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Bokslutskommuniké -  september 2016 – december 2017* 
 

 
 Perioden september 2017 – december 2017 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 18 615 (6 979) tkr 

• Rörelseresultatet uppgick till -5 191 (-2 235) tkr  

• Resultat efter skatt uppgick till -4 650 (-2 123) tkr 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,60 (-0,40) kr 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 494 (-1 993) tkr 

 

 September 2016 – december 2017** 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 44 204 (15 320) tkr 

• Rörelseresultatet uppgick till -19 540 (-1 930) tkr  

• Resultat efter skatt uppgick till -16 934 (-2 126) tkr 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,37 (-0,44) kr 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11 772 (-590) tkr 

• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 47,7 (4,1) procent 

• Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1 853 (190) tkr 

• Genomsnittligt antal anställda 23 (7). Antal anställda vid periodens utgång 33 (7).  

 

 

  

 

 

* förlängt räkenskapsåret 1 september 2016 - 31 december 2017 

** jämförelseperioden avser räkenskapsåret 2 november 2015 – 31 augusti 2016 

 

 

 

 

 

Kort om SECITS: 
SECITS är en leverantör av nästa generations IT baserade säkerhetstjänster. Vi erbjuder kameraövervakning, 

banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst. 
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VD har ordet   
Sammanfattning - Här står vi idag 
 
Som VD är jag stolt att idag kunna blicka tillbaka på SECITS-
koncernens verksamhetsår, som täcker perioden 1 september 
2016 till 31 december 2017.  
 
Jag kan konstatera att vi under året har fördubblat 
omsättningen till 44,2 MSEK, helt i linje med vår satsning på 
kraftig tillväxt, genom en kombination av förvärv och organisk 
ökning. Under samma tid har kostnaderna inte ökat i 
motsvarande omfattning och vi levererade ett positivt 
kassaflöde på 1,49 MSEK under sista rapportperioden 2017.  
 
Bolaget har under året och den senaste perioden haft 
betydande engångskostnader- hänförliga till notering, 
utveckling och omstrukturering, De direkta kostnaderna för 
perioden september – december beräknas till 2Mkr och för 
verksamhetsåret 6Mkr. Utöver direkta kostnader finns även 
betydande indirekta kostnader i samband med 
koncernuppbyggnaden och företagsförvärv (MKS) som belastar 
årets resultat. 
 
Vi har en lyckad börsintroduktion på Nasdaq First North bakom 
oss och har blivit mycket väl mottagna på en marknad med stor 
efterfrågan av trygghetslösningar, vilket visat sig i både helt nya 
och förnyade kundavtal samt strategiska partnersamarbeten.  
 
Genom förvärvet av säkerhetsföretaget MKS Sverige AB har vi 
dessutom stärkt vår marknadsposition markant. Vi har nu 
tillsammans ungefär 31 000 installerade kameror, vilket är 
dubbelt så många som för ett år sedan. 
 
Vi går stärkta in i 2018 med en stabil organisation där de flesta 
omstruktureringskostnader och teknikinvesteringar redan är 
gjorda. Vi ser nu fram emot att teckna nya kundavtal, utveckla 
de stora avtal vi tecknat under 2017 och kapitalisera på de 
utvecklingsprojekt som börjar bära frukt. Dessutom fortsätter vi 
att kombinera organisk tillväxt med en förvärvsstrategi för att 
kunna fortsätta att växa aggressivt.  
 
Årsberättelse - återblick 
Vid årsskiftet 2016 - 2017 omstrukturerades koncernen. 
Föreliggande årsbokslut blir därför vårt första.  
 
Företagets ledning lade en plan för att inleda en aggressiv 
tillväxtresa och koncernen formades som fyra rörelsedrivande 
bolag. Bolagen är verksamma inom kameraövervakning, 
banksäkerhet och processövervakning och omfattar även en 
datahall för IT-drift med service och supportfunktioner. De har 
sammanförts med SECITS Holding AB som moderbolag.  
 
Den nybildade koncernen hade första våren cirka 15 000 
kameror driftsatta. Dessutom fanns två egenutvecklade tjänster 
för säker bildkommunikation, Safe Connect och Cloud View.  
 
