
Hög tillväxt, nya förvärv och god lönsamhet 
i tredje kvartalet 2021

Januari-September 2021
• Nettoomsättningen ökade med 11% till  

245,7 (222,1) MSEK.  
• Rörelseresultat före avskrivningar och 

nedskrivningar (”EBITDA”), var 6,3 (10,5) MSEK.  
• Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (4,1) MSEK.
• Periodens resultat var -1,8 (2,3) MSEK. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten  

var -3,7 (3,6) MSEK.

Väsentliga händelser  
under tredje kvartalet 2021
• Den 30 september undertecknades ett avtal 

om förvärv av Örestads Industribevakning AB 
och Malmö Industrivakter HB till ett belopp 
om 24 MSEK att betalas vid tillträde.

Ekonomisk översikt för koncernen 
belopp i tkr

Kv 3 2021 Kv 3 2020 9M 2021 9M 2020 2020

Nettoomsättning 86 743 69 818 245 764 222 088 299 690

Omsättningstillväxt 24% -12% 11% 9% 5%

EBITDA 4 238 2 729 6 252 10 543 12 670

EBITDA-marginal 4,9% 3,9% 2,5% 4,7% 4,2%

Rörelseresultat 1 778 857 -428 4 076 4 031

Periodens resultat 977 325 -1 780 2 290 1 272

Resultat per aktie, SEK 0,12 0,04 -0,11 0,27 0,14

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 470 -422 -3 664 3 592 14 630

Medelantal anställda 396 360 393 381 386

ADRESS:
Tempest Security AB

Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

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

WEB: investor.tempestgroup.se

Tredje kvartalet 2021
• Nettoomsättningen ökade med 24% till  

86,7 (69,8) MSEK.  
• Rörelseresultat före avskrivningar och 

nedskrivningar (”EBITDA”), var 4,2 (2,7) MSEK.  
• Rörelseresultatet uppgick till 1,8 (0,9) MSEK.
• Periodens resultat var 1,0 (0,3) MSEK. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten 

var 4,5 (-0,4) MSEK.

2021
   Tredje kvartalet 

Väsentliga händelser efter 
rapportperiodens utgång
• Den 15 oktober tillträdde Tempest Security  

Örestads Industribevakning AB och Malmö  
Industrivakter HB.
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Ord från VD: 

Tillväxten för kvartalet visar på stark  
återhämtning
Under tredje kvartalet nådde vi en omsättnings-
tillväxt om 24% mot samma period året 
innan. Efter flera kvartal av utmaningar 
inom tillväxt på grund av pandemin, är jag 
glad att se oss tillbaka på goda nivåer.
Verksamhetsområdet Bevakning visar en 
tillväxt om måttliga 5%, men vi har sett 
en god nykundsförsäljning under tredje 
kvartalet. Därutöver har vi flera existerande 
kunder som ännu är mindre aktiva än innan 
pandemin. Till-sammans ger det mig god 
förhoppning om att vi kommer att se en 
högre tillväxt framöver inom segmentet.
Det är mycket positivt att vi ser en hög tillväxt 
inom området Särskilda Tjänster. Verksamheten 
drabbades hårt av pandemin när resandet 
under en period helt stannade av. Att antalet 
resande ökar igen är en viktig faktor till kvartalets 
utveckling. I tredje kvartalet nära tredubblades 
omsättningen mot året innan; den växte med 
171% och nådde 19,5 MSEK (7,2 MSEK). Det är 
även glädjande att se att lönsamheten följer 
med i samma riktning trots att kvartalet belastas 
av intensiva satsningar i USA. Vår verksamhet 
i USA tynger kvartalet med 1,3 MSEK (0,0 
MSEK). Det är också glädjande att se att de 
förvärvade brittiska bolagen fortsätter att 
utvecklas positivt. Satsningen i Danmark har 
tidigare berörts med anledning av den starka 
tillväxttakten och vi ser att den fortsätter. Vår 
förväntan är att den danska verksamheten inom 
kort kommer att bidra positivt till sista raden. 
Under kvartalet genomfördes förvärvet av 
Örestads Industribevakning AB samt Malmö 
Industrivakter HB. Bolagen väntas bidra med 
en årlig  omsättning om 34 MSEK. Därtill ger 
de oss ett starkt fotfäste i ytterligare en region 
i Sverige, vilket stärker våra tillväxtmöjligheter. 
Under kvartalet har vi höjt våra ambitioner 
ytterligare inom förvärv, då antalet möjligheter 
vi ser är omfattande. Målet är att hitta välskötta 
och lönsamma bolag som ger oss ytterligare 
geografisk täckning, har särskild spetskompetens 
och/eller kompletterar vårt utbud. Arbete 
med förvärv medför kostnader. Det har delvis 
påverkat tredje kvartalet men jag väntar mig 
mer omfattande kostnader under kommande 
kvartal relaterat till våra ansträngningar för att 
hitta, och på sikt genomföra, rätt affärer. 
Vår satsning på den amerikanska marknaden 

