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Om SECITS-koncernen 

Secits, Säkra Larm och WSG utgör en komplett leverantör inom säkerhet och trygghet, däribland kamera, larmsystem, 

passagesystem, larmcentral, lås och andra former för sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart erbjudande 

av tjänster och lösningar som levereras i abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa sina kunder skydda deras 

verksamhet och tillgångar.
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VD HAR ORDET 

 

Steg för steg återgår både världen och Secits till 

någon slags vardag. Mycket har hänt under de 

senaste två åren och vi är idag positionerade som ett 

helt nytt bolag med stora möjligheter, men också 

med en del kvardröjande utmaningar.  

Under det senaste året har Secits genomfört två viktiga 

förvärv, av Säkra Larm i Sverige AB i juni 2021 och 

Westra Security Group i februari 2022. Att påbörja en 

tillväxtresa genom först förvärv, över till integration och 

förädling av verksamheterna och samtidigt få till stånd 

en trygg och stabil organisation är en utmaning. . Vi är 

inte riktigt framme än men på mycket god väg till att 

vara en organisation och ett bolag. 

Sedan förvärvet av Säkra Larm har vi även genomgått 

ett antal certifieringar och fler förväntas bli klara under 

andra kvartalet. Genom våra förvärv och certifieringar 

kan Secitskoncernen nu erbjuda heltäckande 

säkerhetslösningar till privatkunder, små- och 

medelstora samt större företag och offentliga 

verksamheter. 

Säkra Larm har tillfört koncernen en fantastisk säljkår, 

kunskap inom larmsegmentet samt en stabil och 

lönsam affär och kundstock från hemlarmssektorn. 

Integrationen av Säkra Larm har kommit långt och ger 

en positiv effekt på det ekonomiska resultatet under 

första kvartalet 2022. 

Westra Security Group (WSG) driver en certifierad och 

komplett larmcentral med alla behörigheter och 

tillstånd för larmcentral av klass 1 och 2 samt 

driftövervakning. Direkt vid förvärvet sjösattes ett 

åtgärdsprogram för att renodla verksamheten till just 

detta. Arbetet löper planenligt och förväntas kunna 

slutföras under året. WSG är ett mycket positivt tillskott 

till koncernen och dess tjänster kommer att bli en viktig 

del i de helhetserbjudanden som Säkra Larm och Secits 

nu kan erbjuda kunder i alla segment. Kunder kommer 

även framgent att kunna koppla sina larm och kameror 

till WSGs smidiga och säkra larmcentral.  

Efter att pandemin i praktiken omöjliggjort att rekrytera 

nya kunder till våra SaaS-tjänster inom framför allt 

kamerabevakning, gjorde vi särskilda satsningar för att 

få igång denna försäljning igen under 2021. Trots att 

pandemin inte gick tillbaka så fort som vi alla hoppades 

har nykundsförsäljningen återigen börjat ta fart. Med en 

kompetent säljkår, fler initiativ och vår starka expertis 

på området ser vi med tillförsikt fram emot att vinna fler 

kunder till denna affär. 

De framsteg vi gjort under året har satt koncernen i ett 

positivt läge. Vi står idag väl rustade att möta 

marknadens önskemål, vare sig det gäller en privat villa 

eller en helhetslösning för någon av våra storbanker. 

Jag räknar med att vi med våra innovativa lösningar, 

och vår snabba flexibla organisation kommer att kunna 

ta marknadsandelar inom samtliga våra affärsområden. 

Stockholm i april 2022 

Jonas Lundberg 
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Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 

SECITS Holding AB (publ) med dotterbolag utgör ett 

spjutspetsföretag inom säkerhet och trygghet, 

däribland kamera, larmsystem, passagesystem, 

larmcentral, lås och andra former för 

sensorövervakning. Med ett paketerat och skalbart 

erbjudande av tjänster och lösningar som levereras i 

abonnemangsform satsar koncernen på att hjälpa 

sina kunder skydda deras verksamhet och tillgångar. 

 

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 2021 

  

Secits säljer system för kundräkning till gymkedja 

Secits har ingått avtal med en större gymkedja om att 

med hjälp av kamerabaserade system räkna hur många 

personer som befinner sig i varje gymlokal. Tekniken 

möjliggör för kedjan att säkerställa att inte fler än 

tillåtet vistas i lokalerna samtidigt 

Secits kommer att installera kamerasystemen i 22 av 

kedjans gym till en början. Systemet räknar antalet 

individer som passerar in och ut via gymmens entré, 

vilket möjliggör en kostnadseffektiv lösning. Avtalet är 

strukturerat i abonnemangsform och löper minst ett år. 