 
 
 
 
 

 
 
SECITS erbjudande omfattar samtliga steg på vägen mot ett 
anpassat och effektivt övervakningssystem, från behovsanalys 
till löpande driftsansvar, via finansiering, installation och 
idrifttagande. Bolagets strategi går ut på att leverera moderna, 
anpassningsbara och flexibla övervakningstjänster i fleråriga 
drifts- och abonnemangsavtal, snarare än att sälja produkter 
och installationstjänster. 
 
Arbetet med att slå ihop företagen startade under förra våren 
och den nybildade koncernen hade vid denna tidpunkt 17 
anställda. Två affärsområden skapades, Retail och Bank.  
 
Under denna period inleddes även planeringen för att 
genomföra en börsintroduktion. Mycket kraft lades på att 
bygga en fungerande stabil koncern och skapa underlag för 
introduktionen på Nasdaq First North. 
 
Den lyckade börsintroduktionen den 11 maj 2017 gav 
koncernen en plattform för att accelerera tillväxttakten. Nya 
medarbetare anställdes i olika roller på företaget.  
SECITS tecknade avtal med den finska säkerhetskoncernen 
Securi OY för att trygga leveranser på den finska marknaden, 
där många svenska retailkedjor etablerar butiker.  
 
En del i vår tillväxtstrategi är att genomföra förvärv. Styrelsen 
beslöt därför att förvärva det Helsingborgsbaserade företaget 
MKS Sverige AB, vilket genomfördes per den 30 juni 2017. I och 
med detta förvärv kunde ett nytt affärsområde, Offentliga 
myndigheter, startas succesivt under hösten med redan starka 
kunder inom stats- och ordningsmakt. Förvärvet innebär också 
att SECITS stärker närvaron inom de befintliga affärsområdena 
Retail och Bank.  
 
SECITS har vid utgången av 2017 levererat cirka 31 000 kameror 
på den svenska marknaden. Genom förvärvet av MKS tillförs 
verksamhet även i Danmark, vilket ger SECITS ett fotfäste i på 
andra sidan Öresund. Arbetet med att införliva MKS har pågått 
under hösten och jag räknar med att vi färdigställer detta 
arbete under första kvartalet 2018.  
 
SECITS fortsätter att investera i att hitta rätt människor och i 
den tekniska infrastrukturen för att kunna kapitalisera på våra 
stora avtal och fortsätta den starka tillväxten. Företaget hade 
vid årsskiftet 2017 - 2018 vuxit till 33 medarbetare. 
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Marknaden – stark efterfrågan 
Under 2017 har vi märkt av ett ökat fokus på trygghet och 
säkerhet i den offentliga debatten, inte minst efter att 
terrorhotet blivit mer påtagligt också här hemma i Sverige. 
Samtidigt visar trygghetsmätningar att oron för att utsättas för 
brott ökar bland medborgarna. I kölvattnet av detta höjs nu 
röster om ökad kameraövervakning och vi ser också att 
lagändringar är på gång.  
 
På SECITS ser vi att vår position - att kunna erbjuda lösningar 
som skapar trygga miljöer med hjälp av smarta uppkopplade 
kameror (Internet of Things (IoT)) – ger oss ett gynnsamt läge 
på marknaden.  
 
Att erbjudandet ligger rätt visar inte minst de fina kundavtal vi 
slutit under året. Inom Retail tecknades avtal med Ahlsell, 
Synsam, Netto, Lidl, Kicks och Bergendahlsgruppen. Inom 
banksektorn levererar vi nu våra säkerhetstjänster till alla de 
fyra svenska storbankerna. 
 
I oktober lanserade SECITS en ny mobil kameratjänst som 
använder 4G-nätet, vilket möjliggör kameraövervakning där det 
inte finns fiber/bredband eller motsvarande. Den nya tjänsten 
öppnar därmed för nya användningsområden inom exempelvis 
transport och blåljusmyndigheter, liksom andra delar av den 
offentliga sektorn. 
 
Under våren och sommaren har SECITS lagt stor kraft på ett 
utvecklingsprojekt inom telekomområdet för att kunna leverera 
säkerhetslösningar genom bredbandsnätet mot både 
privatpersoner och företagsmarknaden. Projektet ledde fram 
till att avtal tecknades med bredbandsleverantören A3 (f.d. 
Alltele/T3) och med det norska säkerhetsföretaget Safe4.  
SECITS har också inlett ett samarbete med el- och 
energiföretaget Elajo, med avtal i september 2017. De första 
leveranserna med de nya IoT-tjänsterna installerades under 
senhösten.  
 
