
2019
Andra kvartalet

Minskad förlust och fortsatt hög  
tillväxt i andra kvartalet

Första halvåret 2019
• Nettoomsättningen ökade med 21% till  

124,5 (103,1) MSEK.  

• Resultat före avskrivningar, EBITDA,  
var -10,8 (-11,3) MSEK.  

• Justerat för jämförelsestörande poster om -2,9 
(-0,5) MSEK uppgick EBITDA till -7,9 (-10,8) MSEK.

• Periodens resultat var -16,2 (-15,0) MSEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
var -15,1 (-20,3) MSEK.

Ekonomisk översikt för koncernen (KSEK) Kv 2 2019 Kv 2 2018 6M 2019 6M 2018 2018

Nettoomsättning 66 903 56 690 124 522 103 075 221 886

Omsättningstillväxt 18% 33% 21% 28% 29%

EBITDA -5 313 -6 573 -10 807 -11 280 -16 217

EBITDA-marginal -7,9% -11,6% -8,7% -10,9% -7,3%

Periodens resultat -7 980 -9 357 -16 228 -14 979 -25 624

Resultat per aktie, SEK -0,96 -1,26 -1,96 -2,02 -3,40

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 994 -7 397 -15 061 -20 250 -13 040

Medelantal anställda 390 378 374 321 356

ADRESS:
Tempest Security AB

Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

TEL: 010-45 777 60
MAIL: investor@tempest.se

WEB: investor.tempest.se

Andra kvartalet 2019
• Nettoomsättningen ökade med 18% till  

66,9 (56,7) MSEK.  

• Resultat före avskrivningar, EBITDA,  
var -5,3 (-6,6) MSEK.  

• Justerat för jämförelsestörande poster om -2,9 
(-0,3) MSEK uppgick EBITDA till -2,4 (-6,3) MSEK.

• Periodens resultat var -8,0 (-9,4) MSEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
var -5,0 (-7,4) MSEK.

Väsentliga händelser under  
andra kvartalet 2019
• Tecknat avtal med Scania CV AB i Sverige  

med avtalsvärde om 228 MSEK.

• Tecknat avtal med Stockholms Tingsrätter  
med uppskattat värde om 15 MSEK. 

Väsentliga händelser efter 
rapportperiodens utgång
• Tecknat avtal med Atrium Ljungberg 

med avtalsvärde om 30 MSEK.

• Tecknat avtal med Skandia Fastigheter  
gällande bevaknings- och säkerhetstjänster 
till Mörby Centrum.
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Ord från VD:

Vändning mot lönsamhet i sikte

Vi har sedan noteringen på Nasdaq First North 
byggt upp en organisation för långsiktig och hållbar 
tillväxt. Vi har rekryterat många nya medarbetare, 
implementerat nya system, arbetat med process- 
utveckling, integrerat förvärv och utvecklat våra 
tjänster. Mycket har gått bättre än vi väntat, annat  
har haft utmaningar. Jag är nöjd med vad vi gjort till 
stor del, men förlusterna har varit högre än önskat. 
Vårt underliggande resultat har dock hela tiden 
utvecklats positivt och jag är övertygad om att  
våra satsningar är de rätta. I de fall där resultatet  
inte varit det önskade har vi vidtagit åtgärder som  
vi redan ser effekten av och vi väntar än mer under  
andra halvåret 2019 och framåt.

En mycket viktig del i våra satsningar har varit att  
kunna hantera långt större uppdrag. Vårens  
uppstart av avtal uppgående till över 250 MSEK 
i totalt värde är ett tydligt kvitto på vår framgång. 
Enbart i maj och juni fick vi över 200 nya med- 
arbetare och vi öppnade två nya lokalkontor, ett i 
Luleå och ett i Oskarshamn. Att i en personal- 
intensiv verksamhet utöka mängden medarbetare  
i sådan omfattning relativt vår storlek är en mycket  
krävande utmaning och vi hanterade uppgiften  
långt över våra egna förväntningar. Jag är mycket  
stolt över de fantastiska insatser alla medarbetare  
gjort.