Värdet på avtalet är inte av betydande karaktär 

monetärt men tjänsten är en byggsten i bolagets 

utveckling framåt. 

 

 

 

 

 

Secits förvärvar Säkra Larm för 100 MSEK 

SECITS Holding AB ("Secits") förvärvar 100 procent av 

aktierna i Säkra Larm i Sverige AB ("Säkra Larm") för 30 

MSEK kontant, 40 MSEK i nyemitterade aktier samt en 

säljarrevers om 30 MSEK. Secits avser att genomföra en 

riktad emission om ca 25 MSEK för att finansiera 

kontantdelen. Förvärvet innebär att Secits breddar sin 

verksamhet, ökar sin omsättning markant och stärker 

sina förutsättningar för snabb tillväxt. 

Med 96 Mkr i omsättning under 2020 och ca 100 

anställda är Säkra Larm Sveriges tredje största 

installatör av larm på privatmarknaden. Bolaget 

levererar inbrottslarm, skydd mot vattenskador, yttre 

bevakning, larmuppkoppling och smarta hem-

lösningar. Företaget har en säljkår placerad på 27 orter 

runtom i Sverige. Säkra Larm genomför för närvarande 

tre specifika projekt som under de kommande 12 

månaderna förväntas förbättra bolagets 

rörelsemarginal signifikant. 

Det sammanslagna bolaget får ett brett tjänsteutbud 

med fokus på larm, passersystem och 

kameraövervakning. Secits tjänsteutbud baserat på 

sensor- och kamerabevakning kommer att kunna 

erbjudas till Säkra Larms ca 25 000 larmkunder. Ett 

starkt erbjudande för små- och medelstora företag ska 

skapas genom att kombinera Säkra Larms produkter 

med Secits passersystem och kameraövervakning. 

 

Secits genomför riktad emission om ca 25 MSEK 

SECITS Holding AB ("Secits") har genomfört en 

nyemission om ca 25,0 MSEK, riktad till svenska 

institutionella investerare och större privatplacerare. 

Nyemissionen omfattar 4 310 346 aktier motsvarande 

ca 22,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget till 

en teckningskurs om 5,80 kronor per aktie. 

Genom nyemissionen tillförs Secits ca 25,0 MSEK före 

emissionskostnader. Tecknings-kursen har fastställts 

genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och 

motsvarar en rabatt om ca 14,7 procent jämfört med 

stängningskursen den 20 maj 2021 på Nasdaq First 

North Growth Market och en rabatt om 10,0 procent 

jämfört med den volymviktade betalkursen på Nasdaq 

First North Growth Market under de tio handelsdagarna 

närmast före emissionsbeslutet. 
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Syftet med nyemissionen är att finansiera förvärvet av 

Säkra Larm i Sverige AB som offentliggjordes tidigare 

under dagen. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är 

att möjliggöra en tids- och kostnadseffektiv 

kapitalanskaffning samt en breddning av bolagets 

aktieägarbas. Emissionen riktas till en mindre krets 

investerare, däribland några av bolagets större ägare. 

 

Secits Holding AB utvidgar och förlänger samarbete 

med dagligvarukedja. 

Secits Holding har tecknat ett avtal om 

säkerhetstjänster för ca 10 nyetableringar och ett 

motsvarande antal uppgraderingar för en stor aktör 

inom dagligvaruhandel. 

 

Secits tillförs 3.2 MSEK genom inlösen av 

teckningsoptioner, varav 3.2 MSEK betalas genom 

kvittning av upptagna lån. 

Säkerhetsbolaget Secits AB tillförs totalt 3 278 438,25 

kronor, varav 3 168 631,30 kronor betalas genom 

kvittning av upptagna lån genom inlösen av 1 524 855 

teckningsoptioner TO 2018/2023. 

 

Kommuniké från extra bolagsstämma i SECITS 

På SECITS Holding AB (publ):s extra bolagsstämma den 

23 december 2021 beslutades bland annat följande: 

Att som nya styrelseledamöter välja Carl-Gustav Nilsson 

och Ann-Charlott Salomonsson. Carl-Gustav Nilsson och 

Ann-Charlott Salomonsson ersätter 

styrelseledamöterna Jens Wingren och Ulrika 

Strömberg som entledigats på egen begäran 

Att som ny styrelseordförande välja Carl-Gustav Nilsson. 