Genom förvärvet av MKS utökades erbjudandet av 
kameraövervakningstjänster även med varularm, vilket 
kompletterar SECITS portfölj främst gentemot retailkunder. Ett 
avtal med det holländska världsledande företaget för RF-RFID-
system, Nedap, under hösten, innebär att SECITS erbjudande 
nu även omfattar molnbaserade varularmstjänster. De första 
beställningarna, som inkom i slutet av 2017, är planerade för 
leverans i inledningen av 2018.  
 

 
 
 
Resultatet - Tillväxt 
SECITS har sedan föregående rapport den 31 augusti dubblerat 
omsättningen samtidigt som kostnaderna inte ökat med mer än 
45%, vilket påverkat rörelseresultatet positivt.  
 
Vi levererar ett positivt kassaflöde för de fyra sista månaderna 
2017 vilket är mycket glädjande. Det visar att organisationens 
leveransförmåga är i linje med vår strategi och att de stora avtal 
vi tecknat i kombination med befintliga kunder ger ett positivt 
resultat.   
 
SECITS har under 2017 tagit stora kostnader, huvudsakligen av 
engångskaraktär, för att skapa en koncern av fyra tidigare 
självständiga bolag, följande börsintroduktion, företagsförvärv, 
teknikinvesteringar, rekryteringar och struktureringskostnader. 
Därmed tvingas koncernen redovisa ett påtagligt negativt 
resultat, trots den snabba tillväxten i omsättning men med 
lägre rörelsekostnader och ett positivt kassaflöde i slutet av 
året.  
 
2018 – fortsatt tillväxtresa 
Vi går nu stärkta in i 2018 med en fungerande koncern och 
stabil organisation med tre starka nyetablerade affärsområden, 
Retail, Bank och Offentliga myndigheter. Affärsområdenas 
uppgift är att ta hand om alla fina kundavtal som tecknades 
2017 och växa med nya kunder. Samtidigt ska vi kapitalisera på 
de utvecklingsprojekt som pågår, där vi under 2017 investerat 
mycket tid och resurser.  
 
Ytterligare förvärv samt organisk tillväxt utgör bränslet till en 
fortsatt aggressiv tillväxt. Jag ser fram emot att leda företaget 
vidare på resan tillsammans med kunder och investerare för att 
stärka vår position som ett marknadsledande företag inom IT-
baserade säkerhetstjänster. 

 

Hans Molin, 
CEO (och medgrundare av) SECITS Holding AB 
Publ 
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Väsentliga händelser under perioden 

september 2016 – december 2017 

Nyckelhändelser: 

• Bolaget slutförde under mars 2017 en nyemission som 

tillförde bolaget 13,6 Mkr efter emissionskostnader.  

 

• SECITS noterades på Nasdaq/First North under perioden. 

Första handelsdag var 11 maj 2017. 

 

• Under perioden beslutades om förvärv av 

säkerhetsföretaget MKS Sverige AB (MKS). Köpeskillingen 

baseras på MKS EBIT resultat (sex gånger EBIT-resultat). 

Under perioden har köpeskilling om 10 Mkr erlagts, genom 

en apportemission om 3 Mkr samt kontant betalning om 7 

Mkr. Eventuell tilläggsköpeskilling erläggs efter reviderat 

bokslut för MKS för helåret 2017.  

 

Samarbetsavtal: 

• 31 maj ingick SECITS ett avtal med Viria SECURI för att säkra 

leveranser och serviceåtagande i Finland.  

 

• 3 juli slöt SECITS Holding AB:s helägda dotterbolag SECITS 

Sweden AB och Safe4 Security Group AS ett samarbetsavtal. 

Safe4 är ett internationellt företag som erbjuder smart 

living lösningar och IoT tjänster.  

 

Kunder: 

• 14 juli meddelade SECITS att kunden Nordea nyligen tillförts 

affärsområdet Bank. Därmed levererar SECITS 

säkerhetstjänster till de fyra största affärsbankerna i Sverige. 

Även inom affärsområdet Retail ökar kundlistan; 

Ahlsellbutikerna har ingått ett koncernavtal för Sverige, 

Norge och Finland. Synsam har erhållit leveranser av 

varularm till 120 butiker. Netto har tecknat serviceavtal för 

drygt 130 butiker och Lidl med 100 butiker och mer än 2000 

kameror på serviceavtal. Till Kicks och Bergendahlsgruppen 

(ECO, Citygross och Granit) levereras kamera- och 

varularmslösningar till respektive kunds butiksbestånd. 

