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Denna information är sådan information som SECITS Holding AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, genom SECITS Holding AB:s kontaktpersons Hans Molin, 
hans.molin@secits.se försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 08:30 CET. 

Delårsrapport 
JANUARI – JUNI 2018 
Stockholm den 24 augusti 2018 
 
 

Stark försäljning och sänkta kostnader förbättrar resultatet  
 
KOMMENTAR 
Försäljningen visar vägen och vi fortsätter att expandera. Vi har påbörjat leveranser på våra 
tecknade avtal. Vi har per idag 25 440 KSEK i uteliggande orderstock och viktad anbudsstock.  
 
Detta samtidigt som vi har fokus på fasta kostnader som minskar under kvartal tre och fyra med 
cirka 250 KSEK per månad genom synergieffekter. Som säkerhetsleverantör är vi konservativa och 
det innefattar också kostnader för omstruktureringar, affärsutveckling och investeringar i teknisk 
utveckling. Dessa investeringar kostnadsför vi löpande, vilket belastar vårt resultat. Detta ger en 
transparens i vår rapportering och en öppenhet gentemot de som värderar bolaget.    
 
Under första halvåret uppgick intäkterna till 23 676 KSEK (11 988), vilket motsvarar en ökning med 
97 procent. 
 
EBITDA-resultatet första halvåret uppgick till -4 972 KSEK (-7 056), vilket har belastats med 1 704 
KSEK för kostnader av engångskaraktär avseende verksamhetsutveckling och omstrukturering.  
 
 
 
NYCKELTAL  
 
KSEK Halvår Halvår Räkenskapsår 

  1 jan 2018 -  
30 juni 2018 

1 jan 2017 -  
30 juni 2017 

1 sep 2016 -  
31 dec 2017 

Intäkter 23 676*   11 988 44 204 
EBITDA -4 972* -7 056 -14 772 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

-5 528* -7 376 -15 362 

 
 
* EBITDA justerat för kostnader av engångskaraktär uppgår för perioden till -3 268 KSEK, en 
förbättring med 54 procent, 3 788 KSEK. 
 
 
 



 

SECITS Holding AB 

 
Org.nr. 559033-1988 

 

 3 

 
 
 
 
 
 

 
Stark försäljning och sänkta kostnader förbättrar resultatet  
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET 
 
• Secits tecknar nytt mångmiljonavtal och påbörjar leverans till en central svensk myndighet. 

Värde 7 000 KSEK. 
• Avtal tecknas med ett svenskt världsledande modeföretag med ett värde om cirka 6 000 

KSEK/år. 
• Avtal med Stadium om trygghetkameror och varularm med ett årligt värde om 3 000 KSEK.  
• Avtal om leverans av kroppskameror till Stockholms kollektivtrafik med ett värde av 800 KSEK.  
• Order om leverans av en kameralösning till Bolist nya dygnet-runt-öppna koncept Doowin. 

Värde 840 KSEK.  
• Leverans och installation av vår nya satsning inom IP-ljud ger affärer där de första lösningarna 

med IP-ljudsystem för butik utförs i ett tiotal modebutiker.  
• Secits Holding AB säkrar långsiktig expansionsfinansiering och genomför företrädesemission. 
• Driftenheterna inom Secits och tidigare förvärvade MKS slås samman. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA HALVÅRETS UTGÅNG 
 
• Ingår avtal med ytterligare ett svenskt ledande modeföretag om kamera- och molnbaserade 

varularmslösningar med ett ordervärde om 2 000-3 000 KSEK per år. 
• Resultaten av sommarens tester med de IoT-baserade säkerhetslösningar levererade genom 

A3:s bredbandslösningar mot konsumentmarknaden är mycket positiva:  
o 50% är mycket nöjda 
o 37,5% är nöjda  
o 12,5% är inte intresserad av kameraövervakning.  

• Det ger en stark signal att de drygt 200 000 privatkunder i A3:s nät troligen kommer att välja att 
köpa denna tjänst.  