Att, i enlighet med styrelsens förslag, införa ett 

långsiktigt personaloptionsprogram om högst 800 000 

personaloptioner, där varje personaloption berättigar 

innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget mot 

kontant betalning till en teckningskurs om 10,00 kronor 

per aktie. Teckningskursen och det antal aktier som 

varje personaloption berättigar till kan bli föremål för 

omräkning till följd av fondemission, split, emission 

eller liknande åtgärder. 

Att, i enlighet med styrelsens förslag och för att 

möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt det 

långsiktiga personaloptionsprogrammet, genomföra en 

till SECITS riktad emission av högst 800 000 

teckningsoptioner och godkänna att bolaget får 

överlåta teckningsoptioner. 

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 

Secits Holding förvärvar Westra Security Group AB 

för 40 MSEK. 

Secits-koncernen tar nästa steg i sin resa för att bli en 

helhetsleverantör inom innovativa säkerhets- och 

trygghetslösningar genom förvärvet av en egen 

larmcentral med tillträdesdag den 10e februari 2022. 

Secits förvärvar Westra Security Group's 

kärnverksamhet inom larmcentral och nätverk av 

responderande väktare för sammanlagt 40,0 MSEK, 

varav 20,0 MSEK har öronmärkts för ett 

åtgärdsprogram för omedelbar implementering. 

Ytterligare ca. 6,0 MSEK avgår i form av 

rörelsekapitaljustering. Nettoköpeskillingen 

finansieras via säljrevers i form av ett konvertibellån 

om 14,0 MSEK från Tureberg Invest. 

För att slutföra integrationen av larmcentralen i Secits-

koncernen, har Secits tagit upp konvertibellån om 

sammanlagt 20 MSEK från Thorén Group, Knutsson 

Group och ägarna Erik Selin, Erik Bech-Jansen samt 

Stefan Wilhelmson. 

Westra Security Group har en certifierad larmcentral 

med alla behörigheter och tillstånd för larmcentral 

klass 1 och 2 samt driftövervakning. Man är även ett 

auktoriserat bevakningsföretag. Westra Security Group 

har en komplett organisation för att hantera 

larmcentralen och dess tillhörande tjänster och 

omsätter idag 7,0 MSEK bestående av en egen 

kundstock med god löpande tillströmning. Företaget 

har idag 25 anställda med sitt säte i Arvika. 

 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Secits 

På SECITS Holding AB (publ):s extra bolagsstämma den 

7 april 2022 beslutades att godkänna styrelsens förslag 

till beslut om en riktad emission av konvertibler. 

Beslutet innebär att bolaget upptar ett konvertibelt lån 

om nominellt högst 20 000 000 kronor genom utgivande 

av konvertibler. Det konvertibla lånet medför rätt till 
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utbyte mot aktier i bolaget till en konverteringskurs om 

5,60 kronor per aktie, till följd varav bolagets 

aktiekapital kan komma att öka med högst 357 142,90 

kronor. Konvertiblerna emitteras till en kurs 

motsvarande 100 procent av det konvertibla lånets 

nominella belopp. Vidare löper det konvertibla lånet 

med en årlig ränta om nio procent. 

 

Secits utser Jonas Lundberg till tillförordnad VD 

Secits Holding AB har utsett bolagets finansdirektör 

Jonas Lundberg till tillförordnad VD, efter att Erik Bech-

Jansen meddelat att han beslutat att lämna VD-posten i 

bolaget. 

Jonas Lundberg får en kombinerad tjänst som 

tillförordnad VD och finansdirektör. Jonas Lundberg har 

haft en rad ledande roller i teknikintensiva industri- och 

tjänstebolag innan han kom till Secits i oktober 2021, 

senast som VD för Oerlikon Balzer Nordic. 

"Efter ett år som VD med genomförandet av flera 

förvärv följt av ett intensivt integrationsarbete och 

skapandet av en ledningsorganisation för koncernen 

känns det nu rätt att lämna över den operativa rollen 

som VD säger Erik Bech-Jansen." 