 

• 21 augusti ingick SECITS ett exklusivt avtal med Svenska 

Båtunionen kring säkerhetslösningar.  

 

• 5 sep tillkännagavs att SECITS helägda dotterbolag MKS 

Sverige har förnyat avtalet som totaleverantör av 

kameralösningar till Netto. Det beräknas representera ett  

ordervärde om ca 3 Mkr per år. Under 2017 uppgår dock 

ordervärdet till ca 4 Mkr. 

 

 

 

 

• 8 september meddelades att SECITS och Elajo El & 

energiteknik ingår avtal för IT-baserade säkerhetstjänster 

till ett värde av 6 Mkr per år. Avtalet omfattar också IoT-

baserade tjänster inom segmenten inbrott och brandlarm, 

tillsammans med partnern Safe4. 

 

• 18 oktober meddelade SECITS Holding AB:s helägda 

dotterbolag, SECITS Sweden AB, att man har erhållit en 

beställning gällande säkerhetsinstallation på 50 kontor 

från en av Nordens största finansiella koncerner med fler 

än 10 000 anställda. Totalt ordervärde för de 50 kontoren 

är 4,5MKR. 

 

• 24 oktober meddelar SECITS Holding AB:s helägda 

dotterbolag, SECITS Sweden AB, att avtal slutits med 

Kentima AB gällande IT-baserade säkerhetstjänster. SECITS 

stärker därmed sin leveransförmåga inom säkerhet och 

automation.  

 

• 25 oktober meddelar SECITS Holding AB:s helägda 

dotterbolag SECITS Sweden AB och A3 (fd T3/Alltele) har 

ingått ett partneravtal för IoT-baserade säkerhetslösningar 

levererade genom A3:s bredbandslösningar.   

 

• 15 december meddelas att SECITS lanserar en ny 

kameraövervaknings- tjänst där smarta kameror och 

koppling till en larmcentral garanterar analys och 

behandling av larm dygnet runt. Den nya tjänsten lanseras 

tillsammans med SECITS strategiska partners Safe4 och 

Elajo och riktar sig till små och medelstora företag och 

organisationer på den svenska marknaden. 

 

Väsentliga händelser efter perioden 

• 24 januari 2018 meddelar SECITS att man ingått service-

supportavtal med ett av världens ledande modeföretag 

om leverans av kamera- och molnbaserade 

varularmstjänster i Sverige. Utöver tjänsteavtalet har 

parterna kommit överens om installation i 20 av 

modeföretagets butiker i Sverige. Värdet av denna 

beställning uppskattas till 1,5 miljoner kronor under 

januari och februari 2018. 
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Övrigt 
Redovisningsprinciper 
Denna rapport är upprättad i enlighet med års-

redovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning, ”K3” regelverket.  

 

Koncernen består av moderbolaget SECITS Holding AB (publ) och 

dotterbolagen SECITS Sweden AB, MKS Sverige AB, Security 

ITSolutions Sweden AB, SECITS Finans AB samt Pronubecon AB. 

 

Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och 

moderbolaget överensstämmer, om inget annat anges nedan, 

med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av 

den senaste årsredovisningen. Årsredovisningen finns tillgänglig 

på bolagets hemsida. 

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Även om marknaden för bolagets produkter nu är positiv så 

exponeras bolaget för risker och osäkerhetsfaktorer. 

Verksamheten befinner sig i en både expansion och fusionsfas 

med ökande investeringar och potentiella förvärv, som skall 

införlivas i bolaget. För att säkra finansieringen för investeringar 

och potentiella förvärv genomförde moderbolaget en 

nyemission inför noteringen om 16,7 Mkr före (13,6 Mkr efter) 

emissionskostnader.  

 

Information om risker och osäkerhetsfaktorer finns mer utförligt 

beskrivet i Emissionsmemorandum 2017-02-24 och 

Bolagsbeskrivning 2017-05-09, vilka finns tillgängliga på bolagets 

hemsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transaktioner med närstående 
Styrelseledamot Stefan Wilhelmson har fakturerat tjänster för 

verksamhetsutveckling uppgående till 1 015 tkr under perioden. 

