 44 478 763 

        

Summa anläggningstillgångar   48 415 194 44 478 763 

        

Omsättningstillgångar       
    

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   3 002 389 0 

Fordringar hos koncernföretag   7 963 224 33 470 

Övriga fordringar   532 135 984 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   176 893 370 606 

    11 143 038 540 060 

        

Kassa och bank       

Kassa och bank   3 088 539 2 135 281 

    3 088 539 2 135 281 

        

Summa omsättningstillgångar   14 231 577 2 675 341 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   62 646 771 47 154 104 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 

    

    2019-12-31 2018-12-31 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

        

Eget kapital       
        

Bundet eget kapital       

Aktiekapital   1 132 810 826 368 

Ej registrerat aktiekapital     4 878 

    1 132 810 831 246 

        

Fritt eget kapital       

Överkursfond   41 706 843 39 148 907 

Balanserat resultat   761 039 1 219 076 

Erhållet aktieägartillskott   0 0 

Årets resultat   245 020 -458 036 

    42 712 902 39 909 947 

        

Summa eget kapital   43 845 712 40 741 193 

        

Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut   1 766 445 3 078 295 

Övriga skulder   0 0 

Summa långfristiga skulder   1 766 445 3 078 295 

        

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut   1 574 220 1 574 220 

Skulder till koncernföretag   4 169 502 937 056 

Aktuell skatteskuld   0   

Övriga skulder   5 381 386 81 420 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   5 909 506 741 920 

Summa kortfristiga skulder   17 034 614 3 334 616 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   62 646 771 47 154 104 
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS     

    2019-01-01 2018-01-01 

    2019-12-31 2018-12-31 

  Not   

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat   161 878 -839 194 

Erlagd ränta   -303 288 -319 761 

Betald inkomstskatt   0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

före förändringar av rörelsekapital   -141 410 -1 158 955 

        

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital       

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar   -3 002 390 0 

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar   -7 600 590 508 248 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder   13 699 998 -555 751 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   2 955 608 -1 206 458 

        

Investeringsverksamheten     
Förvärv av koncernföretag      

Utbetalt aktieägartillskott  -4 000 000 -4 000 000 

Utdelning från koncernföretag  450 000  
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -3 550 000 -4 000 000 

        

Finansieringsverksamheten       

Årets nyemission   2 859 500 7 414 092 

Koncernbidrag   0 148 800 

Ändring kortfristiga finansiella skulder   0 949 200 

Amortering långfristiga lån   -1 311 850 -2 127 920 

        

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1 547 650 6 384 172 

        

Förändring av likvida medel   953 258 1 177 714 

Likvida medel vid årets början   2 135 281 957 567 

        

Likvida medel vid årets slut   3 088 539 2 135 281 
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NOTER 

 

 
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning K3. 

       

 Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.      

 

 Fordringar 

 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

       

 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 

 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

      

 Intäktsredovisning 

 Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför 

inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för 

lämnade rabatter. 

       

 Pågående tjänsteuppdrag 

 Uppdrag till fast pris 

 

Tjänsteuppdrag till fastpris redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs, så kallad successiv vinstavräkning. När 

utfallet av ett uppdrag går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga utgifter enligt 

färdigställandegraden av aktiviteterna i avtalet på balansdagen. Intäkterna värderas till verkligt värde för ersättning som 

har erhållits eller kommer att erhållas i förhållande till färdigställandegraden. 

 

När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkter bara i den mån uppdragsutgifter 

har uppkommit och kan återvinnas. Uppdragsutgifter redovisas i den period de uppkommer. 

 

Färdigställandegraden har beräknats som nedlagda uppdragsutgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade 

uppdragsutgifterna för att fullgöra uppdraget. 

 

När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten, redovisas den 

befarade förlusten omgående i resultatet. 

       

 Materiella anläggningstillgångar 

 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 

eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som 

inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

       

             Antal år   

Förbättringsutgifter på annans fastighet      5   

Inventarier, verktyg och maskiner       5   

       

 Immateriella anläggningstillgångar 

 Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 

eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden 

omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivnings prövas årligen. Följande 

nyttjandeperioder tillämpas:  

            Antal år  

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten    5  

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter   5  

Goodwill          5   

       

  

Not 1 Redovisningsprinciper 
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Varulager 

 Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. 

Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn 

har tagits till inkurans. 

       

 Inkomstskatt 

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 

räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 

  

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 

transaktioner eller händelser. 

 

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång 

eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till 

investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av 

de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en 

överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av 

en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat 

resultat utgör inte heller temporära skillnader. 