• Secits Holding AB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av CCVE Svenska AB med målet att 
expandera inom ett nytt affärsområde: industri. 
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VD HAR ORDET 
Periodens EBITDA-resultat har förbättrats med drygt 2 000 KSEK jämfört med tidigare rapport 
och utvecklats stadigt åt rätt håll, även om bolaget fortfarande visar röda siffror. 
Omsättningen har i stort fördubblats gentemot samma period förra året, genom en 
kombination av förvärv och organisk tillväxt.  
Som tidigare växer Secits starkt. Tillväxten ligger enligt plan, även om vi visar en något lägre 
omsättning under första kvartalet. Då årets två sista kvartal generellt är starkare, och vi redan 
ser en upphämtning i kvartal två, kommer omsättningen för helåret med all sannolikhet 
hämtas upp under kvartal tre och fyra. Detta genom högre omsättning i kombination med 
lägre kostnader.  
Första halvåret 2018 har präglats av en mycket hög aktivitet i bolaget, vilken framförallt 
omfattat två områden: försäljning och omstrukturering av driftsfunktionen. Som VD är jag 
givetvis inte helt nöjd så länge bolaget visar röda siffror. Jag är dock nöjd med att det går i rätt 
riktning.    
 
Stark försäljning 
Försäljningen har varit väldigt positiv över lag och vi ser fortsatt en stor efterfrågan från 
kunder i alla tre affärsområden: retail, offentlig sektor och bank.  
Inom affärsområdet retail har vi tecknat två stora avtal med ledande kedjor och inlett ett nytt 
samarbete där vår kameralösning tryggar ett nytt innovativt butikskoncept med obemannade 
showrooms.  
Inom affärsområdet offentlig sektor har ett omfattande avtal ingåtts om leveranser av 
kroppsburna kameror till väktarna i Stockholms tunnelbana. Dessutom har vi tecknat ett 
flerårigt avtal med en central svensk myndighet. Secits tar nu en starkare position inom detta 
segment. Även inom affärsområdet bank har försäljningen varit god.  
En stor del av Secits försäljning består av långsiktiga löpande tjänsteavtal, varför nya affärer 
säkrar intäkter under lång tid. I nuläget består cirka en femtedel av de totala intäkterna av 
sådan tillväxt i befintlig portfölj.  
Förutom redan slutna avtal har den höga aktiviteten i kundbearbetningen under perioden 
inneburit en mycket stark uteliggande anbudsstock. Inför hösten ser vi säkrade affärer i 
storleksordningen 25 440 KSEK, baserat på det totala värdet av orderstock samt viktad 
anbudsstock.  
 
Omstrukturering av driftsfunktionen 
En hög försäljning ställer ökade krav på att företagets leveransförmåga motsvarar kundernas 
krav på leveranstider. 
Driftsfunktionen, där alla installations- och serviceprojekt samt supportärenden hanteras, 
slogs samman med det förvärvade bolaget MKS den 1 januari 2018. Under första kvartalet 
lade personalen ned ett mycket stort arbete på att få denna viktiga funktion att fungera 
tillfredsställande. Nytt systemstöd och nya rutiner infördes.  
Dessvärre drabbade sammanslagningen takten i leveransen, som sjönk under första kvartalet. 
Detta syns i omsättningen och kassaflödet, som blev lägre än förväntat under kvartal ett. 
Under kvartal två ökade takten och leveransen ligger nu på en tillfredsställande nivå tack vare 
en stark insats från medarbetarna.  
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På kostnadssidan har vi med synergieffekter i omstruktureringen av driftsfunktionen sparat 
cirka 250 KSEK per månad, vilket kommer att få genomslag under årets två sista kvartal. 
För att möta den ökande försäljningen med en fortsatt god leveransförmåga har vi också 
alltmer valt att nyttja externa installations- och servicepartners. Denna lösning ger större 
kapacitet när det behövs och inga fasta kostnader vid perioder av mindre aktivitet.  
 