"Styrelsen tackar Erik Bech-Jansen för hans arbete med 

att stöpa om Secits till ett växande säkerhetsbolag med 

goda förutsättningar att bygga en ännu starkare 

marknadsposition. Vi känner oss också trygga i att 

Secits i Jonas Lundberg har en mycket kompetent 

ledare som tar vid och fortsätter att utveckla 

verksamheten", säger styrelsens ordförande Carl-

Gustav Nilsson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

 

Företagets säte är Hägersten, Stockholm. 
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Flerårsjämförelse*, koncernen           

    2021 2020 2019 2018 2016/2017 

Nettoomsättning   72 757 189 28 980 785 47 549 662 49 473 936 44 139 725 

Res. efter finansiella poster -24 283 603 -11 437 263 -9 247 676 -12 226 969 -20 153 564 

Res. i % av nettoomsättningen -33,38 -39,46 -19,44 -24,71 -45,56 

Balansomslutning   129 597 752 25 402 730 26 932 465 38 258 441 33 278 842 

Soliditet (%)   37,82 32,24 25,91 32,37 47,66 

Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg neg neg 

Avkastning på totalt kapital (%) neg neg neg neg neg 

Kassalikviditet (%) 40,44 88,87 75,54 116,08 98,54 

              

*Definitioner av nyckeltal, se noter           

              

 
       

Flerårsjämförelse*, moderbolaget           

    2021 2020 2019 2018 2016/2017 

Nettoomsättning   5 242 915 5 305 466 9 275 772 1 199 999 1 699 999 

Res. efter finansiella poster -4 097 056 -1 321 293 308 590 -701 687 -1 644 247 

Res. i % av nettoomsättningen -78,14 -24,90 3,32 -58,47 -96,72 

Balansomslutning   174 173 066 60 530 149 62 646 771 47 154 104 42 389 787 

Soliditet (%)   64,64 85,42 69,98 86,40 79,70 

Avkastning på eget kapital (%) neg neg 0,56 neg neg 

Avkastning på totalt kapital (%) neg neg 0,39 neg neg 

Kassalikviditet (%) 10,49 83,18 83,55 80,23 59,02 

              

*Definitioner av nyckeltal, se noter           

              

       

Ägarförhållanden       
Största aktieägare per den 31 december 2021     
 

      
Aktieägare    Aktier Andel  

Förvaltnings AB Färgax (Erik Selin)   2 368 897 9,40%  
Erik Bech-Jansen (privat och bolag)  

 2 057 180 8,20%  
Stefan Wilhelmson (privat och bolag)  

 1 741 634 6,90%  
Björn Almroth (privat och bolag)   1 658 031 6,60%  

FORMUE NORD MARKEDSNEUTRAL A/S  1 473 782 5,90%  

Jens Wingren (privat och bolag)   1 429 147 5,70%  

MaMi 2 Invest AB (Martin Mildner)  
 1 291 034 5,10%  

Martin Elgquist (privat och bolag)   1 285 075 5,10%  

Per Holmgren (privat och bolag)   869 863 3,50%  
Handelsbanken liv   702 292 2,80%  

Övriga ägare    10 274 029 40,80%  
Totalsumma    25 150 964 100,00%  
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Förändringar i eget kapital, koncernen Aktiekapital 

Ej 

registrerat 

aktiekapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Annat eget 

kapital inkl 

årets 

resultat 

Summa eget 

kapital 

                 

Belopp vid årets ingång 1 493 792  53 993 002 -47 297 390 8 189 404 

Nyemission 845 543  63 673 244   64 518 787 

Återbetalning av konvertibler   -4 000 000  -4 000 000 

Inlösen teckningsoptioner  57 267 152 486 4 249 916   4 459 668 

Årets resultat      -24 156 814 -24 156 814 

                 

Belopp vid årets utgång 2 396 601 152 486 117 916 162 -71 454 204 49 011 046 

                 

                 

Förändringar i eget kapital, moderbolaget   
   

  

  

        Aktiekapital 

Ej 

registrerat 

aktiekapital 

Övrigt fritt         

eget kapital 

Årets 

resultat 

Summa fritt 

eget kapital 

Belopp vid årets ingång 1 493 792  51 534 492 -1 321 293 50 213 199 

Nyemission 845 543  63 673 244  63 673 244 

Återbetalning konvertibel   -4 000 000  -4 000 000 

Inlösen teckningsoptioner 57 267 152 486 4 249 916  4 249 916 

Resultatdisp. enl. beslut av    -1 321 293 1 321 293  

årsstämma:       

