
Stärkt underliggande marginal

Väsentliga händelser under  
första kvartalet 2021
• Nyemission om 880 000 aktier genomförd vilket 

tillfört bolaget 34 MSEK före emissionskostnader.

• Omtecknat avtal med Stockholm Quality 
Outlet med avtalsvärde om 8 MSEK.

• Den 10 mars 2021 förvärvades de brittiska 
bolagen Fusion 85 Ltd och Scisco Global 
Solutions Ltd till ett belopp om 16,2 MSEK.

Väsentliga händelser efter  
rapportperiodens utgång
• Förnyat tilldelningsbeslut med 

Stockholms universitet till ett förväntat 
avtalsvärde om 65 MSEK.

• Tempest etablerar verksamhet i USA.

Ekonomisk översikt för koncernen, belopp i tkr Kv 1 2021 Kv 1 2020 12M 2020

Nettoomsättning 76 284 79 443 299 690

Omsättningstillväxt -4% 38% 5%

EBITDA 1 597 3 023 12 670

EBITDA-marginal 2,1% 3,8% 4,2%

Rörelseresultat -498 812 4 031

Periodens resultat -937 465 1 272

Resultat per aktie, SEK -0,10 0,05 0,14

Kassaflöde från den löpande verksamheten 903 835 14 630

Medelantal anställda 369 407 386

ADRESS:
Tempest Security AB

Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

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

WEB: investor.tempest.se

Första kvartalet 2021
• Nettoomsättningen minskade med 

-4% till 76,3 (79,4) MSEK.  
• Rörelseresultat före avskrivningar och 

nedskrivningar (”EBITDA”), var 1,6 (3,0) MSEK.  
• Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (0,8) MSEK.
• Periodens resultat var -0,9 (0,5) MSEK. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten 

var 0,9 (0,8) MSEK.

2021
   Första kvartalet 
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Ord från VD: 

Marginalförstärkning i samtliga segment
Coronapandemin har fortsatt påverka vår omsättning 
under första kvartalet, men det är glädjande 
att se att vi trots det har förstärkt marginalen i 
samtliga segment. Vi har under kvartalet mottagit 
begränsade statliga stöd relaterat till pandemin; 
0,6 (1,1) MSEK. För gruppen som helhet tyngs 
lönsamheten av satsningar inom förvärv, IT och vissa 
rekryteringar samt vår internationella expansion. 
Bevakningsverksamheten fortsätter att leverera ett 
starkt underliggande resultat trots utmaningarna som 
pandemin medför. Vi började se en återhämtning 
av den kommersiella aktiviteten under kvartalets 
senare del, vilket är positivt. Särskilda tjänster är 
åter i tillväxt och fördubblade sin lönsamhet mot 
året innan. Vi har sett en ökande efterfrågan som 
tycks fortsätta, bland annat inom reseskydd. Det är 
min övertygelse att segmentet Särskilda tjänster 
kommer att bli en allt viktigare del i att nå våra 
finansiella mål. Övriga segment som inkluderar 
vår Security Operations Center fortsätter att 
utvecklas positivt så väl i omsättning som resultat. 
Koncernens resultat tyngs av de satsningar som vi  
tidigare kommunicerat. Vi startade vår danska 
verksamhet i början av året. De första månaderna har 
varit positiva, med högre tillväxt och bättre resultat 
än väntat.  Under första kvartalet har ett  
förberedande arbete för intåg på den nord-
amerikanska marknaden skett. Processen har gått 
snabbare än planerat och i början av maj kom 
verksamheten igång. Att vi påskyndat steget är drivet 
av ökande kundefterfrågan och att vi ser ett tydligt 
utrymme för en ny aktör i USA. Den amerikanska 
säkerhetsmarknaden är världens största och på 
sikt ser vi att vår verksamhet i Nordamerika har 
möjlighet att bli en omfattande del av vår omsättning. 
Vi har genomfört två förvärv under första kvartalet.  
De brittiska bolagen Fusion 85 och Scisco 
kompletterar vår verksamhet väl genom att bland  
annat addera en digital plattform inom varumärkes-
skydd. Integrationsarbetet har inletts och den 
initiala bedömningen är att den konsoliderade 
verksamheten kommer att ge kostnadssynergier och 
korsförsäljning som överstiger våra förväntningar. 
Båda bolagen har bidragit positivt till såväl  
omsättning som resultat i första kvartalet. Vi 
fortsätter därtill att arbeta aktivt inom förvärv, 
vilket medför vissa ökade kostnader. 
För att ytterligare stärka vår kvalitet och 
kompetensnivå har vi arbetat aktivt med intern 
utbildning under kvartalet. De förändringar 
som pandemin medfört kring hur vi, och 
många andra, arbetar kommer att få varaktiga 
konsekvenser. Färre fysiska möten medför andra 
behov för att upprätthålla daglig interaktion. 
Vi ser det som avgörande att jobba aktivt 
med dessa frågor för att inte bara säkerställa 