Härutöver föreligger inte några potentiella intressekonflikter eller 

närståendetransaktioner.  

Övrig information 

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm/Haninge. 

Utdelning, styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 

verksamhetsåret. 

Valberedning, styrelsen föreslår vidare att vid vårens stämma 

lägga fast principer för sammansättning av valberedning.  

Kommande rapporter  
26 april 2018  Årsredovisning 2016/2017 

5 juni 2018 Årsstämma 

 

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och 

pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.secits.se 

 

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB 

(publ), 559033–1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för 

offentliggörande den 21 februari 2018 08:40 CEST. Bolagets 

Certified Adviser ör Eminova FK. 

För ytterligare information kontakta:  

 

Hans Molin, CEO  

telefon 073-049 89 55, hans.molin@secits.se 

 

 

 

 

 

 

 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  

Avlämnande av bokslutskommuniké  

 
Stockholm den 21 februari 2018  
 
Gerhard Larsson                                Anna-Carin Bjelkeby                        Hans Molin 
Styrelseordförande                             Styrelseledamot                             Verkställande direktör 
 
 
Kenneth Eriksson                                Per Holmgren                             Stefan Wilhelmson                         Per Lind 
Styrelseledamot                               Styrelseledamot                             Styrelseledamot                               Styrelseledamot 
 

http://www.secits.se/
mailto:hans.molin@secits.se
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 

  
        

Period Period Ackumulerat Ackumulerat 

KSEK 
1 sep 2017-  
31 dec 2017 

1 sep 2016-  
31 dec 2016 

1 sep 2016-  
31 dec 2017 

2 nov 2015- 
31 aug 2016 

          

Intäkter             18 615                     6 979               44 204               15 320      

Rörelsens kostnader -           22 284      -              8 221      -        58 976      -       15 220      

Avskrivningar/nedskrivningar -             1 522      -                 993      -          4 768      -          2 030      

Summa rörelsens kostnader -           23 806      -              9 214      -        63 744      -       17 250      

EBIT/ Rörelseresultat -             5 191      -              2 235      -        19 540      -          1 930      

          

Finansnetto -                119      -                 206      -             613      -             130      

Resultat efter finansiella poster -             5 310      -              2 441      -        20 154      -          2 060      

          

Skatt                    660                        318                 3 219      -               66      

          

RESULTAT EFTER SKATT -             4 650      -              2 123      -        16 934      -          2 126      

          

* Moderbolaget etablerades 2 november 2015. Koncernens första räkenskapsår (2 november 2015–31 augusti 2016) 
omfattar ca fjorton månader. Räkenskapsåret 1 september 2016 - 31 december 2017 är förlängt och omfattar sexton 
månader. 

          

          

Koncernens nyckeltal 
          

KSEK Period Period Ackumulerat Ackumulerat 

  
1 sep 2017-  
31 dec 2017 

1 sep 2016-  
31 dec 2016 

1 sep 2016-  
31 dec 2017 

2 nov 2015- 
31 aug 2016 

          

Resultat per aktie, före och efter 
utspädning 

-0,60 -0,40 -2,37 -0,44 

EBIT marginal/rörelsemarginal neg neg neg neg 

Genomsnittligt antal aktier, tusen * 7 793 5 282 7 143 4 779 

Antal registrerade aktier, tusen * 7 793 5 319 7 793 5 000 

Soliditet % 47,7% 4,1% 47,7% 4,1% 

          

*Omräknat efter split 1000:1          
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
      
  31 december 31 augusti 

KSEK 2017 2016 

      

Immateriella anläggningstillgångar             15 922                   13 161      

Materiella anläggningstillgångar                   612                        116      

Uppskjuten skattefordran               3 129                           88      

Summa anläggningstillgångar             19 662                   13 365      

      

Varulager               2 621                     2 008      

Kortfristiga fordringar               9 143                     2 146      

Likvida medel               1 853                        190      

Summa omsättningstillgångar             13 617                     4 344      

      

SUMMA TILLGÅNGAR             33 279                   17 710      

      

Eget kapital             15 861                        726      

      

Uppskjuten skatteskuld                       -                        112      

      

Skulder till kreditinstitut               5 206                     1 820      

Övriga skulder                        -                     9 119      

Summa långfristiga skulder               5 206                   10 939      

      