Årets resultat      4 097 056 -4 097 056 

                

Belopp vid årets utgång 2 396 601 152 486 114 136 359 -4 097 056 110 039 303 

                
Resultatdisposition          

                 

Förslag till disposition av bolagets vinst          

                 

Till årsstämmans förfogande står          

balanserad vinst     -315 235     

överkursfond    114 451 594     

årets resultat    -4 097 056     

           110 039 303     

Styrelsen föreslår att          

i ny räkning överföres     110 039 303     

            110 039 303     

                 

                 

 Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 

 efterföljande resultat-och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt noter. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

   2021-01-01 2020-01-01 

  Not 2021-12-31 2020-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.       

Nettoomsättning   72 757 189 28 980 785 

Aktiverat arbete för egen räkning  326 088 511 307 

Övriga rörelseintäkter   2 137 280 1 986 490 

    75 220 557 31 478 582 

        

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter   -29 762 037 -12 251 021 

Övriga externa kostnader   -21 658 413 -8 939 739 

Personalkostnader 2 -37 073 390 -16 103 713 

Avskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 
  -8 079 589 -4 386 217 

Övriga rörelsekostnader   0 -45 221 

    - 96 573 429 -41 725 911 

        

Rörelseresultat   -21 352 872 -10 247 329 

        

Resultat från finansiella poster       

Ränteintäkter   22 288 45 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -2 953 019 -1 189 979 

    -2 930 731 -1 189 934 

        

Resultat efter finansiella poster  -24 283 603 -11 437 263 

        

Resultat före skatt   -24 283 603 -11 437 263 

        

Skatt på årets resultat   126 789 0 

        

Årets resultat   -24 156 814 -11 437 263 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 

      

   2021-12-31 2020-12-31 

  Not     

TILLGÅNGAR       

        

Anläggningstillgångar       

        

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten 
3 474 363 414 448 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. 4 0 0 

Goodwill 5 91 756 725 2 777 961 

    92 231 087 3 192 409 

        

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer 6 1 003 750 449 094 

    1 003 750 449 094 

        

Finansiella anläggningstillgångar       

Uppskjuten skattefordran   5 450 699 5 450 699 

Andra långfristiga fordringar  269 833  

    5 720 532 5 450 699 

        

Summa anläggningstillgångar   98 955 370 9 092 202 

        

Omsättningstillgångar       

        

Varulager m.m.       

Råvaror och förnödenheter   4 964 082 2 690 423 

    4 964 082 2 690 423 

        

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   6 778 833 4 079 874 

Övriga fordringar   58 199 1 258 521 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt   17 216 839 535 775 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   90 339 3 667 963 

    24 144 211 9 542 133 

        

Kassa och bank       

Kassa och bank   1 534 090 4 077 971 

    1 534 090 4 077 971 

        

Summa omsättningstillgångar   30 642 383 16 310 527 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   129 597 752 25 402 730 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
      

   2021-12-31 2020-12-31 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

        

Eget kapital       

Aktiekapital   2 549 086 1 493 792 

Övrigt tillskjutet kapital   114 431 593 50 528 433 

Annat eget kapital inklusive årets resultat   -67 969 633 -43 832 820 

Summa eget kapital   49 011 046 8 189 405 

        

Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 8 12 083 100 395 500 

Summa långfristiga skulder   12 083 100 395 500 

        

Kortfristiga skulder       

Checkräkningskredit   4 999 440 1 492 657 

Skulder till kreditinstitut   6 130 269 1 108 575 

Leverantörsskulder   8 121 923 2 813 938 

Aktuell skatteskuld   499 849 0 

Övriga skulder   44 739 188 5 219 462 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   4 012 936 6 183 194 

Summa kortfristiga skulder   68 503 606 16 817 825 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   129 597 752 25 402 730 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS     

    2021-01-01 2020-01-01 

    2021-12-31 2020-12-31 

  Not     

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat   -21 352 872 -10 247 329 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   8 079 589 4 386 217 

Erhållen ränta m.m.   22 288 45 

Erlagd ränta   -2 953 019 -1 189 979 

Betald inkomstskatt   -995 595 -672 372 

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

före förändringar av rörelsekapital   -17 199 610 -7 723 417 

        