 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 

omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. 

       

 Ersättningar till anställda 

 Pensioner 

 Avgiftsbestämda pensionsplaner 

 Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande. 

       

 Koncernredovisning 

 Dotterföretag 

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har 

ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa 

strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att 

förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses 

förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla 

tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda 

dotterföretag. 

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar 

med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga 

till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några 

undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. 

Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i 

koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom 

eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 

       

 Goodwill 

 Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det i 

förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till 

anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning. 

 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. 

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 

som medfört in- och utbetalningar. 

 

Koncernbidrag 

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.  
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

              

Not 2 Personal   Koncernen   Moderbolaget 

         2019 2018   2019 2018 

  Medelantal anställda             

  

Medelantalet anställda bygger på av bolaget 

betalda närvarotimmar relaterade till en 

normal arbetstid. 

          

  Medelantal anställda har varit  29 28   0 0 

  varav kvinnor  4 2   0 0 

  varav män  25 26   0 0 

                 

  Löner, ersättningar m.m.            

  Löner, ersättningar, sociala kostnader och           

  pensionskostnader har utgått med följande belopp:         

  Styrelsen och VD:           

    
Löner och 

ersättningar 
 1 781 760 2 542 880   200 000 500 000 

    Pensionskostnader  503 252 657 528   0 0 

       2 285 012 3 200 408   200 000 500 000 

  Övriga anställda:           

    
Löner och 

ersättningar 
 12 138 530 13 023 674   0 0 

    Pensionskostnader  925 202 1 088 067   0 0 

       13 063 732 14 111 741   0 0 

                 

  Sociala kostnader 4 607 699 5 463 859   94 678 111 920 

                 

  Summa styrelsen och övriga 19 956 443 22 776 008   294 678 611 920 

Not 3 

 

 

Balanserade utgifter för 

utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten 

  Koncernen   Moderbolaget 

          2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

                

  Ingående anskaffningsvärde   258 015 258 015   0 0 

  Omklassificeringar   0 0   0 0 

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  258 015 258 015   0 0 

  Ingående avskrivningar   -103 206 -51 603       

  Årets avskrivningar   -51 603 -51 603   0 0 

  
Utgående ackumulerade 

avskrivningar 
  -154 809 -103 206   0 0 

  Utgående redovisat värde   103 206 154 809   0 0 
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Not 4 

 

Koncessioner, patent, licenser, 

varumärken m.m. 

  Koncernen   Moderbolaget 

          2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

                

  Ingående anskaffningsvärde   1 947 564 1 947 564   0 0 

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  1 947 564 1 947 564   0 0 

  Ingående avskrivningar   -1 168 538 -779 025   0 0 

  Årets avskrivningar   -389 513 -389 513   0 0 

  
Utgående ackumulerade 

avskrivningar 
  -1 558 051 -1 168 538   0 0 

  Utgående redovisat värde   389 513 779 026   0 0 
          

 
         

Not 5 Goodwill   Koncernen   Moderbolaget 

          2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

                

  Ingående anskaffningsvärde   20 431 301 12 944 971   0 0 

  Inköp   0 7 486 337   0 0 

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  20 431 308 20 431 308   0 0 

  Ingående avskrivningar   -9 879 479 -5 884 671       

  Årets avskrivningar   -3 994 808 -3 994 808   0 0 

  Utgående ackumulerade avskrivningar -13 874 287 -9 879 479   0 0 

  Utgående redovisat värde 6 557 019 10 551 829   0 0 

                    

                    

Not 6 

 

Förbättringsutgifter på annans 

fastighet 

  Koncernen   Moderbolaget 

          2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

                

  Ingående anskaffningsvärde   388 741 362 810       

  Inköp   25 931 25 931   0 0 

  Försäljningar/utrangeringar -414 672         

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  0 388 741   0 0 

  Ingående avskrivningar   -72 562 0   0 0 

  Årets avskrivningar   -342 110 -72 562   0 0 

  Försäljningar/utrangeringar 414 672         

  Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -72 562   0 0 

  Utgående redovisat värde 0 316 179   0 0 
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Not 7 

 

Inventarier, verktyg och 

installationer 

  Koncernen   Moderbolaget 

          2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

                

