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Delårsrapport mars – augusti 2017* 
 

Andra halvåret 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 13 887 (12 877) tkr 

• Rörelseresultatet uppgick till -10 767 (-811) tkr  

• Resultat efter skatt uppgick till -8 923 (-1 102) tkr 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,20 (-0,22) kr 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 767 (681) tkr 

 

September 2016 - augusti 2017 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 25 589 (15 320) tkr 

• Rörelseresultatet uppgick till -14 349 (-1 930) tkr  

• Resultat efter skatt uppgick till -12 284 (-2 126) tkr 

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till - 2,00 (-0,44) kr 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till - 13 267 (-590) tkr 

• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 55,9 (4,1) procent 

• Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 3 216 (190) tkr 

• Genomsnittligt antal anställda 19 (7). Antal anställda vid periodens utgång 35 (7).  

 

 

  

 

 

* förlängt räkenskapsåret 1 september 2016 - 31 december 2017 

 

 

 

 

 

Kort om SECITS: 
SECITS är ett av Sveriges största nationella kameraövervakningsföretag. Vi erbjuder kameraövervakning, banksäkerhet, 

processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst. 
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VD har ordet  
Under andra halvåret 2017 har SECITS Holding AB publ (nedan 

kallad SECITS) inlett en aggressiv tillväxtresa.  

 

Efter etablerandet av bolagsstrukturen under första halvåret där 

flertalet bolag slagits ihop, har koncernen nu tagit väsentliga steg 

på vägen mot visionen -  att bli ledande inom leveranser av nästa 

generations IT-baserade säkerhetstjänster. Detta har inte minst 

möjliggjorts av den lyckade noteringen på Nasdaq/First North 

den 11 maj 2017.   

 

Som ett publikt bolag har SECITS nu en plattform för att 

accelerera tillväxttakten. Sedan noteringen på Nasdaq/First 

North har det andra halvåret präglats av en mycket kraftig 

tillväxt genom tecknande av stora affärer och samarbeten och 

takten har varit över förväntan.  

 

Under perioden har SECITS genomfört ett antal framåtriktade 

affärer, där förvärvet i juli av säkerhetsföretaget MKS Sverige AB, 

markant stärkt marknadspositionen inom säkerhetsområdet och 

kommer bidraga positivt till både omsättning och 

kunderbjudande. Dessutom har SECITS med MKS ökat sin 

närvaro i redan strategiskt viktiga branscher och skapat det 

tredje affärsområdet, Offentliga myndigheter, för att ta tillvara 

möjligheterna inom den offentliga sektorn. Efter detta förvärv, 

och i linje med tillväxtstrategin, annonserade vi i juli att SECITS 

fördubblar omsättningen under 2017. Vi planerar nu för fler 

förvärv för att ytterligare bredda vår portfölj.  

 

Efter redovisningsperioden slut, kunde SECITS offentliggöra att 

vi uppfyllt ytterligare ett mycket viktigt strategiskt mål i och med 

det nya samarbetsavtalet med A3 (f.d. Alltele/T3) för Internet of 

Things-baserade (IoT) säkerhetsleveranser i bredbandsnätet, 

som ska rulla ut på marknaden i december. I och med det nya 

samarbetet kommer vi att nå stora volymer i två kanaler, mot 

både konsumentmarknaden och företagsmarknaden. 

Samarbetet med A3 gör SECITS först på marknaden att leverera 

säkerhetstjänster via en telekomleverantör – ett exempel på 

nästa generations IT-baserade säkerhetstjänster.   

 

Förutom avtalet med A3, bidrar även de från hösten träffade 

samarbetena med Safe4 och Elajo till att vi nu kan leverera 

heltäckande IoT-säkerhetstjänster med allt från IP-

kameratjänster till inbrotts-/brandlarm- och utryckningstjänster 

samt fastighetsautomation och säker kommunikation via 

bredbandsnätet. Även dessa samarbeten följer helt i linje med 

vår strategi att tillhandahålla helhetslösningar till slutanvändare  

i partnerskap med företag som har spetskompetens inom sina 

respektive områden  

 

Förutom förvärv och samarbeten har SECITS, tillsammans med 

förvärvade MKS, också varit framgångsrika i att attrahera och 

utöka åtaganden för stora kunder inom viktiga branscher som 

Retail, Bank och Offentlig sektor. Här märks leveranser för bland 

annat Nordea, Synsam, Netto, Lidl, Kicks och 

Bergendahlsgruppen. Att vi har ett ”proven concept” för nästa 

generations säkerhetstjänster gör att nya kunder inom våra olika 

segment känner trygghet i att välja SECITS som leverantör, inte 

minst inom den mycket krävande finansiella sektorn.  
 

Efter sommaren har vi genomfört både utbildningsinsatser och 

organisatoriska förändringar som ett led i satsningen på 

molnbaserade säkerhetslösningar. Ett resultat av detta är att vi 

nu står redo att leverera marknadsledande Nedaps 

molnbaserade varularmslösningar till gamla och nya 

retailkunder.   