kvalitet och vår relation med medarbetarna 
utan också för att lyfta den ytterligare.
Under 2020 års andra hälft återupptog vi våra 
investeringar i att förbättra och förnya våra IT 
system. Därutöver har vi inlett rekryteringar som  
sköts på framtiden våren 2020. Vi har också  
lanserat en ny internationell hemsida, 
tempestsecurity.com. Som del av det håller vi  
på att konsolidera alla våra varumärken under  
Tempest Security.
Under mars månad tillfördes bolaget ett kapital  
om 34 MSEK i samband med en riktad emission.  
Våra största institutionella ägare stärkte i sam- 
band med detta sina positioner och ett antal  
kvalificerade investerare tillfördes.  Avsikten  
med transaktionen var att ge oss ytterligare  
resurser för förvärv. 
Som ett led i vår önskan att stärka vår kommuni-
kation med marknaden ytterligare har vi slutit 
ett avtal med Penser Bank om uppdragsanalys. 
Den första övergripande analysen väntas 
komma efter andra kvartalets rapport. 
Vi och många i samhället har mött otaliga 
utmaningar under pandemin, men vi står starkare  
i dag än innan. Vi är aktiva på fler marknader, har  
stärkt våra produkter vidare och har ett antal nya  
drivna medarbetare. Jag ser med stor spänning  
fram mot resten av 2021.

Andrew Spry
VD Tempest Security AB (publ)
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Första kvartalet 2021Första kvartalet 2021
Tempest tillförs 34 MSEK genom riktad  
nyemission
Med stöd av bemyndigande från årsstämman 
den 20 maj 2020 genomförde styrelsen i 
Tempest Security AB (publ) en riktad nyemission i 
februari månad, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, varvid 880 000 aktier emitteras 
till en teckningskurs om SEK 38,60 per aktie till 
Athanase Industrial Partners, Swedbank Robur 
samt ett fyrtiotal kvalificerade privata investerare 
och family offices. Emissionen innebar att bolaget 
tillfördes cirka 34 MSEK före emissionskostnader 
och en ökning av aktiekapitalet med SEK 88 000.

Förlängt avtal med Stockholm Quality Outlet 
Tempest Security har den 25 februari 
omtecknat ett avtal med Stockholm Quality 
Outlet i Barkarby i nordvästra Stockholm. 
Tempest Security har sedan tidigare levererat 
säkerhetstjänster till Stockholm Quality Outlet 
i Barkarby. Detta avtal är nu omtecknat och 
förlängt med minst 3 år. Omteckningen och 
förlängningen av avtalet ger intäkter om minst 
8 MSEK under den nya avtalsperioden.

Förvärv av Fusion 85 och Scisco Global Solutions
Den 10 mars slutförde Tempest förvärvet av 
samtliga aktier i UK-baserade Fusion 85 Ltd och 
Scisco Global Solutions Limited med mål att öka 
omfattningen av högkvalitativa konsulttjänster inom 
säkerhetsområdet. Nyckelpersonerna kommer 
även fortsatt att vara aktiva i Bolagen. Bolagen 
tillsammans förväntas för 2021 växa i omsättning 
från 2020 års GBP 1,1 M till ca GBP 1,35 M med 
en bibehållen historisk lönsamhet om ca 20% 
något som stärker gruppens lönsamhet i linje 
med de mål som satts för året. Köpeskillingen 
uppgår till GBP 1,1 M och har erlagts kontant. Det 
är avtalat om en tilläggsköpeskillingen som kan 
maximalt komma att uppgå till GBP 0,3 M och 
utfalla år 2024. Den totala köpeskillingen kan 
därmed maximalt komma att uppgå till GBP 1,4 M 
vilket motsvarar ett verkligt värde om 16 MSEK.

Väsentliga händelser
Efter rapportperiodenEfter rapportperioden
Tilldelat avtal med Stockholms universitet
Den 28 april tilldelade Stockholms universitet 
bolaget ett nytt avtal om leverans av 
bevakningstjänster. Tempest Security levererar 
redan idag de tjänster tilldelningen avser. 
Avtalet sträcker sig upp till sju (7) år inklusive 
optionsår och avtalsvärdet beräknas uppgå till 
cirka 65 MSEK under hela avtalsperioden. 
Tempest etablerar verksamhet i USA 
Från och med den 4 maj erbjuder Tempest 
Security bevaknings- och personsäkerhetstjänster 
över hela USA. Etableringen i USA är bland 
annat en följd av förfrågningar från befintliga 
kunder om att tillgodose de säkerhetsbehov 
de har i USA. Etableringen har påskyndats av 
det gap som uppstått på den nordamerikanska 
marknaden av kvalificerade personskyddstjänster 
efter att flera strukturaffärer genomförts under 
den senaste tiden. Tempest Security har redan 
idag förfrågningar om tjänsteleveranser vilket 
gör att vi ser positivt på att flera avtal kan 
komma att etableras under innevarande år.
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Koncernens verksamhetsområden

Särskilda tjänster

Särskilda tjänster inkluderar konsultation, utbildning och andra 
specialtjänster. Konsultation är bland annat säkerhetskonsultationer och 
rådgivning, riskanalys, utredningar och bakgrundskontroller. Utbildningar 
är alla former av säkerhets- och trygghetsrelaterade utbildningar. 
Specialtjänster är exempelvis personskydd och skyddsspaning.  