  Ingående anskaffningsvärde   712 770 533 654   0 0 

  Inköp   150 000 0   0 0 

  Omklassificeringar   0 250 154   0 0 

  Försäljningar/utrangeringar   0 -71 038   0 0 

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  862 770 712 770   0 0 

  Ingående avskrivningar   -404 526 -284 939   0 0 

  Försäljningar/utrangeringar   0 20 468   0 0 

  Årets avskrivningar   -137 570 -140 055   0 0 

  
Utgående ackumulerade 

avskrivningar 
  -542 096 -404 526   0 0 

  Utgående redovisat värde   320 674 308 244   0 0 
          

Not 8 Andelar i koncernföretag           
  Moderbolaget         2019-12-31 2018-12-31 

                

  Företag     Antal/Kap.   Redovisat Redovisat 

  Organisationsnummer   Säte andel %   värde värde 

  SECITS Sweden AB     1 000   34 664 318 30 664 318 

  556524-9546   Handen 100,00%       

  Security ITSolutions Sweden AB   500   500 000 500 000 

  556847-1972   Kramfors 100,00%       

  SECITS Finans AB     500   185 682 185 682 

  556944-8060   Kramfors 100,00%       

  Pronubecon AB     50   2 000 000 2 000 000 

  559012-8442   Handen 100,00%       

  MKS Sverige AB     1 000   10 746 318 10 746 318 

  556556-2450   Helsingborg 100,00%       

            48 096 318 44 096 318 
 

         
  SECITS Sweden AB             

  Ingående anskaffningsvärde       30 664 318 26 664 318 

  Inköp         0 0 

  Aktieägartillskott         4 000 000 4 000 000 

  Omklassificeringar         0 0 

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
        34 664 318 30 664 318 

  Utgående redovisat värde         34 664 318 30 664 318 

                

  

 

 

Security ITSolutions Sweden AB 

          

  Ingående anskaffningsvärde         0 0 

  Omklassificeringar         0 0 



 

Sida 21 av 23 

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
        500 000 500 000 

  Utgående redovisat värde         500 000 500 000 

                

  SECITS Finans AB             

  Ingående anskaffningsvärde       185 682 185 682 

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
        185 682 185 682 

  Utgående redovisat värde         185 682 185 682 

                

  Pronubecon AB             

  Ingående anskaffningsvärde       2 000 000 2 000 000 

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
        2 000 000 2 000 000 

  Utgående redovisat värde         2 000 000 2 000 000 

                

  MKS Sverige AB             

  Inköp         10 746 318 10 746 318 

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
        10 746 318 10 746 318 

  Utgående redovisat värde         10 746 318 10 746 318 
 

         

 Uppgifter om eget kapital och resultat   
 

Eget kapital Resultat 

 SECITS Sweden AB         1 163 136 -3 799 913 

 Security ITSolutions Sweden AB        50 370 -3 435 

 SECITS Finans AB         104 810 75 

 Pronubecon AB         33 840 -1 355 

 MKS Sverige AB         2 931 440 22 481 

          

          
Not 9 Långfristiga skulder     Koncernen   Moderbolaget 

          2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-23 

                    

  Amortering efter 5 år 0 0   0 0 

 
         

          

Not 10 
Ställda säkerheter och 

eventualförpliktelser 
Koncernen   Moderbolaget 

          2019-12-31 2018-12-31   2019-12-31 2018-12-31 

                    

  Företagsinteckningar 7 150 000 7 150 000   0 0 

  Pantsatta aktier i dotterbolag 47 410 636 43 410 636   47 410 636 43 410 636 

  
Maskiner/inventarier belastade med 

äganderättsförbehåll 
0 0   0 0 

  Summa ställda säkerheter 54 560 636 50 560 636   47 410 636 43 410 636 
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Not 11 Definition av nyckeltal         

            

  Soliditet         

  Justerat eget kapital i procent av balansomslutning     

            

  Avkastning på eget kapital         

  Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital     

            

  Avkastning på totalt kapital         

  
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig 

balansomslutning 
    

            

  Kassalikviditet         

  
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder exkl 

checkräkningskredit 

    

    

                    

                    

Not 12 Händelser efter balansdagen             

            

  

Secits Holding AB löser konvertibel om 2,4 miljoner SEK till 

Formue Nord med rörelsemedel. 

SECITS Holding AB löser konvertibel om 2,4 miljoner SEK till Formue 

Nord med rörelsemedel för att förebygga potentiell konvertering tillika 

utspädning. Efter transaktionen återstår lånet som tecknades sommaren 

2019 om 4 miljoner SEK med konverteringsrätt först från den 31 juli 

2020 med Formue Nord. 