Utveckling av nya tjänster 
Secits erbjudande omfattar samtliga steg på vägen mot ett anpassat och effektivt 
övervakningssystem, från behovsanalys till löpande driftsansvar, via finansiering, installation 
och idrifttagande. Genom att ta avstamp i bakgrunden inom IT-drift och en stark 
teknikkompetens jobbar vi hela tiden med att utveckla nya tjänster. Senaste halvåret har varit 
särskilt intensivt på detta område: 

• Vi har vidareutvecklat den egna tjänsten ”Secure Connect” med en kostnadseffektiv 
lösning för säker bildöverföring via 4G-nätet. 

• De första installationerna av en ny lösning för IP-baserat ljud, som förser butiker med 
musik via nätverksbaserade högtalare, har genomförts i samarbete med partnern Axis 
till ett tiotal butiker. 
 

Flera tidigare nya tjänster och erbjudanden börjar nu resultera i ökad försäljning: 
• Efterfrågan på molnbaserade RFID-försedda varularm ökar och kompletterar vårt 

retail-erbjudande av kameratjänster, varularmstjänster, och även ljudlösningen, på 
ett positivt sätt. 

• Ett annat område där vi vuxit är inom kroppsburna kameror för offentliga miljöer i 
exempelvis lokaltrafik och på sjukhus. Vi ser ett ökat behov av en kroppsburen lösning 
för att trygga arbetsmiljön för de som arbetar i utsatta miljöer och de medborgare 
som vistas där.  

 
Säkrat expansionskapital 
Under våren säkrade företaget kapital för ytterligare tillväxt med cirka 15 000 KSEK genom en 
riktad emission i kombination med en långsiktig finansieringslösning med det danska 
företaget Formue Nord. 3 000 KSEK av dessa kommer från företrädes-emissionen och dessa är 
beaktade i föreliggande rapport. Resterande 12 000 KSEK kan vid behov nyttjas under 
kommande 24 månader och är ej medtaget i föreliggande rapport. 
Jag vill passa på att klargöra att finansieringslösningen som är en equityline/konvertibel 
lösning inte utgör en lånefinansiering som ska återbetalas med kontanta medel. Ingen ränta 
utgår heller på avropat belopp under perioden fram till konverteringen. 
Jag är mycket nöjd med att vi genom kapitalanskaffningen fullt ut kan utnyttja det 
gynnsamma marknadsläget och expandera inom fler affärsområden och affärskoncept än de 
som verksamheten idag har fokus på. Samtidigt kan vi i oförminskad takt fortsätta att växa på 
de marknader där bolaget redan är verksamt. 
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Förbättrad form för att skapa värde 
Vi har vid halvårsskiftet levererat cirka 32 200 kameror till den svenska marknaden, vilket är 1 
200 fler än vid årsskiftet. Den starka efterfrågan i kombination med en fortsatt konsolidering 
inom säkerhetssektorn ger oss alla förutsättningar att bygga företaget vidare inom våra 
affärsområden.   
I linje med tillväxtstrategin planerar vi även att utöka affärsområdena genom att söka oss till 
nya branscher för att få en ännu bredare plattform att bygga på. Därför är jag mycket glad att 
vi efter periodens slut kunnat meddela en avsiktsförklaring om ett förvärv som möjliggör att 
starta ett nytt affärsområde mot industri. 
Under Secits 15 månader som publikt företag har vi ständigt förbättrat formen. Vår uppgift är 
nu att kapitalisera på gamla och nya affärer och bygga företaget vidare för att skapa värde för 
ägare, kunder och medarbetare. 
 
Hans Molin, 
CEO (och medgrundare av) SECITS Holding AB Publ 
 
 
 
 
 

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

Avlämnande av delårsrapport  

 

Stockholm den 24 augusti 2018  

 

 

Gerhard Larsson Anna-Carin Bjelkeby Hans Molin 
Styrelseordförande Styrelseledamot  Verkställande direktör 

 

Kenneth Eriksson Per Holmgren  Stefan Wilhelmson  
Styrelseledamot  Styrelseledamot  Styrelseledamot 
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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.  
 