Bevakning

Bevakning är exempelvis väktare, ordningsvakter, butikskontrollanter 
eller skyddsvakter. Tjänsterna är stationära, mobila eller i kombination 
därav. Vi utför bevakning, rondering, larmutryckningar och mycket annat. 
Utrustning som fordon, bevakningshundar, digitala kommunikations- och 
rapporteringssystem kompletterar ofta den personella bevakningen.

Teknik

Teknik arbetar med projektering och service av framförallt 
kameraövervakningssystem men även larm och passagesystem 
samt andra specialanpassade säkerhetslösningar. Vi konkurrerar inte 
med de installatörer som ingår i vårt växande partnernätverk, utan 
det är våra partners som hanterar installationer av anläggningar.  

Övervakning
Övervakning är vår larmcentral, ett Security Operations Center (SOC).  
Den bemannas av ett flertal erfarna operatörer dygnet runt, vilka  
hanterar allt från larm- och kameraövervakning och operativa insatser,  
till att stötta våra kunder inom Global Support Services, cybersäkerhet,  
med mera. Verksamheten bedrivs i en av Länsstyrelsen auktoriserad  
larmcentral som är certifierad enligt SSF 136:4.   
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Omsättning
Nettoomsättningen minskade med -4% till  
76,3 (79,4) MSEK under första kvartalet 2021 
jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultat
EBITDA var 1,6 (3,0) MSEK i första kvartalet 2021.
EBITDA-marginalen för kvartalet försämrades till 
2,1% (3,8%). Till följd av regeringens COVID-19 
stödpaket har kvartalets resultat påverkats 
positivt med 0,6 (1,1) MSEK i statliga stöd varav 
0,6 (0,6) MSEK avser sjuklönekostnader samt 0,0 
(0,5) MSEK avser sänkta arbetsgivaravgifter.
Kvartalet har påverkats negativt av förvärvskostnader 
om 0,3 MSEK relaterat till förvärven av de två 
brittiska bolagen Fusion 85 och Scisco Global 
Solution. Därutöver har kostnader absorberats 
till följd av förberedelser för uppstart av 
USA verksamhet, samt ett antal IT projekt 
bland annat koncernens nya hemsida.
Rörelseresultatet för första kvartalet 2021  
försämrades och uppgick till -0,5 (0,8) MSEK. 
Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick  
till netto -0,4 (-0,3) MSEK och består främst av 
räntekostnader kopplade till leasingavtal.  
Vinstmarginalen minskade till -1,2% (0,6%)  
jämfört med motsvarande period föregående år  
och resultatet efter skatt för första kvartalet  
uppgick till -0,9 (0,5) MSEK. 

Kassaflöde
Första kvartalets kassaflöde från den löpande 
verksamheten uppgick till 0,9 (0,8) MSEK. 
Periodens totala kassaflöde uppgick till 20,1 
(-0,7) MSEK. Kvartalet påverkas positivt av 
nyemissionen som inbringade 32,6  MSEK efter 
transaktionskostnader samt negativt av förvärven 
av de två brittiska bolagen Fusion 85 Ltd samt 
Scisco Global Solution Ltd där den kontanta 
köpeskillingen uppgick till 13 MSEK med avdrag 
för 2,2 MSEK i förvärvade likvida medel.

Ekonomisk information

Affärssegmentens utveckling
Bevakning
Nettoomsättningen inom bevakningssegmentet 
minskade med -9,6% till 56,1 (62,1) MSEK under 
första kvartalet jämfört med motsvarande period  
föregående år. Nedgången förklaras till 
största del av effekter från COVID-19 där 
utmaningar inom hotelindustrin samt inställda 
event slår mot traditionell bevakning. 
EBITDA för kvartalet uppgick till 7,3 (7,7) MSEK  
vilket innebär att EBITDA-marginalen förbättrades 
till 13% (12%). Förbättringen grundas främst 
på en mognad på segmentets kundobjekt 
då första kvartalet 2021 träffas av färre 
uppstartskostnader kopplat till nya uppdrag 
jämfört med första kvartalet  2020. Segmentets 
resultat har påverkats positivt med 0,5 (0,5) 
MSEK i statliga stöd för sjuklönekostnader. 
En större kund förekommer inom segmentet, 
omsättningen för denna kund uppgår under 
första kvartalet till 8,3 (8,5) MSEK. 

Särskilda tjänster
Nettoomsättningen inom segmentet för Särskilda 
tjänster ökade med 18% till 14,1 (11,9) MSEK under 
första kvartalet jämfört med motsvarande period 
föregående år. Tillväxten förklaras till största del 
av en ökad efterfrågan på bakgrundskontroller 
samt omsättning i det nystartade bolaget i 
Danmark. Jämförelseperioden inkluderar redovisad 
omsättning från NPA om 0,6 MSEK. I och med 
försäljningen av NPA under andra kvartalet 2020 
saknas motsvarande post i årets första kvartal.
EBITDA för kvartalet uppgick till 1,7 (0,7) MSEK  
vilket innebär att EBITDA-marginalen fördubblades  
till 12% (6%). Förbättringen i marginal jämfört 
med motsvarande kvartal föregående år 
beror till stor del på en ökad efterfrågan 
på tjänster med en högre marginal.