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital       

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete   1 068 315 209 665 

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar   524 862 3 052 313 

Minskning(+)/ökning(-) av övriga fordringar   1 544 043 -4 425 092 

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder   -1 540 696 158 264 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder   -2 030 150 5 335 313 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -17 633 235 -3 392 955 

        
Investeringsverksamheten       

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 6 -795 931 -319 727 

Försäljning av inventarier, verktyg och installationer   150 000 6 777 

Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten  -362 842 

Förändring långfristig fordran -250 000  

Förvärv av koncernföretag -29 209 247  

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -30 105 178 -675 792 

        

Finansieringsverksamheten       

Årets nyemission   24 518 786 7 582 570 

Återbetalning konvertibel   -978 746 -2 400 000 

Upptagna långfristiga lån  12 083 100  

Försäljning teckningsoptioner   1 438 415  3 464 575 

Ändring kortfristiga finansiella skulder   8 528 477 -2 317 956 

Amortering långfristiga lån   -395 500 -1 370 945 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   45 194 532 4 958 244 

        

Förändring av likvida medel   -2 543 883 889 497 

Likvida medel vid årets början   4 077 971 3 188 474 

Likvida medel vid årets slut   1 534 090 4 077 971 

 

 

 

 

  



 

Sida 13 av 24 

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING     
        

  Not 2021-01-01 2020-01-01 

    2021-12-31 2020-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.       

Nettoomsättning   5 242 915 5 305 466 

Övriga rörelseintäkter   3 60 274 

    5 242 918 5 365 740 

        

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter   -308 447 -3 988 302 

Övriga externa kostnader   -6 613 210 -1 481 740 

Avskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 
 -52 500  

Personalkostnader 2 0 -97 440 

    -6 974 157 -5 567 482 

        

Rörelseresultat   -1 731 239 -201 742 

        

Resultat från finansiella poster       

Resultat från andelar i koncernföretag   0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -2 365 817 -1 119 551 

    -2 365 817 -1 119 551 

        

Resultat efter finansiella poster   -4 097 056 -1 321 293 

        

Resultat före skatt   -4 097 056 -1 321 293 

        

Skatt på årets resultat   0 0 

        

Årets resultat   -4 097 056 -1 321 293 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING     

    2021-12-31 2020-12-31 

  Not     

TILLGÅNGAR       

        

Anläggningstillgångar       

        

Finansiella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten 
  52 500 105 000 

    52 500 105 000 

        

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncernföretag 7 168 610 483 53 096 318 

Uppskjuten skattefordran   318 876 318 876 

    168 929 359 53 415 194 

        

Summa anläggningstillgångar   168 981 859 53 520 194 

        

Omsättningstillgångar       
        
Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   171 909 214 885 

Fordringar hos koncernföretag   3 413 906 3 297 421 

Övriga fordringar   0 1 062 634 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   291 715 125 100 

    3 877 530 4 700 040 

        

Kassa och bank       

Kassa och bank   1 313 677 2 309 915 

    1 313 677 2 309 915 

        

Summa omsättningstillgångar   5 191 207 7 009 955 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   174 173 066 60 530 149 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING     

    2021-12-31 2020-12-31 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

        

Eget kapital       
        

Bundet eget kapital       

Aktiekapital   2 396 601 1 493 792 

Ej registrerat aktiekapital  152 486  

    2 549 086 1 493 792 

        

Fritt eget kapital       

Överkursfond   114 451 593 50 528 433 

Balanserat resultat   -315 234 1 006 058 

Årets resultat   -4 097 056 -1 321 293 

    110 039 303 50 213 198 

        

Summa eget kapital   112 588 389 51 706 990 

        

Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut   12 083 100 395 500 

Summa långfristiga skulder   12 083 100 395 500 

        

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut   6 130 269 1 108 575 

Skulder till koncernföretag   8 762 874 3 601 027 

Övriga skulder   31 721 116 144 887 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2 887 318 3 573 170 

Summa kortfristiga skulder   49 501 577 8 427 659 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   174 173 066 60 530 149 
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 

    2021-01-01 2020-01-01 

    2021-12-31 2020-12-31 

  Not     
Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat   -1 731 239 -201 742 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 52 500   

Erlagd ränta   -2 365 817 -1 119 551 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital -4 044 556 -1 321 293 

        