är oerhört spännande. Vi arbetar med 
existerande kunder i USA och arbetar aktivt 
på flera intressanta möjligheter som kan 
ta vår verksamhet där till nästa nivå.
Med ett starkt kvartal bakom oss vill jag nämna 
att vi ännu påverkas av pandemin. Vi ser hur 
vissa kunder har en utmaning i att nå tillbaka till 
tidigare aktivitetsnivå. Med det sagt ser vi att de 
som haft störst påverkan är på väg åt rätt håll 
och det är min tro att om de goda förutsättningar 
vi nu upplever fortgår, så kommer vi att vara 
tillbaka med dem där vi var innan pandemin. 
Tillsammans med ny omsättning som vi genererar 
kommer det att bidra ytterligare till vår tillväxt. 
Jag är glad över vad vi presterat så här 
långt under 2021 givet många utmaningar 
och det är min tro att vi om ett år kommer 
att ha presenterat flera spännande kliv 
framåt mot vårt mål om 1 miljard i omsättning 
2025 och en EBITDA-marginal om 10%.

Andrew Spry
VD Tempest Security AB (publ)
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Tempest Security förvärvar Örestads  
Industribevakning och förstärker erbjudandet  
i Skåne
Den 30 september har Tempest Security genom 
dotterbolaget Tempest Security Sverige AB 
undertecknat ett avtal om förvärv av samtliga 
aktier i Örestads Industribevakning AB. Avtalet 
omfattar även 100% av andelarna i Malmö 
Industrivakter Handelsbolag. Köpeskillingen 
uppgår till 24 MSEK att betalas vid tillträde. 
Örestads Industribevakning AB grundades 1966 
och verkar primärt i Skåne. Bolaget har gått in 
i sitt femte decennium som bevakningsföretag 
och är därmed ett av Sveriges äldsta företag 
i bevakningsbranschen. Bolaget är verksamt 
inom traditionell bevakning, parkeringstjänster 
och fastighets- och åtgärdstjänster och utgår 
från Malmö och Lund. Bolaget har under de 
senaste åren visat en stabil omsättning. 
Tempest förväntan är att bolagen, genom 
förvärvet, under 2022 kommer att tillföra 
Tempest-koncernen en omsättning på ca 
34 miljoner kronor med god lönsamhet.
Med förvärvet stärker Tempest erbjudandet 

Väsentliga händelser

ytterligare genom expansion i Skåne och Öresunds-
regionen som är ett strategiskt tillväxtområde för  
Tempest Securitys svenska verksamhet. Förvärvet 
innebär även att Tempestkoncernen utökar med  
auktorisation för värdetransport vilket kompletterar  
befintliga auktorisationer. 
Tillträde sker den 15 oktober.