Sommaren är alltid en period då tillfälliga eller 
säsongsbundna uppdrag ställer höga krav på oss. 
Tillsammans med omfattande uppstartskostnader 
för nya uppdrag under början av sommaren samt 
åtgärder för att komma tillrätta med kostnadsbilden 
i vissa satsningar vi gjort, kommer en positiv  
resultatpåverkan från de nya uppdragen först börja  
synas under kvartal tre. Det är mycket goda  
nyheter och stärker det jag kommunicerat tidigare: 
vi ser goda chanser att vända mot ett positivt  
resultat under andra halvåret 2019. Jag tycker mig  
redan se den vändningen i andra kvartalet, rensat  
för jämförelsestörande kostnader.

För att tydliggöra bättre hur vår lönsamhet ser ut  
har vi påbörjat arbetet med att implementera IFRS. 
Målet är att från första kvartalet 2020 rapportera  
enligt IFRS. Implementeringen av IFRS förenklar det  
interna arbetet under det att vi växer internationellt  
men vår förväntan är därtill att det kommer att  
eliminera våra Goodwillavskrivningar. Tillsammans  
med en vändning mot ett positivt resultat under  
hösten 2019, samt fortsatt lönsam tillväxt, väntar 
jag mig att vi kan visa upp en markant bättre  
sista rad från 2020 och framåt.

Andrew Spry
VD Tempest Security AB (publ)
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Väsentliga händelser 
under andra kvartalet

Nytt avtal med Scania CV AB
Tempest Security tecknade ett avtal med Scania  
CV AB i Sverige, ett världsledande företag inom 
transportlösningar, med leveransstart 17 juni 2019. 

I uppdraget ingår en omfattande säkerhetsleverans  
från hela Tempest tjänsteutbud med fokus på  
stationära och mobila bevakningstjänster, före- 
byggande brandskyddsarbete samt receptions- 
tjänster i Södertälje, Luleå och Oskarshamn.  
Uppdraget sträcker sig över tre år med möjlighet  
till två optionsår. Ordervärdet beräknas uppgå till  
minst 137 MSEK under de initiala tre åren. Inklusive  
två optionsår uppgår det totala avtalsvärdet till  
cirka 228 MSEK. 

Avtalet innebär att Tempest Security under andra 
kvartalet 2019 etablerat sig på två nya orter, Luleå 
och Oskarshamn, samt ökat sin närvaro i  
Södertälje. Avtalet har inneburit betydande  
nyrekryteringar på samtliga orter. 

Nytt avtal med Stockholms  
Tingsrätter
Tempest Security har tecknat avropsavtal om  
bevakningstjänster med Stockholms tingsrätter  
rörande tingsrätterna i Stockholm, Solna, Attunda,  
Nacka och Södertörn. 

Avtalet omfattar stationär bevakning, säkerhets- 
kontroll, rondering och larmutryckning. Löptid för  
avtalet är maximalt fyra år; inledande två år från  
1 maj 2019 med option om upp till två år ytterligare  
därefter. Förväntad omsättning under fyra år är  
cirka 15 MSEK.

Nytt avtal med Atrium Ljungberg
Tempest Security har ingått avtal med fastighets- 
bolaget Atrium Ljungberg om omfattande  
leveranser av bevaknings- och säkerhetstjänster 
till Sickla i Nacka i östra Stockholm. Sickla är navet i  
en ny del av Stockholm som växer med shopping,  
restauranger, kultur, lärande och internationella  
företag. Området har en lång historia som  
avspeglas i de omsorgsfullt renoverade industri-
fastigheterna. Avtalet sträcker sig initialt över tre år 
och beräknas ha ett värde av 30 miljoner kronor  
fördelat över avtalsperioden. Leverans enligt  
avtalet inleds 1 oktober 2019.

Nytt avtal med Skandia Fastigheter
Tempest Security har ingått avtal med fastighets- 
bolaget Skandia Fastigheter (Skandia Köpcentrum  
AB) om leverans av bevaknings- och säkerhets- 
tjänster till Mörby Centrum. Leveransen inleds  
2 september och avtalet sträcker sig initialt över  
två år.

Väsentliga händelser 
efter rapport-
periodens utgång 
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Ekonomisk information
Omsättning
Nettoomsättningen växte med 18% (33%) till  
66,9 (56,7) MSEK under andra kvartalet jämfört  
med motsvarande period föregående år.

För de första sex månaderna ökade netto- 
omsättningen med 21% (28%) till 124,5 (103,1) MSEK. 