Information om risker och osäkerhetsfaktorer finns mer 
utförligt beskrivet i Emissionsmemorandum daterat 
2018-06-11, vilket finns tillgängligt på bolagets hemsida. 

 

 
 
 
 
Transaktioner med närstående 
Det föreligger inte några potentiella intressekonflikter 
eller närståendetransaktioner.  
 
Kommande rapporter 
22 februari 2019  Bokslutskommuniké  
26 april 2019  Årsredovisning 2018 
28 maj 2019 Årsstämma 
 
Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och 
pressmeddelanden finns på bolagets hemsida 
www.secits.se. Halvårsredovisningen är upprättad i 
svenska kronor, SEK. Företagets säte är Handen, 
Stockholm. 

Handelsinformation 

Handelsplats: Nasdaq First North  
Kortnamn: SECI 
ISIN-kod: SE0009664436 
 
Certified Adviser 

Eminova Fondkommission
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 
  

      
halvår halvår räkenskapsår 

KSEK 1 jan 2018 -  
30 juni 2018 

1 jan 2017 - 
30 juni 2017 

1 sep 2016 -  
31 dec 2017 

        
Intäkter      23 676             11 988                44 204      
Rörelsens kostnader -    28 648      -      19 044      -         58 976      
EBITDA -      4 972      -        7 056      -         14 772      
Avskrivningar* -      2 254      -        1 534      -           4 768      
EBIT / Rörelseresultat -      7 226      -        8 590      -         19 540      
        
Finansnetto -          117      -            176      -               613      
Resultat efter finansiella poster -      7 343      -        8 766      -         20 153      
         
Skatt             825                1 481                   3 219      
        
RESULTAT EFTER SKATT -      6 518      -        7 285      -         16 934      

 
* Varav avskrivning av goodwill är 2 192 KSEK. 
 
 
 
 
Koncernens nyckeltal 
        

KSEK halvår halvår Räkenskapsår 

  1 jan 2018 -  
30 juni 2018 

1 jan 2017 - 
30 juni 2017 

1 sep 2016 -  
31 dec 2017 

        
Resultat per genomsnittligt antal aktier -0,83 -1,29 -2,37 
EBIT marginal/rörelsemarginal neg neg Neg 
Genomsnittligt antal aktier, tusen 7 876 5 655 7 143 
Antal registrerade aktier, tusen 8 264 5 679 7 793 
Soliditet % 33,5% 71,3% 47,7% 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
        
  30 juni 30 juni 31 dec 

KSEK 2018 2017 2017 

        
Immateriella anläggningstillgångar      13 703             10 654                15 922      
Materiella anläggningstillgångar            576                     32                      612      
Uppskjuten skattefordran         3 953                1 776                   3 128      
Summa anläggningstillgångar      18 232             12 462                19 662      
        
Varulager         2 604                1 508                   2 621      
Kortfristiga fordringar      14 536                6 773                   9 143      
Likvida medel            286                7 741                   1 853      
Summa omsättningstillgångar      17 426             16 022                13 617      
        
SUMMA TILLGÅNGAR      35 658             28 484                33 279      
        
Eget kapital      11 927             20 309                15 861      
        
Uppskjuten skatteskuld                  -                         -       -  
        
Skulder till kreditinstitut         4 946                1 664                   5 206      
Övriga skulder            675                         -                           -      
Summa långfristiga skulder         5 621                1 664                   5 206      
        
Skulder till kreditinstitut         6 941                1 920                   1 677      
Leverantörsskulder         5 738                1 832                   4 205      
Övriga kortfristiga skulder         1 993                   867                   2 614      
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter         3 438                1 892                   3 716      
Summa kortfristiga skulder      18 110                6 511                12 212      
        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER      35 658             28 484      33 279      
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Förändring i koncernens eget kapital 
        