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 42 976 2 787 504 

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 779 534 3 655 492 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 36 052 225 -4 141 307 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 32 830 179 980 396 

        

Investeringsverksamheten     
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 

arbeten   0 -105 000 

Utbetalt aktieägartillskott   -7 500 000 -5 000 000 

Förvärv av koncernföretag   -68 014 165   

Kassaflöde från investeringsverksamheten -75 514 165 -5 105 000 

        

Finansieringsverksamheten     

Årets nyemission   24 356 301 7 582 570 

Återbetalning konvertibel -889 047 -2 400 000 

Upptagna långfristiga lån 12 083 100 0 

Försäljning teckningsoptioner 1 511 201 0 

Ändring kortfristiga finansiella skulder 5 021 694 -465 645 

Amortering långfristiga lån -395 500 -1 370 945 

        

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 41 687 748 3 345 980 

        

Förändring av likvida medel -996 238 -778 624 

Likvida medel vid årets början 2 309 915 3 088 539 

        

Likvida medel vid årets slut 1 313 677 2 309 915 
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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    2–5  

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter   5  

Goodwill          5–8   

       

  

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   

          2021 2020   2021 2020   

                      

  Medelantal anställda               

  

Medelantalet anställda bygger på av bolaget 

betalda närvarotimmar relaterade till en normal 

arbetstid. 

          

  

                  
  Medelantal anställda har varit  70 22   0 0   
  varav kvinnor   15 3   0 0   
  varav män   55 19   0 0   
                     
  Löner, ersättningar m.m.              
  Löner, ersättningar, sociala kostnader och             
  pensionskostnader har utgått med följande belopp:           
  Styrelsen och VD:             
    Löner och ersättningar   1 224 585 1 371 451   169 000 259 720   
    Pensionskostnader   150 936 213 626   0 0   
          1 375 521 1 585 077   169 000 259 720   
  Övriga anställda:             
    Löner och ersättningar   25 120 315 9 721 605   0 0   
    Pensionskostnader   1 526 170 890 409   0 0   

          26 646 485 10 612 014   0 0   
                      
  Sociala kostnader 8 314 228 3 480 174   0 97 440   
                      
  Summa styrelsen och övriga 36 336 234 15 677 265   169 000 357 160   

                      

                      

Not 3 

Balanserade utgifter för 

utvecklingsarbeten och liknande 

arbeten 

  Koncernen   Moderbolaget 

  

          2021-12-31 2020-12-31   2021-12-31 2020-12-31   
                  
  Ingående anskaffningsvärde   620 857 258 015   105 000 0   
  Årets anskaffningar   188 255 362 842   0 105 000   

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  809 112 620 857   105 000 105 000 

  
  Ingående avskrivningar   -206 409 -154 809   0 0   
  Årets avskrivningar   -128 340 -51 600   -52 500 0   

  
Utgående ackumulerade 

avskrivningar 
  -334 749 -206 409   -52 500 0 

  

  Utgående redovisat värde   474 363 414 448   52 500 105 000   
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Not 4 
Koncessioner, patent, licenser, 

varumärken m.m. 
  Koncernen   Moderbolaget 

  

          2021-12-31 2020-12-31   2021-12-31 2020-12-31   

                  
  Ingående anskaffningsvärde   1 947 564 1 947 564   0 0   

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  1 947 564 1 947 564   0 0 

  
  Ingående avskrivningar   -1 947 564 -1 558 051   0 0   
  Årets avskrivningar   0 -389 513   0 0   

  
Utgående ackumulerade 

avskrivningar 
  -1 947 564 -1 947 564   0 0 

  

  Utgående redovisat värde   0 0   0 0   

                      

                      

Not 5 Goodwill   Koncernen   Moderbolaget   

          2021-12-31 2020-12-31   2021-12-31 2020-12-31   

                  
  Ingående anskaffningsvärde   20 431 308 20 431 308   0 0   
  Inköp   96 840 619 0   0 0   

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  117 271 927 20 431 308   0 0 

  
  Ingående avskrivningar   -17 653 345 -13 874 287         
  Årets avskrivningar   -7 861 855 -3 779 058   0 0   

  Utgående ackumulerade avskrivningar -25 515 200 -17 653 345   0 0   

  Utgående redovisat värde 91 756 725 2 777 961   0 0   

                      

                      

Not 6 
Inventarier, verktyg och 

installationer 
  Koncernen   Moderbolaget 

  