Övriga segment
Nettoomsättningen inom övriga segment växte 
med 12% till 6,1 (5,4) MSEK under första kvartalet 
jämfört med motsvarande period föregående år. 
Tillväxten beror främst på en ökad försäljning 
av övervakningstjänster. EBITDA för kvartalet 
uppgick till 0,9 (0,8) MSEK vilket innebär att 
EBITDA-marginalen förbättrades till 15,5% (14,6%).
Se i övrigt segmentsrapporteringen i Not 2.

Första kvartalet 2021
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Ägarstruktur
Per den 31 mars 2021 hade Tempest Security AB 
(publ) fyra ägare som var och en, direkt och indirekt 
innehade aktier motsvarande fem procent eller mer 
av röst- och kapitalandelen i bolaget. Lista över 
bolagets 10 största ägare finns på:  
investor.tempest.se/aktien/aegare. 
Tempest Security hade per 31 mars 2021 cirka 
500 aktieägare.

Transaktioner med närstående
Koncernen genomförde inga materiella transak-
tioner med närstående under första kvartalet 2021.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Tempest Securitys verksamhet, finansiella ställning 
och resultat påverkas av ett antal risker och 
osäkerhetsfaktorer. Att hantera dessa risker är 
nödvändigt för att Tempest Security ska kunna 
uppfylla sina kort- och långsiktiga mål. Dessa 
risker kan delas in i tre huvudsakliga kategorier: 
operativa uppdragsrisker, marknadsrelaterade 
risker samt finansiella risker. Dessa risker 
beskrivs i koncernens årsredovisning för 2020. 
Inga nya betydande risker har identifierats 
sedan publiceringen av årsredovisningen.

COVID-19
I tillägg till ovan risker, och även som delar av 
respektive risk, står Tempest Security liksom andra 
företag för närvarande inför den utmaning som 
har uppstått i och med spridningen av COVID-19 
(Corona-viruset). Effekten och hur Tempest 
Security hanterar COVID-19 beskrivs i koncernens 
årsredovisning för 2020. Inga nya betydande 
risker relaterade till COVID-19 har identifierats 
sedan publiceringen av årsredovisningen.

Säsongsvariationer
Koncernens omsättning och resultat påverkas 
av viss säsongsmässig fluktuation. Första 
och fjärde kvartalen är normalt de svagaste 
kvartalen i jämförelse med resten av året.

Finansiering
Likvida medel i koncernen består av tillgodo- 
havanden på bank. Vid periodens slut uppgick  
likvida medel till 49,1 (24,4) MSEK. 
Koncernen har en beviljad blockbelåningslösning 
som ger ett kreditutrymme på upp till 80% 
av värdet på Tempest Security Sverige ABs 
utestående kundfordringar (kreditlimit 15 MSEK). 
Blockbelåningen löper tillsvidare med tre månaders  
ömsesidig uppsägningstid. Blockbelåningen 
är per datumet för denna rapport outnyttjad.

Investeringar
Koncernens totala kassaflöde från investeringar  
under perioden januari-mars uppgick till  
-11,6 (-0,2) MSEK och avser främst förvärv av 
dotterbolag om -10,8 (0) MSEK, och förvärv av 
anläggningstillgångar om -1,3 (-0,2) MSEK.  

Aktien
Tempest Security AB (publ) aktiekapital var den 
31 mars fördelat på 9 774 947 aktier med ett 
kvotvärde om SEK 0,10. Samtliga aktier utgörs av  
samma serie och äger lika rätt till röst och vinst 
i bolaget. Aktien handlas på Nasdaq First North 
Premier Growth Market under kortnamnet 
TSEC och med ISIN-kod SE0010469221 och 
LEI-kod 549300Q5OJJLZN6Z9D25.
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Koncernens resultaträkning 
Koncernen, belopp i tkr Not Kv 1 2021 Kv 1 2020 12M 2020

Nettoomsättning 2 76 284 79 443 299 690

Övriga rörelseintäkter 751 1 160 7 490

Summa rörelsens intäkter 77 035 80 603 307 180

Handelsvaror -8 155 - 7 470 -28 768

Övriga externa kostnader -7 067 -6 652 -28 014

Personalkostnader -60 216 -63 458 -237 728

EBITDA 2 1 597 3 023 12 670

Avskrivningar -2 095 -2 211 -8 639

RÖRELSERESULTAT -498 812 4 031

Finansiella intäkter 48 27 171

Finansiella kostnader -455 -346 -1 626

Finansiella poster - netto -407 -319 -1 455

Resultat före skatt -905 493 2 576

Inkomstskatt -32 -28 -1 304

PERIODENS RESULTAT -937 465 1 272

Hänförligt till: 
   Moderbolagets aktieägare

 
-834

 
465

 
1 272

   Innehav utan bestämmande inflytande -104 - -

-937 465 1 272

Resultat per aktie (kronor)