 

Sammantaget skapar periodens satsningar och affärer 

förutsättningar för långsiktig lönsamhet i kombination med en 

fortsatt aggressiv tillväxt. Som förväntat får de omfattande 

investeringarna återverkningar i ett negativt resultat för 

perioden. Andra halvåret har även belastats med kostnaden för 

notering på marknadsplatsen Nasdaq/First North. Dessa 

investeringar i nya samarbetsavtal, bolagssammanslagningar av 

fyra bolag, bolagsförvärv och det faktum att vi nu har kostnader 

i balans, leder fram till att jag förväntar att vi börjar att visa 

positivt kassaflöde under kvartal fyra.  

 

Koncernens omsättning genererar enligt bolagets bedömning 

tillräckligt rörelsekapital för den aktuella verksamheten under 

den kommande tolvmånadersperioden. Rörelsekapitalet 

bedöms dock inte tillräckligt för att fortsätta expansionen i 

oförändrad takt.  För att optimera tillväxttakten och för att säkra 

beredskapen inför ytterligare förvärv eller andra 

expansionsmöjligheter överväger styrelsen därför för 

närvarande ytterligare kapitalanskaffning. Något beslut om 

detta har ännu inte fattats. 

 

Jag kan konstatera att vi efter mindre än ett halvår som publikt 

bolag nu har en stabil plattform att växa vidare utifrån. En ökad 

efterfrågan på säkerhetstjänster i kombination med de nya 

möjligheterna kring Internet of Things (IoT) ger SECITS en mycket 

gynnsam position på marknaden. 

 

Den viktigaste uppgiften blir nu att ta väl om hand om de 

framåtriktade affärerna, där vi redan investerat mycket resurser, 

för att skapa långsiktig lönsamhet i företaget. Jag ser fram emot 

att tillsammans med våra medarbetare, kunder och investerare 

fortsätta resan och att ta en position som en marknadsledare 

inom IT-baserade säkerhetstjänster. 

  

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

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.  

 

 

 

 

 

Väsentliga händelser efter perioden 

• 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.  

 

• 26 oktober 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.   

 

• Räkenskapsåret har ändrats till att fortsättningsvis omfatta 

tiden 1 januari – 31 december. Det betyder att 

innevarande räkenskapsår kommer omfatta perioden 1 

september 2016 - 31 december 2017. Syftet med ändring 

av räkenskapsåret till kalenderår är att synkronisera 

verksamhetsåret med rörelsedrivande dotterbolag och få 

enhetligt räkenskapsår inom koncernen samt att följa 

praxis för att underlätta jämförelser.  
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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 expansionsfas 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 
Det föreligger ett avtal avseende rättigheter till programvaror och 

system mellan dotterbolaget Pronubecon AB och aktieägaren 

Patrick Brandins bolag Reconego AB. Reconego AB har tecknat ett 

översiktligt rättighetsavtal med Pronubecon AB där Pronubecon 

erhåller en exklusiv rätt att återförsälja en hostinglösning 

MirasysCloud och tillhörande licenser till kunder i Sverige. Syftet är 

att programvarulicensen ska paketeras som en hostingtjänst. 

Hostingtjänsten ska tillhandahållas dels SECITS Sweden AB och dels 

Pronubecons AB egna kunder utanför SECITS-koncernen. SECITS 

ska i sin tur paketera hostingtjänsten tillsammans med hårdvara. 

Koncernen har under perioden 1 mars – 31 augusti 2017 köpt 

licenser till ett värde av 800 tkr från aktieägaren Patric Brandins 

bolag Reconego AB.  

Styrelseledamot Stefan Wilhemson har fakturerat tjänster för 

verksamhetsutveckling uppgående till 435 tkr under perioden. 

Härutöver föreligger inte några potentiella intressekonflikter eller 

närståendetransaktioner.  

 

Kommande rapporter 
21 februari 2018  Bokslutskommuniké  

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 27 oktober 2017 klockan 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 delårsrapport  

 
Stockholm den 27 oktober 2017  
 
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 mars – 

31 aug 2017 
1 mars – 

 31 aug 2016 
1 sep 2016 - 
31 aug 2017 

2 nov 2015 -   
31 aug 2016 * 

          

Intäkter             13 887                   12 877               25 589               15 320      

Rörelsens kostnader -           22 912      -           12 122      -        36 691      -       15 220      

Avskrivningar/nedskrivningar -             1 742      -              1 566      -          3 246      -          2 030      

Summa rörelsens kostnader -           24 654      -           13 688      -        39 937      -       17 250      

EBIT/ Rörelseresultat -           10 767      -                 811      -        14 349      -          1 930      

          

Finansnetto -                191      -                 102      -             495      -             130      

Resultat efter finansiella poster -           10 958      -                 913      -        14 843      -          2 060      

           

Skatt                2 035      -                 189                 2 559      -               66      

          

RESULTAT EFTER SKATT -             8 923      -              1 102      -        12 284      -          2 126      

          