          2021-12-31 2020-12-31   2021-12-31 2020-12-31   
                  
  Ingående anskaffningsvärde   542 466 862 770   0 0   
  Inköp   968 801 319 727   0 0   
  Omklassificeringar   0 0   0 0   
  Försäljningar/utrangeringar   -150 000 -640 031   0 0   

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  1 361 267 542 466   0 0 

  
  Ingående avskrivningar   -93 372 -542 096   0 0   
 Inköp  -146 414 0     
  Försäljningar/utrangeringar   47 500 0   0 0   
  Årets avskrivningar   -165 231 -166 046   0 0   

  
Utgående ackumulerade 

avskrivningar 
  -357 517 -93 372   0 0 

  

  Utgående redovisat värde   1 003 750 449 094   0 0   
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Not 7 Andelar i koncernföretag               

                      
  Moderbolaget         2021-12-31 2020-12-31   
                  
  Företag     Antal/Kap.   Redovisat Redovisat   
  Organisationsnummer   Säte andel %   värde värde   
  SECITS Sweden AB     1 000   47 164 318 39 664 318   
  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%         
 SÄKRA LARM i Sverige AB   1 000  108 014 165 0  
 556648–2260  Mölndal 100,00%     

            168 610 483 53 096 318   

                     
  Uppgifter om eget kapital och resultat     Eget kapital Resultat   
  SECITS Sweden AB         346 498 -11 494 037   
  Security ITSolutions Sweden AB       44 770 -2 850   
  SECITS Finans AB         104 329 1 569   
  Pronubecon AB         31 340 -1 250   
  MKS Sverige AB         2 104 166 -173 101   
 SÄKRA LARM i Sverige AB     10 645 312 3 244 254  
                      
                  
  SECITS Sweden AB               
  Ingående anskaffningsvärde       39 664 318 34 664 318   
  Inköp         0 0   
  Aktieägartillskott         7 500 000 5 000 000   
  Omklassificeringar         0 0   

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
        47 164 318 39 664 318 

  

  Utgående redovisat värde         47 164 318 39 664 318   
                  
  Security ITSolutions Sweden AB             
  Ingående anskaffningsvärde         500 000 500 000   
  Omklassificeringar         0 0   

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
        500 000 500 000 

  

  Utgående redovisat värde         500 000 500 000   
  



 

Sida 22 av 24 

                  
  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               
  Ingående anskaffningsvärde         10 746 318 10 746 318   

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
        10 746 318 10 746 318 

  

  Utgående redovisat värde         10 746 318 10 746 318   

         
 SÄKRA LARM i Sverige AB        
 Ingående anskaffningsvärde     0 0  
 Inköp     108 014 165   

 
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
    108 014 165 0  

 Utgående redovisat värde     108 014 165 0  

                      

                      

Not 8 Långfristiga skulder     Koncernen   Moderbolaget   

          2021-12-31 2020-12-31   2021-12-31 2020-12-31   

                      

  Amortering efter 5 år 0 0   0 0   

                      

                      

Not 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Koncernen   Moderbolaget   

          2021-12-31 2020-12-31   2021-12-31 2020-12-31   
                      
  Företagsinteckningar 7 150 000 7 150 000   0 0   
  Pantsatta aktier i dotterbolag 167 924 801 52 410 636   167 924 801 52 410 636   

  
Maskiner/inventarier belastade med 

äganderättsförbehåll 
0 0   0 0 

  

  Summa ställda säkerheter 175 074 801 59 560 636   167 924 801 52 410 636   
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Not 

10 
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 
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Hägersten 2022-04-22       

       

       

       

Carl-Gustav Nilsson  Stefan Wilhelmson  Björn Almroth   

Styrelseordförande  Styrelseledamot  Styrelseledamot   

       

       

       

Ann-Charlott Salomonsson  Jonas Lundberg     

Styrelseledamot  Verkställande direktör     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 april 2022.                    

       

Deloitte AB       

       

       

Johan Telander       

Auktoriserad revisor       

       

 

 



 

 

        

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 2021-01-01 - 2021-12-31. Bolagets 

årsredovisning och koncernredovisning ingår på 

sidorna 4-24 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 

2021 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 2021-01-01 - 

2021-12-31 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. 

 

Stockholm den 22 april 2021 

Deloitte AB 

 

 

Johan Telander 

Auktoriserad revisor 