Före och efter utspädning -0,10 0,05 0,14

Koncernen, belopp i tkr Kv 1 2021 Kv 1 2020 12M 2020

PERIODENS RESULTAT -937 465 1 272

Poster som kan återföras till resultat

Valutakursdifferenser vid omräkning  
av utländska verksamheter

735 75 -535

Övriga poster - -5 -

PERIODENS TOTALRESULTAT -202 535 737

Hänförligt till: 
   Moderbolagets aktieägare

 
-98

 
535

 
737

   Innehav utan bestämmande inflytande -104 - -

-202 535 737

Koncernens rapport över totalresultat
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Koncernens balansräkning i sammandrag
Koncernen, belopp i tkr 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 5 536 4 380 3 655

Goodwill och immateriella anläggningstillgångar 47 602 34 548 34 440

Nyttjanderättstillgångar 27 325 31 043 28 040

Uppskjuten skattefordran 1 838 2 817 1 810

Leasingfordran 3 652 598 3 873

Övriga finansiella anläggningstillgångar - 3 2

Summa anläggningstillgångar 85 953 73 389 71 820

Omsättningstillgångar

Pågående arbeten 208 209 -

Kundfordringar 34 887 41 575 30 261

Aktuell skattefordran - 125 91

Leasingfordran 1 461 754 1 638

Övriga fordringar 710 1 316 1 429

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 645 9 294 10 548

Likvida medel 49 161 24 367 28 897

Summa omsättningstillgångar 95  072 77 640 72 864

SUMMA TILLGÅNGAR 181 025 151 029 144 684

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till  
moderföretagets ägare

64 376 31 663 31 865

SKULDER

Långfristiga skulder

Leasingskulder 24 692 26 095 25 651

Uppskjutna skatteskulder 233 - 239

Övriga långfristiga skulder 2 937 3 419 - 

Övriga avsättningar - 36 -

Summa långfristiga skulder 27 862 29 550 25 890

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 078 5 105 6 747

Aktuell skatteskuld 1 150 435 11

Leasingskulder 6 989 6 652 6 959

Övriga skulder 18 443 21 599 18 737

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 57 127 56 025 54 475

Summa kortfristiga skulder 88 787 89 816 86 929

TOTALA SKULDER 116 649 119 366 112 819

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 181 025 151 029 144 684
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Koncernens rapport över förändringar 
i eget kapital i sammandrag

Aktie-
kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Reserver Balanserat 
resultat 

inkl. årets 
resultat

Summa Innehav 
utan 

bestäm-
mande  

inflytande

Totalt 
eget 

kapital

Eget kapital 2020-01-01 889 69 287 522 -39 570 31 128 - 31 128

Periodens totalresultat - - -535 1 272 737 - 737

Eget kapital 2021-01-01 889 69 287 -13 -38 298 31 865 - 31 865

Periodens totalresultat - - 735 -834 -98 -104 -202

Avyttring aktier dotterbolag - - - - - 104 104

Transaktioner med ägare:

  Tillskjutet kapital efter avdrag   
  för transaktionskostnader 88 32 521 - - 32 609 - 32 609

Eget kapital 2021-03-31 977 101 808 722 -39 132 64 376 - 64 376

Kv 1 2020

Aktie-
kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Reserver Balanserat 
resultat 

inkl. årets 
resultat

Summa Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande

Totalt 
eget 

kapital

Eget kapital 2020-01-01 889 69 287 522 -39 570 31 128 - 31 128

Periodens totalresultat - - 70 465 535 - 535

Eget kapital 2020-03-31 889 69 287 592 -39 105 31 663 - 31 663
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Belopp i tkr Kv 1 2021 Kv 1 2020 12M 2020

Kassaflöde från löpande verksamheten

   Rörelseresultat -498 812 4 031

   Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 940 1 941 5 652

   Erhållen ränta 45 27 141

   Erlagd ränta -294 -219 -1 291

   Betald skatt -11 -373 -750

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital

1 182 2 188 7 783

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

   Ökning (-) / minskning (+) pågående arbeten - -209 -

   Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -349 -2 771 6 523

   Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 70 1 627 325

Kassaflöde från den löpande verksamheten 903 835 14 631

Kassaflöde från investeringsverksamheten

   Förvärv av dotterbolag -10 817 - -3 500

   Avyttring av dotterbolag 135 - 287

   Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 333 -389 -293

   Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -345 -1 602

   Försäljning/avbetalningar av anläggningstillgångar 399 324 1 273

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 616 -410 -3 835

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

   Nyemission 32 609 -368 -368

   Amorteringar -1 772 -1 762 -6 906

   Nettoförändring checkkredit i dotterbolag - 511 425

   Upptagna lån -37 444 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 800 -1 175 -6 849