Leverantörsskulder               4 205                     1 260      

Övriga kortfristiga skulder               4 290                     3 871      

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

              3 716                        802      

Summa kortfristiga skulder             12 212                     5 933      

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER             33 279                   17 710      
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Förändring i koncernens eget kapital 

KSEK Aktiekapital 
Balanserat 

resultat 

    

  Summa 

Ingående eget kapital 2015-
11-02 

                    50                              -                         50      

Ej registrerad nyemission                   450                              -                      450      

Erhållna aktieägartillskott                  2 352                   2 352      

Resultat för perioden  -  -             2 126        -          2 126      

Utgående eget kapital 
2016-08-31 

                  500                        226                      726      

          

Ingående eget kapital 2016-
09-01 

                  500                        226                      726      

Nyemission                   279                   31 790                 32 069      

Resultat för perioden   -           16 934        -       16 934      

Utgående eget kapital 
2017-12-31 

                  779                   15 082                 15 861      

          

          

          

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 
  Period Period Ackumulerat Ackumulerat 

KSEK 
1 sep 2017-  
31 dec 2017 

1 sep 2016-  
31 dec 2016 

1 sep 2016-  
31 dec 2017 

2 nov 2015- 
31 aug 2016 

          

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

              1 494      -      1 993      -        11 772      -             590      

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-         1 061                                    -        11 118      -       15 250      

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

-         1 796                     2 305               24 555               16 029      

          

Periodens kassaflöde -         1 362                        311                 1 666                    190      

          

Likvida medel vid periodens 
början 

              3 216                      190                     190                          -      

          

Likvida medel vid 
periodens slut 

              1 853                        501                 1 853                    190      
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Definitioner  

  
 

  

       
Rörelseresultat      

Nettoomsättning minus rörelsens kostnader.      

Rörelsemarginal      

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen.    
  

Resultat per aktie  

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.   
   

 

Soliditet   
 

  
Justerat eget kapital i förhållande till summa tillgångar.      
Finansnetto      
Netto av finansiella intäkter och finansiella kostnader    

 

 

 

 

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
          

  Period Period Ackumulerat Ackumulerat 

KSEK 
1 sep 2017-  
31 dec 2017 

1 sep 2016-  
31 dec 2016 

1 sep 2016-  
31 dec 2017 

2 nov 2015- 
31 aug 2016 

          

Intäkter                   1 000      
                           

-      
                  1 700                               -      

Rörelsens kostnader -                1 317      -                   6      -                2 869      -                     59      

Avskrivningar/nedskrivningar                            -      -                                                      -                               -      

Summa rörelsens kostnader -                1 317      -                   6      -                2 869      -                     59      

Rörelseresultat -                   317      -                   6      -                1 169      -                     59      

          

Finansnetto -                     77      -               164      -                    476      -                     55      

Resultat efter finansiella poster -                   394      -               170      -                1 644      -                  114      

          

Skatt                       13                           37                           288                               -      

          

RESULTAT EFTER SKATT -                   382      -               132      -                1 357      -                  114      

          

* Moderbolaget etablerades 2 november 2015. Koncernens första räkenskapsår (2 november 2015–31 augusti 2016) omfattar 
ca fjorton månader. Räkenskapsåret 1 september 2016 - 31 december 2017 är förlängt och omfattar sexton månader. 
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Moderbolagets balansräkning i 
sammandrag 
      
  31 december 31 augusti 

KSEK 2017 2016 

      

Aktier i dotterbolag                40 096                     16 350      

Uppskjuten skattefordran                      288                                 -      

Summa anläggningstillgångar                40 384                     16 350      

      

Fordringar hos koncernföretag 87  

Övriga kortfristiga fordringar                   961                                 -      

Likvida medel                      958                             41      

Summa omsättningstillgångar                   2 006                             41      

      

SUMMA TILLGÅNGAR                42 390                     16 391      

      

Eget kapital                33 785                        2 738      

      

Uppskjuten skatteskuld 
                           

-      
                           -      

      

Skulder till kreditinstitut                   5 206                        1 820      

Övriga skulder 
                           

-      
                  9 119      

Summa långfristiga skulder                   5 206                     10 939      

      

Skulder till koncernföretag                   1 695                        1 509      

Övriga kortfristiga skulder                      625                        1 190      

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

                  1 079                             15      

Summa kortfristiga skulder                   3 398                        2 714      

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                42 390                     16 391      
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