* Moderbolaget etablerades 2 november 2015. Koncernens första räkenskapsår (2 november 2015 - 31 augusti 2016) 
omfattar ca tio månader 

          

          

Koncernens nyckeltal 
          

KSEK Period Period Ackumulerat Ackumulerat 

  
1 mars – 

 31 aug 2017 
1 mars – 

31 aug 2016 
1 sep 2016 - 
31 aug 2017 

2 nov 2015 -   
31 aug 2016* 

          

Resultat per aktie, före och efter 
utspädning 

-1,20 -0,22 -2,00 -0,44 

EBIT marginal/rörelsemarginal neg neg neg neg 

Genomsnittligt antal aktier, tusen * 7 446 5 000 6 142 4 779 

Antal registrerade aktier, tusen * 7 574 5 000 7 574 5 000 

Soliditet % 55,9% 4,1% 55,9% 4,1% 

          

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

KSEK 2017 2016 

      

Immateriella anläggningstillgångar             16 938                   13 161      

Materiella anläggningstillgångar                     99                        117      

Uppskjuten skattefordran               2 215                           88      

Summa anläggningstillgångar             19 252                   13 366      

      

Varulager               3 047                     2 008      

Kortfristiga fordringar             11 184                     2 146      

Likvida medel               3 216                        190      

Summa omsättningstillgångar             17 447                     4 344      

      

SUMMA TILLGÅNGAR             36 699                   17 710      

      

Eget kapital             20 508                        726      

      

Uppskjuten skatteskuld -                                             112      

      

Skulder till kreditinstitut               5 460                     1 820      

Övriga skulder                        -                     9 119      

Summa långfristiga skulder               5 460                   10 939      

      

Leverantörsskulder               3 658                     1 260      

Övriga kortfristiga skulder               4 674                     3 871      

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

              2 399                        802      

Summa kortfristiga skulder               10 731                     5 933      

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER             36 699                   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                   31 787                 32 066      

Resultat för perioden   -           12 284        -       12 284      

Utgående eget kapital 2017-08-31                   779                   19 728                 20 508      

          

          

Ingående eget kapital 2016-03-01                   500                     1 328                   1 828      

Ej registrerad nyemission                        -                              -                            -      

Resultat för perioden  -  -              1 102        -          1 102      

Utgående eget kapital 2016-08-31                   500                        226                      726      

          

Ingående eget kapital 2017-03-01                   636                   12 027                 12 663      

Nyemission                   143                   16 625                 16 768      

Resultat för perioden   -              8 923        -          8 923      

Utgående eget kapital 2017-08-31                   779                   19 728                 20 508      

          

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 
  Period Period Ackumulerat Ackumulerat 

KSEK 
1 mars 2017-  
31 aug 2017 

1 mars 2016-  
31 aug 2016 

1 sep 2016-  
31 aug 2017 

2 nov 2015- 
31 aug 2016 

          

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-             7 767                        678      -        13 267      -             592      

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-           10 058                        377      -        10 058      -       15 250      

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

            20 732      -              1 686               26 351               16 029      

          

Periodens kassaflöde               2 907      -                 631                 3 026                    187      

          

Likvida medel vid periodens början                   309                        818                     190                          -      

          

Likvida medel vid periodens slut               3 216                        187                 3 216                    187      
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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   
 

  
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 mars -  

31 aug 2017 
1 mars -  

31 aug 2016 
1 sep 2016-  
31 aug 2017 

2 nov 2015- 
31 aug 2016* 

          

Intäkter                      700      
                           

-      
                     700                                 -      

Rörelsens kostnader -                1 487      -                      52      -                1 552      -                      59      

Rörelseresultat -                    787      -                      52      -                    852      -                      59      

          

Finansnetto -                    148      -                      41      -                   398      -                      55      

Resultat efter finansiella poster -                    935      -                      93      -                1 250      -                    114      

           

Skatt                       206      -                        5                           275                                 -      

          

RESULTAT EFTER SKATT -                    729      -                      98      -                    975      -                    114      

          

* Moderbolaget etablerades 2 november 2015. Koncernens första räkenskapsår (2 november 2015 - 31 augusti 2016) omfattar ca 
tio månader 
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
      

  31 augusti 31 augusti 

KSEK 2017 2016 

      

Aktier i dotterbolag                34 599                     16 350      

Uppskjuten skattefordran                      275                                 -      

Summa anläggningstillgångar                34 874                     16 350      

      

Kortfristiga fordringar                   2 647                                 -      

Likvida medel                   2 855                             41      

Summa omsättningstillgångar                   5 502                             41      

      

SUMMA TILLGÅNGAR                40 376                     16 391      

      

Eget kapital                33 830                        2 738      

      

      

Skulder till kreditinstitut                   5 360                        1 820      

Övriga skulder                            -                        9 119      

Summa långfristiga skulder                   5 360                     10 939      

      

Skulder till koncernföretag                      144                        1 509      

Övriga kortfristiga skulder                      680                        1 190      

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

                     362                             15      

Summa kortfristiga skulder                   1 186                        2 714      

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                40 376                     16 391      

 

 
 