KSEK Aktiekapital Balanserat 
resultat Summa 

        
Ingående eget kapital 2017-01-01            532                1 073                   1 605      
Nyemission            226             25 763                25 989      
Resultat för perioden  -  -        7 285      -           7 285      
Utgående eget kapital 2017-06-30            758             19 551                20 309      
        
Ingående eget kapital 2017-07-01            758             19 551                20 309      
Nyemission              21                2 978                   2 999      
Resultat för perioden   -        7 447      -           7 447      
Utgående eget kapital 2017-12-31            779             15 082                15 861      
        
Ingående eget kapital 2018-01-01            779             15 082                15 861      
Nyemission              47                2 538                   2 585      
Resultat för perioden   -        6 518      -           6 518      
Utgående eget kapital 2018-06-30            826             11 101                11 927      
        
        

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 
        
  halvår halvår räkenskapsår 

KSEK 1 jan 2018 -  
30 juni 2018 

1 jan 2017 -  
30 juni 2017 

1 sep 2016 -  
31 dec 2017 

        
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -      5 528      -        7 376      -            15 362 

Förändring av rörelsekapital -      4 269      -        2 549      3 580 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -      9 797      -        9 925        -           11 782      
Kassaflöde från investeringsverksamheten                  -                         -        -             8 118      
Kassaflöde från finansieringsverksamheten         8 230             17 168                21 564      
        
Periodens kassaflöde -      1 567                7 243                   1 664      
        
Likvida medel vid periodens början         1 853                   498                      190      
        
Likvida medel vid periodens slut            286                7 741                   1 853      
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Definitioner        

        
EBIT (rörelseresultat)       

Nettoomsättning minus rörelsens kostnader.       

EBIT-marginal (rörelsemarginal)       
EBIT (rörelseresultat) i förhållande till 
nettoomsättningen. 

  
    

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar)       
Nettoomsättning minus rörelsens kostnader före avskrivningar.   

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 
        

  halvår halvår räkenskapsår 

KSEK 1 jan 2018 -  
30 juni 2018 

1 jan 2017 -  
30 juni 2017 

1 sep 2016 -  
31 dec 2017 

        
Intäkter                 600                       -                    1 700      
Rörelsens kostnader -            1 376      -          586      -             2 869      
EBITDA -               776      -          586      -             1 169      
Avskrivningar/nedskrivningar                       -                       -                             -      
EBIT / Rörelseresultat -               776      -          586      -             1 169      
        
Finansnetto -                 93      -          122      -                476      
Resultat efter finansiella poster -               869      -          708      -             1 645      
         
Skatt                  161                 156                       288      
        
RESULTAT EFTER SKATT -               708      -          552      -             1 357      
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
        
  30 juni 30 juni 31 dec 

KSEK 2018 2017 2017 

        
Aktier i dotterbolag            42 096            20 350             40 096      
Uppskjuten skattefordran                 448                 193                     288      
Summa anläggningstillgångar            42 544            20 543                 40 384      
        
Fordringar hos koncernföretag  -   -  212 
Kortfristiga fordringar              2 956              5 308                      836      
Likvida medel                 200              7 696                      958      
Summa omsättningstillgångar              3 156            13 004                   2 006      
        
SUMMA TILLGÅNGAR            45 700            33 547                 42 390      
        
Eget kapital            35 661            31 044                 33 785      
        
Skulder till kreditinstitut              4 946              1 664                   5 206      
Övriga skulder                 675                       -       -  
Summa långfristiga skulder              5 621              1 664                   5 206      
        
Skulder till kreditinstitut                 625                 680      625 
Skulder till koncernföretag              2 462                 144                   1 695      
Övriga kortfristiga skulder                    38                       -                      0      
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter              1 293                    15                   1 079      
Summa kortfristiga skulder              4 418                 839                   3 399      
        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER            45 700            33 547                 42 390      

 
 

 

 
 
 
 