Resultat
Resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, var 
-5,3 (-6,6) MSEK för andra kvartalet. EBITDA- 
marginalen för andra kvartalet förbättrades  
till -7,9% (-11,6%). Detta till trots -2,9 (-0,3) MSEK i 
jämförelsestörande poster avseende uppstarts- 
kostnader kopplat till i huvudsak avtalet med  
Scania. Uppstartskostnaderna består bland annat  
av materialinköp, lönekostnader innan uppstart 
samt kostnader för utbildning med mera. Justerat 
för jämförelsestörande poster uppgick EBITDA  
för andra kvartalet till -2,4 (-6,3) MSEK och 
EBITDA-marginalen till -3,6% (-11,1%).  

Resultatet efter skatt för andra kvartalet var  
-8,0 (-9,4) MSEK. Justerat för jämförelsestörande  
poster om -2,9 (-0,5) MSEK uppgår periodens  
resultat till -5,1 (-8,9) MSEK. 

För årets första sex månader var resultat före av- 
och nedskrivningar, EBITDA, -10,8 (-11,3) MSEK.  
EBITDA-marginalen för de första sex månaderna 
uppgick till -8,7% (-10,9%). Justerat för jämförelse- 
störande poster om -2,9 (-0,5) MSEK uppgick  
EBITDA för perioden till -7,9 (-10,8) MSEK och 
EBITDA-marginalen till -6,3% (-10,5%).   

Resultatet efter skatt för de första sex månaderna  
var -16,2 (-15,0) MSEK. Justerat för jämförelse-
störande poster om -2,9 (0,6) MSEK uppgår 
periodens resultat till -13,3 (-15,6) MSEK.

Avskrivningar och nedskrivningar består främst av  
avskrivningar hänförliga till förvärvsgoodwill till 
följd av att koncernen inte tillämpar IFRS/IAS36.

Avskrivningarna hänförliga till förvärvsgoodwill 
uppgår till -1,9 (-1,6) MSEK för andra kvartalet och 
till -3,9 (-3,0) MSEK för årets första sex månader. 

Kassaflöde och kassa
Andra kvartalets kassaflöde från den löpande  
verksamheten förbättrades jämfört med samma  
period föregående år och uppgick till  
-5,0 (-7,4) MSEK. 

Första halvårets kassaflöde från den löpande  
verksamheten förbättrades också jämfört med  
samma period föregående år och uppgick  
till -15,1 (-20,3) MSEK.  

Likvida medel vid periodens slut uppgår  
till 9,7 MSEK. 

I likhet med samma period föregående år inföll 
periodens sista dag på en helgdag vilket har en  
påverkan på kassan i periodens slut. Kassan var  
markant högre bara några dagar senare. 

Företaget är för närvarande finansierat genom 
egna medel, checkräkningskredit samt lån. I det 
löpande arbetet för styrelsen ingår det att  
kontinuerligt se över behovet av kapital för att  
stödja vägen mot våra långsiktiga mål.  
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Finansiell information - Koncernen
Resultaträkning

Belopp i KSEK Kv 2 2019 Kv 2 2018 6M 2019 6M 2018 2018 12M

Nettoomsättning 66 903 56 690 124 522 103 075 221 886

Andelar i intresseföretags resultat 0 0 0 0 10

Övriga rörelseintäkter 61 87 244 325 349

Summa rörelsens intäkter 66 964 56 777 124 766 103 400 222 245

Handelsvaror -9 186 -5 018 -15 459 -8 847 -18 792

Övriga externa kostnader -8 712 -8 589 -16 212 -15 655 -30 604

Personalkostnader -54 379 -49 743 -103 902 -90 178 -189 066

EBITDA -5 313 -6 573 -10 807 -11 280 -16 217

Avskrivningar och nedskrivningar -2 565 -2 423 -5 011 -4 354 -9 164

Rörelseresultat -7 878 -8 996 -15 818 -15 634 -25 381

Finansnetto 11 -95 -221 -124 -520

Resultat före skatt -7 867 -9 091 -16 039 -15 758 -25 901

Skatt -113 -266 -189 779 277

Periodens resultat -7 980 -9 357 -16 228 -14 979 -25 624
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Finansiell information - Koncernen
Balansräkning

Belopp i KSEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 27 815 31 906 31 523