Ökning/minskning av likvida medel 20 087 -750 3 947

Likvida medel vid periodens början 28 897 25 120 25 120

Kursdifferens i likvida medel 177 -3 -170

Likvida medel vid periodens slut 49 161 24 367 28 897

Koncernens rapport över kassaflöden
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Moderbolagets resultaträkning 
Moderbolaget, belopp i tkr kv 1 2021 kv 1 2020 12 M 2020

Nettoomsättning 5 973 4 653 20 290 

Övriga rörelsens intäkter - - 19

Summa rörelsens intäkter 5 973 4 652 20 309

Handelsvaror -10 -8 -33

Övriga externa kostnader -2 502 -1 903 -9 957

Personalkostnader -3 505 -3 769 -13 430

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -165 -114 -483

Övriga rörelsekostnader -4 - -5

Summa rörelsens kostnader -6 186 -5 794 -23 908

Rörelseresultat -213 -1 142 -3 599 

Räntekostnader och liknande poster - - -164

Summa resultat från finansiella poster - - -164

Resultat efter finansiella poster -213 -1 142 -3 763

Skatt på årets resultat - - -

PERIODENS RESULTAT -213 -1 142 -3 763

Moderbolaget, belopp i tkr kv 1 2021 kv 1 2020 12 M 2020

PERIODENS RESULTAT -213 -1 142 -3 639

PERIODENS TOTALRESULTAT -213 -1 142 -3 639

Moderbolagets rapport över totalresultat



Tempest Security AB (publ), Första kvartalet 2021 12

Moderbolagets balansräkning 
i sammandrag

Koncernen, belopp i tkr 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Internt upparbetade programvaror 670 - 725

Övriga programvaror och licenser 623 1 156 728

Varumärken samt liknande rättigheter 34  58 39

Summa immateriella anläggningstillgångar 1 327 1 214 1 492

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 103 928 86 950 87 508

Uppskjuten skattefordran 99 99 99

Summa finansiella anläggningstillgångar 104 027 87 049 87 607

Summa anläggningstillgångar 105 354 88 263 89 099

Omsättningstillgångar

Pågående arbeten 207 - -

Fordringar hos koncernföretag 2 263 177 113

Övriga fordringar 52 125 261

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 053 1 286 893

Kassa och bank 4 383 3 636 1 052

Summa omsättningstillgångar 7 958 5 224 2 319

SUMMA TILLGÅNGAR 113 312 93 487 91 418

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital 1 647 889 1 615

Fritt eget kapital 102 153 73 136 69 788

Summa eget kapital 103 800 74 025 71 403

SKULDER

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 3 181 3 500 -

Summa långfristiga skulder 3 181 3 500 -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 328 1 026 1 522

Skulder till koncernföretag 121 9 788 13 870

Aktuell skatteskuld 43 39 51

Övriga skulder 1 606 1 633 1 252

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 233 3 476 3 320

Summa kortfristiga skulder 6 331 15 962 20 015

TOTALA SKULDER 9 512 19 462 20 015

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 113 312 93 487 91 418
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Koncernens verksamhetsområden består av Bevakning, Särskilda tjänster, Övervakning samt Teknik.
Bevakning och Särskilda Tjänster utgör koncernens väsentliga rapporteringsbara segment. Övervakning och 
Teknik ingår därmed i ”Övriga segment”. Koncerngemensamma tjänster (”Supportfunktioner”) presenteras 
under ”Koncerngemensamma tjänster”. Kostnaderna för supportfunktioner fördelas inte till respektive 
verksamhetsområde för den interna rapporteringen och inkluderas därför inte i respektive segment.
Som underlag för fördelning av resurser och bedömningen av rörelsesegmentens resultat utgår Högste  
verkställande beslutsfattare från extern nettoomsättning och EBITDA.

Segmentsrapportering 
Belopp i tkr

Kv 1 
2021

% Kv 1 
2020

% 12M 
2020

%

Extern omsättning

Bevakning 56 102 62 056 237 488

Särskilda tjänster 14 064 11 947 38 983

Övriga segment 6 118 5 440 23 219

Summa extern omsättning 76 284 79 443 299 690

EBITDA och EBITDA- 
marginal

Bevakning 7 288 13% 7 675 12% 33 127 14%

Särskilda tjänster 1 720 12% 674 6% 5 391 14%

Övriga segment 947 15% 792 15% 3 650 16%

Summa EBITDA segment 9 955 13% 9 141 12% 42 168 14%

Koncerngemensamma tjänster -8 358 -6 118 -29 498 -

Summa EBITDA 1 597 2% 3 023 4% 12 670 4%

Avskrivningar -2 095 -2 211 -8 639

Finansiella intäkter 48 27 171

Finansiella kostnader -455 -346 -1 626

Resultat före skatt -905 493 2 576

Not 1 - Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. 
Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges  
nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.  
De redovisningsprinciper som tillämpas beskrivs i årsredovisningen för år 2020, not 1. Nya eller reviderade  
IFRS-standarder och tolkningsuttalanden för 2021 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens  
finansiella ställning, resultat eller upplysningar. 