 

Avtal med Diös 

Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett 2-årigt avropsavtal med Diös 

gällande leverans av uppkopplade trygghetskameralösningar för Diös 

fastighetsbestånd. Detta för att ytterligare stärka Diös arbete med trygga 

städer Leveranser är redan påbörjade. Värdet på avtalet är inte känt vid 

avtalstecknandet då en analys av fastighetsbeståndets behov nu 

påbörjats. 

 

Covid-19 

På grund av Coronakrisen och rådande omständigheter förväntar sig 

Secits ett betydande omsättningstapp men begränsad resultatpåverkan 

jämfört med första halvåret föregående år. Secits har korttidspermitterat 

flertalet anställda med anledning av detta. Vidare kommer lånet om 4 

miljoner SEK från Formue Nord ej att lösas i förtid som tidigare 

meddelat. Secits bedömer i dagsläget att verksamheten kan återgå till det 

normala efter halvårsskiftet. Beaktat dessa åtgärder bedöms Secits 

likviditet vara betryggande för kommande 12 månader. 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i SECITS Holding AB 
organisationsnummer 559033-1988 

 

 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 

koncernredovisningen för SECITS Holding AB för 

räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. Bolagets 

årsredovisning och koncernredovisning ingår på 

sidorna 4-23 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 

koncernredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 

avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 

koncernens finansiella ställning per den 31 december 

2019 och av dessas finansiella resultat och 

kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 

delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen för 

moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards 

on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 

förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden.  

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

ansvaret för den andra informationen. Den andra 

informationen består av sidan 1 - 3 men innefattar 

inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår 

revisionsberättelse avseende dessa. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 

koncernredovisningen omfattar inte denna information 

och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 

denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och 

koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 

information som identifieras ovan och överväga om 

informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 

årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 

genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 

inhämtat under revisionen samt bedömer om 

informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 

felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 

denna information, drar slutsatsen att den andra 

informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 

skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 

rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

ansvaret för att årsredovisningen och 

koncernredovisningen upprättas och att de ger en 

rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 

och verkställande direktören ansvarar även för den 

interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 

som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och 

koncernredovisningen ansvarar styrelsen och 

verkställande direktören för bedömningen av bolagets 

och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 

De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 

som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 

och att använda antagandet om fortsatt drift. 

Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 

styrelsen och verkställande direktören avser att 

likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller 

inte har något realistiskt alternativ till att göra något 

av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 

huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 

som helhet inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 

som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 

hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 

revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 

Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 

uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 

anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 

som användare fattar med grund i årsredovisningen 

och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi 

professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen och 

koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag, utformar och utför 

granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
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och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 

en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 

felaktig information eller åsidosättande av intern 

kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 

interna kontroll som har betydelse för vår revision 

för att utforma granskningsåtgärder som är 

lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 

inte för att uttala oss om effektiviteten i den 

interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de 

redovisningsprinciper som används och rimligheten 

i styrelsens och verkställande direktörens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande 

upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 

och verkställande direktören använder antagandet 

om fortsatt drift vid upprättandet av 

årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi 

drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till 

betydande tvivel om bolagets och koncernens 

förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 

slutsatsen att det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen och koncernredovisningen om 

den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 

upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 

om årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 

inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 

eller förhållanden göra att ett bolag och en 

koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 

strukturen och innehållet i årsredovisningen och 

koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 

och om årsredovisningen och 

koncernredovisningen återger de underliggande 

transaktionerna och händelserna på ett sätt som 

ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga 

revisionsbevis avseende den finansiella 

informationen för enheterna eller 

affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett 

uttalande avseende koncernredovisningen. Vi 

ansvarar för styrning, övervakning och utförande 

av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för 

våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat 

revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Vi måste också informera om 

betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

de eventuella betydande brister i den interna 

kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 

andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och 

koncernredovisningen har vi även utfört en revision av 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 

SECITS Holding AB för räkenskapsåret 2019-01-01 - 

2019-12-31 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 

styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 

Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 

förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 

en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 

hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 

verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 

storleken av moderbolagets och koncernens egna 

kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 

övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 

förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 

innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 

bolagets och koncernens ekonomiska situation och att 

tillse att bolagets organisation är utformad så att 

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 

ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 

betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta 

den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 

och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 

är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 

överensstämmelse med lag och för att 

medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 

sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 

därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 

inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 

säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören i något väsentligt 

avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 

någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen. 
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Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 

dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och 

därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig 

grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 

med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 

åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 

förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 

Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Granskningen av förvaltningen och 

förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 

grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 

baseras på vår professionella bedömning med 

utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 

och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 

och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 

betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och 

prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 

vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 

uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 

om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
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