Materiella anläggningstillgångar 5 895 1 389 6 399

Finansiella anläggningstillgångar 2 642 4 657 2 646

Summa anläggningstillgångar 36 352 37 952 40 568

Omsättningstillgångar

Varulager 273 481 301

Kundfordringar 31 801 29 018 27 315

Aktuella skattefordringar 402 0 188

Övriga fordringar 674 815 2 380

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 239 10 383 10 124

Kassa och bank 9 731 11 774 29 401

Summa omsättningstillgångar 57 120 52 471 69 709

SUMMA TILLGÅNGAR 93 472 90 423 110 277

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 829 754 829

Övrigt tillskjutet kapital 53 705 40 817 53 705

Annat eget kapital inklusive årets resultat -45 972 -19 220 -29 953

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0

Summa eget kapital 8 562 22 351 24 581

Avsättningar

Avsättningar 529 386 538

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 7 957 7 683 9 936

Summa långfristiga skulder 7 957 7 683 9 936

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 10 338 5 178 10 570

Aktuell skatteskuld 540 278 666

Övriga skulder 21 509 18 375 21 436

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 44 037 36 171 42 550

Summa kortfristiga skulder 76 424 60 002 75 222

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 93 472 90 422 110 277
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Kassaflöde

Belopp i KSEK Kv 2 2019 Kv 2 2018 6M 2019 6M 2018 2018 12M

Rörelseresultat -7 878 -8 996 -15 818 -15 634 -25 381

Justeringar för poster som 
inte ingår i kassaflödet

2 457 1 554 4 810 3 706 8 608

Erhållen ränta 3 10 3 11 45

Erlagd ränta -55 -43 -101 -62 -171

Betald skatt 44 -95 -341 -1 662 -1 712

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten före förändring av rörelsekapital

-5 429 -7 570 -11 447 -13 641 -18 611

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 435 173 -3 614 -6 609 5 571

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 994 -7 397 -15 061 -20 250 -13 040

Kassaflöde från investeringsverksamheten -413 -5 791 -3 213 -27 093 -29 634

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 400 0 -1 400 12 000 24 963

Periodens kassaflöde -6 807 -13 188 -19 674 -35 343 -17 711

Likvida medel vid periodens början 16 566 24 981 29 401 47 126 47 126

Kursdifferens i likvida medel -28 -20 4 -10 -14

Likvida medel vid periodens slut 9 731 11 774 9 731 11 773 29 401

Finansiell information - Koncernen
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Rapport över förändring i eget kapital

Belopp i KSEK Kv 2 2019 Kv 2 2018 6M 2019 6M 2018 2018 12M

Ingående balans 16 702 31 849 24 581 32 125 32 125

Periodens resultat -7 980 -9 357 -16 228 -14 979 -25 624

Förändring koncernstruktur, valuta-
differenser och liknande poster

-160 -141 209 205 117

Transaktioner med ägare

Nyemission 5 000 17 963

Utdelning

Förvärv av andelar i innehav utan 
bestämmande inflytande

Summa transaktioner med ägare 0 0 0 5 000 17 963

Utgående balans 8 562 22 351 8 562 22 351 24 581

Finansiell information - Koncernen

Förändring i antal aktier Kv 2 2019 Kv 2 2018 6M 2019 6M 2018 2018 12M

Totalt antal aktier, ingående balans 8 289 947 7 267 500 8 289 947 7 267 500 7 267 500

Aktier emitterade i nyemissioner 0 268 817 0 268 817 1 022 447

Totalt antal aktier utgående balans 8 289 947 7 536 317 8 289 947 7 536 317 8 289 947

Genomsnittligt antal aktier för perioden 8 289 947 7 401 909 8 289 947 7 401 909 7 545 049
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Finansiell information - Koncernen
Nyckeltal och data per aktie Kv 2 2019 Kv 2 2018 6M 2019 6M 2018 2018 12M

Omsättningstillväxt, % 18,0% 32,7% 20,8% 27,9% 29,0%

EBITDA-marginal, % -7,9% -11,6% -8,7% -10,9% -7,3%

Rörelsemarginal, % -11,8% -15,8% -12,7% -15,1% -11,4%

Vinstmarginal, % -11,9% -16,5% -13,0% -14,5% -11,5%

Genomsnittligt eget kapital, KSEK 12 631 27 099 16 571 27 237 28 353

Räntabilitet på eget kapital, % -63,2% -34,5% -97,9% -55,0% -90,4%

Soliditet, % 9,2% 24,7% 9,2% 24,7% 22,3%

Kassa och bank, KSEK 9 731 11 774 9 731 11 774 29 401

Antal aktier vid periodens slut, antal 8 289 947 7 536 317 8 289 947 7 536 317 8 289 947