Noter

Intäkter per geogrfisk marknad, belopp i tkr Kv 1 
2021

Kv 1 
2020

12M 
2020

Land

Sverige 69 650 75 423 283 310

Övriga Europa 6 048 2 650 12 841

Övriga världen 586 1 370 3 539

Summa omsättning 76 284 79 443 299 690

Not 2 - Intäkter från avtal med kunder och segmentsrapportering
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Not 3 - Finansiella instrument

Förändring i antal aktier Kv 1 2021 Kv 1 2020 12M 2020

Totalt antal aktier, ingående balans 8 894 947 8 894 947 8 894 947

Aktier emitterade i nyemissioner 880 000 - -

Totalt antal aktier utgående balans  9 774 947    8 894 947 8 894 947

Genomsnittligt antal aktier för perioden 9 237 169 8 894 947 8 894 947

Aktiernas kvotvärde uppgår till 0,10kr. Aktiekapitalet består endast av Stamaktier.

Not 4 - Antal aktier och förändring i antal aktier

Not 5 - Rörelseförvärv
Den 10 mars 2021 förvärvade Tempest Security AB 100 % av de emitterade aktierna i bolagen Fusion 85 Ltd  
och Scisco Global Solutions Ltd, två företag som bedriver högkvalitativa konsulttjänster inom säkerhets-
området. Förvärvet förväntas öka koncernens marknadsandel och minska kostnader genom synergieffekter. 
Förvärvet redovisas enligt förvärvsmetoden. Delårsrapporten inkluderar resultatet från de förvärvade  
bolagen för mars månad då detta anses i all väsentlighet att vara korrekt.
Uppgift om Köpeskilling, förvärvade nettotillgångar och goodwill framgår nedan:

 
Belopp i tkr

Fusion 
85  Ltd

Scisco Global  
Solution Ltd

 
Total

Köpeskilling

Likvida medel 12 572 474 13 046

Tilläggsköpeskilling 2 795 105 2 900

Totalt 15 367 579 15 946

I dagsläget redovisas samtliga Tempest Securitys finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde. 
Dessa utgörs av kundfordringar, leasingfordran, övriga finansiella tillgångar och likvida medel. Även 
finansiella skulder, såsom leverantörsskulder, leasingskulder och övriga kortfristiga skulder, redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde. Det upplupna anskaffningsvärdet anses även utgöra en rimlig uppskattning av  
tillgångens eller skuldens verkliga värde. 
Värdering av finansiell skuld till verkligt värde
Som en del av förvärven av Fusion 85 Ltd samt Scisco Global Solutions Ltd är säljarna berättigade till en 
kontant tilläggsköpeskilling om vissa nyckeltal i Bolagen uppnås. Tilläggsköpeskillingen värderas till verkligt 
värde över resultaträkningen per förvärvstidpunkten 10 mars 2021. Det verkliga värdet har beräknats utifrån 
koncernens marginella låneränta per förvärvsdatumet. Skulden redovisas till verkligt värde vid varje  
balansdag och förändringar i det verkliga värdet redovisas i resultaträkningen.
Avstämning av kvarvarande skillnad att redovisa i resultaträkningen framgår nedan:

Belopp i tkr Kv 1 2021 Kv 1 2020 12M 2020

Per 1 januari - 107 107

Verkligt värde justering vid förvärv 280 - -

Verkligt värdeförändringar på skuldinstrument som 
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen

-36 -21 -107

Redovisat värde 244 86 -

Förändringen i jämförelseperioden avser tilläggsköpeskillingen tillhörande förvärvet av GPG Holding.  
Skulden reglerades under andra kvartalet 2020.
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(Forts.) Not 5 - Rörelseförvärv
De tillgångar och skulder som redovisas till följd av förvärvet är följande:

 
Belopp i tkr

Fusion 
85  Ltd

Scisco Global  
Solution Ltd

 
Total

Tillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 808 33 841

Kundfordringar 1 455 66 1 521

Övriga kortfristiga fordringar 119 63 182

Kassa och bank 1 955 274 2 229

Totalt tillgångar 4 337 436 4 773

Skulder

Leverantörsskulder -110 - -110

Skatteskulder -1 095 -95 -1 190

Övriga kortfristiga skulder -99 -54 -153

Upplupna kostn och förutbet intäkter -219 -18 -237

Totalt skulder -1 523 -167 -1 690

Förvärvade identifierbara nettotillgångar 2 814 269 3 093

Goodwill (provisorisk) 12 553 310 12 863

Total köpeskilling 15 367 579 15 946

Analys av kassaflöde vid förvärv

Kontant köpeskilling 12 572 474 13 046

Avgår förvärvade likvida medel -1 955 -274 -2 229

Nettoutflöde av likvida medel - investeringsverksamheten 10 617 200 10 817

Förvärvskalkylerna är föremål för slutlig justering senast ett år efter förvärvstidpunkten och kan därmed  
komma att ändras.

Avstämning Goodwill, belopp i tkr Koncern

Per 1 januari 2021

Anskaffningsvärde 31 642

Ackumulerade av- och nedskrivningar -

Redovisat värde 31 642

Perioden 31 mars 2021

Förvärv dotterbolag 12 864

Valutakursdifferenser 534

Utgående redovisat värde 45 040

Per 31 Mars 2021

Anskaffningsvärde 45 040

Ackumulerade av- och nedskrivningar -

Redovisat värde 45 040

Goodwill är hänförlig till de anställda, de förväntade synergierna och den höga lönsamheten i de förvärvade  
verksamheten. Total goodwill har allokerats till segmentet Särskilda Tjänster. Ingen del av redovisad goodwill  
förväntas vara skattemässigt avdragsgill.
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Kalender
25 maj 2021, Årsstämma 2021
25 augusti 2021, Rapport för andra kvartalet 2021
23 november 2021, Rapport för tredje kvartalet 2021

Granskning
Bolagets revisorer har inte utfört någon granskning av denna rapport för första kvartalet 2021.

(Forts.) Not 5 - Rörelseförvärv
Som en del av förvärven av Fusion 85 Ltd samt Scisco Global Solutions Ltd är säljarna berättigade till 
en kontant tilläggsköpeskilling om vissa nyckeltal i Bolagen uppnås. Tilläggsköpeskillingen värderas 
till verkligt värde över resultaträkningen per förvärvstidpunkten 10 mars 2021. Det verkliga värdet har 
beräknats utifrån koncernens marginella låneränta per förvärvsdatumet. Skulden redovisas till verkligt 
värde vid varje balansdag och förändringar i det verkliga värdet redovisas i resultaträkningen. Skulden 
presenteras i balansräkningen som övrig långsiktig skuld. Se Not 3 för ytterligare information.
Förvärvsrelaterade kostnader uppgår till 327 tkr. Dessa ingår i administrationskostnader 
i resultaträkningen samt i den löpande verksamheten i kassaflödesanalysen.
De förvärvade bolagen bidrog från förvärvstidspunkten till 31 mars 2021 med intäkter på 1 068 tkr  
och en nettovinst på 120 tkr till koncernen.
Det förekom inga rörelseförvärv under jämförelseperioden 2020. 

Not 6 Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande
Den 1 januari 2021 avyttrande koncernen 25% av aktiekapitalet i det nyetablerade bolaget Tempest 
Security A/S. Förvärvslikviden uppgick till 100 TDKK vilket motsvarar kvotvärdet på aktierna.
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Nyckeltal - Koncernen
Nyckeltal och data per aktie Kv 1 2021 Kv 1 2020 12M 2020

Omsättningstillväxt, % -8,1% 38,3% 4,7%

EBITDA, tkr 1 597 3 023 12 670

EBITDA-marginal, % 2,1% 3,8% 4,2%

Rörelsemarginal, % -0,6% 1,0% 1,3%

Vinstmarginal, % -1,2% 0,6% 0,9%

Genomsnittligt eget kapital, tkr 48 121 31 396 31 499

Räntabilitet på eget kapital, % -1,9% 1,5% 4,0%

Soliditet, % 35,6% 21,0% 22,0%

Likvida medel, tkr 49 161 24 367 28 897

Antal aktier vid periodens slut, antal 9 774 947 8 894 947 8 894 947

Genomsnittligt antal aktier, antal 9 237 169 8 894 947 8 894 947

Resultat per aktie, tkr -0,10 0,05 0,14

Eget kapital per aktie, SEK 6,59 3,56 3,58

Medelantal anställda * 369 407 386

Nyckeltal - DefinitionerNyckeltal - Definitioner
Omsättningstillväxt
Den procentuella förändringen av nettoomsättning den 
gångna perioden jämfört samma period föregående år.
EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.
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. 
Likvida medel
Som likvida medel klassificeras kassa-  
och banktillgodohavanden.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga  
skulder.

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.
* Medelantal anställda (FTE)
Antalet anställda omräknat till heltidstjänster och räknat 
som ett medeltal under perioden. Koncernen har ändrat  
metod för beräkning av FTE under 2020 och justerat  
jämförelseperioderna för att reflektera detta.

Nyckeltal ej definierade i IFRS
Alternativa nyckeltal, det vill säga ej definierade eller specificerade i IFRS, är ett finansiellt mått över histo-
risk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde. För att underlätta företagsledningens 
och andra intressenters analys av koncernens utveckling redovisar Tempest Security vissa alternativa nyck-
eltal. De alternativa nyckeltalen är tilläggsupplysningar och ersätter ej nyckeltal definierade enligt IFRS. 
Tempest Securitys definitioner av alternativa nyckeltal kan skilja sig från definitionerna i andra företag. 
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Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av Bolagets  

och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och  
osäkerhetsfaktorer som Bolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

Stockholm den 25 maj 2021

Anders Laurin
Ordförande

 Michael Silfverberg           Thomas Löfving     Daniel Nyhrén
   Styrelseledamot           Styrelseledamot    Styrelseledamot

Andrew Spry
Verkställande direktör

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

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 huvudkontor i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade  
även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.