Genomsnittligt antal aktier, antal 8 289 947 7 401 909 8 289 947 7 401 909 7 545 049

Resultat per aktie, SEK -0,96 -1,26 -1,96 -2,02 -3,40

Eget kapital per aktie, SEK 1,03 2,97 1,03 2,97 2,97

Utdelning per aktie, SEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Medelantal anställda 390 378 374 321 356

Definitioner
Omsättningstillväxt

Den procentuella förändringen av nettoomsättning den 
gångna perioden jämfört samma period föregående år.

EBITDA-marginal

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av  
periodens nettoomsättning.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av periodens nettoomsättning. 

Vinstmarginal

Resultat efter finansiella poster i procent av periodens 

nettoomsättning.

Periodens resultat

Resultat efter finansiella poster, skatt och bokslutsdispositioner. 

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Genomsnittligt eget kapital

Genomsnittligt eget kapital beräknas som eget kapital vid  
periodens början plus eget kapital vid periodens slut  
dividerat med två.

Räntabilitet på eget kapital

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Genomsnittligt antal aktier

Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden.

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt  
antal utestående aktier.

Eget kapital per aktie

Redovisat eget kapital i Bolaget dividerat med  
antal utestående aktier.

Utdelning per aktie

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier  
vid utdelningstillfället.

Medelantal anställda (FTE)

Antalet anställda omräknat till heltidstjänster och 
räknat som ett medeltal under perioden.
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Redovisningsprinciper
Denna kvartalsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och  
koncernredovisning (K3) samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Tempest Security AB  
tillämpar inte IFRS. Under 2019 har inga nya eller omarbetade standarder uppkommit som väsentligt  
påverkat koncernen under perioden. Redovisningsprinciperna är oförändrade från 2018.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Tempest Security är utsatta för ett antal verksamhets- och marknadsrelaterade risker som inkluderar:

• Risken att Tempest Security misslyckas med att reagera på och anpassa sig till såväl den rådande som 
den framtida marknadsutvecklingen och i linje med denna utveckla såväl sina befintliga som nya tjänster;

• Risken att Tempest Securitys större kunder väljer att helt eller delvis säga upp eller på annat sätt avsluta 
sina avtal med Koncernen och att Koncernen inte lyckas attrahera nya kunder i samma utsträckning;

• Risken att Tempest Security inte lyckas implementera sina tillväxtplaner att växa organiskt i den takt och 
omfattning som avsetts och att Koncernen misslyckas med att ytterligare expandera sin verksamhet  
genom förvärv av rörelser som förbättrar och kompletterar Koncernens befintliga verksamhet;

• Risken att Tempest Security misslyckas med att behålla kompetent personal, inklusive ledande  
befattningshavare, eller med att rekrytera lämpliga efterträdare för det  
fall sådana lämnar Tempest Security; 

• Risken att relevanta tillstånd för verksamhetens bedrivande inte kommer att erhållas, upprätthållas eller  
förnyas till rimliga kostnader, eller överhuvudtaget, samt att relevanta notifieringar till  
relevanta myndigheter inte vederbörligen görs.

Bolagets revisorer har inte utfört någon granskning av denna rapport för andra kvartalet 2019.

Granskning

Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan Tempest Security och närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och 
resultat har inte ägt rum.

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av koncernens  
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget  
står inför. 

Stockholm den 28 augusti 2019.
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För ytterligare information kontakta
Andrew Spry, VD, Tempest Security AB (publ)

Telefon: +46 72 454 14 30

Email: andrew.spry@tempest.se

Tempest Security AB (publ)

Org nr 556936-8524

Rålambsvägen 17, 18 TR

SE-112 59 Stockholm

28 november 2019, Rapport för tredje kvartalet 2019

21 februari 2020, Bokslutskommuniké för 2019

Kalender

Bolagsbeskrivning
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga  
relationer med både våra kunder och medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhets- 
frågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra  
kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar,  
bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat.  
Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i  
Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.