Tredje kvartalet 2021

Efter rapportperiodens utgång
Den 15 oktober tillträdde Tempest Security 
Örestads Industribevakning AB och Malmö  
Industrivakter HB.
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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 ökade med 24% till  
86,7 (69,8) MSEK under tredje kvartalet 2021 
jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultat
EBITDA uppgick till 4,2 (2,7) MSEK i tredje kvartalet 
2021 vilket innebär att EBITDA-marginalen för  
kvartalet förbättrades till 4,9% (3,9%).
Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2021 
förbättrades och uppgick till 1,8 (0,9) MSEK. 
Kvartalets resultatförbättring kan förklaras av 
en återhämtning av marknaden med betydligt 
högre omsättning i kvartalet än under kvartal 3 
2020 när COVID-19 påverkan var väldigt stark. 
Kvartalets resultat har påverkats positivt med 0,5 
(0,6) MSEK i statliga COVID-19 stöd varav 0,5 (0,5) 
MSEK avser sjuklönekostnader samt 0,0 (0,1) MSEK 
avser permitteringar. I och med ökad sjukfrånvaro 
under perioden är det dock svårt att uttala sig om 
nettoeffekten av detta stöd. Samtliga permitteringar 
avslutades november 2020 vilket innebär att 
motsvarande post saknas i årets tredje kvartal.
Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick  
till netto -0,3 (-0,4) MSEK och består främst av 
räntekostnader kopplade till leasingavtal.  
Vinstmarginalen ökade till 1,7% (0,7%)  
jämfört med motsvarande period föregående år  
och resultatet efter skatt för tredje kvartalet  
uppgick till 1,0 (0,3) MSEK.

Kassaflöde
Tredje kvartalets kassaflöde från den löpande 
verksamheten uppgick till 4,5 (-0,4) MSEK. 
Ökningen av resultatet för tredje kvartalet 
2021 har tydligt påverkat kassaflödet jämfört 
med motsvarande period föregående år.
Periodens totala kassaflöde uppgick till  
2,8 (-1,7) MSEK.

Affärssegmentens utveckling
Bevakning
Nettoomsättningen inom bevakningssegmentet 
ökade med 5% till 60,2 (57,3) MSEK under tredje 
kvartalet jämfört med motsvarande period 
föregående år. Bevakning hade under kvartalet 
fortsatta utmaningar från COVID-19 inom 
hotell- och restaurangnäringen samt inställda 
event - därav den blygsamma tillväxten. 
EBITDA för kvartalet uppgick till 7,5 (8,2) MSEK  
vilket innebär att EBITDA-marginalen minskade till 
12,5% (14,2%). Nedgången förklaras med ökade 
personalkostnader på grund av problematisk 
personalförsörjning vilket lett till ökad övertid, 
även uppstartskostnader kopplat till nya 

Ekonomisk information
uppdrag bidrar till marginalförsämringen.
En större kund förekommer inom segmentet, 
omsättningen för denna kund uppgår under 
tredje kvartalet till 13,9 (12,8) MSEK. 

Särskilda tjänster
Nettoomsättningen inom segmentet för Särskilda 
tjänster ökade med 171% till 19,6 (7,2) MSEK under 
tredje kvartalet jämfört med motsvarande period 
föregående år. Den starka tillväxten kan förklaras 
framför allt av en kraftigt ökad efterfråga av 
bakgrundskontroller samt personskyddstjänster 
på den svenska marknaden men även till följd 
av det nystartade bolaget i Danmark samt 
de nyförvärvade brittiska bolagen Fusion 85 
och Scisco (för mer information se Not 3).
EBITDA för kvartalet uppgick till 3,0 (0,2) MSEK  
med tillhörande EBITDA-marginal om 15,4% (2,1%).  
Kvartalets högre marginal beror till stor del på den 
pågående återhämtning av marknaden till skillnad 
mot kvartal 3 2020 som påverkades hårt av 
COVID-effekter. Under kvartal 3 2020 påverkades  
EBITDA för segmentet positivt med 0,3 MSEK  
i permitteringsstöd. Motsvarande post saknas  
i årets tredje kvartal.
En större kund förekommer inom segmentet, 
omsättningen för denna kund uppgår under 
tredje kvartalet till 6,5 (2,7) MSEK.

Övriga segment
Nettoomsättningen inom övriga segment ökade 
med 33% till 7,0 (5,3) MSEK under tredje kvartalet. 
EBITDA för kvartalet uppgick till 1,4 (0,8) MSEK 
vilket innebär att EBITDA-marginalen förbättrades 
till 19,7% (15,8%). Tillväxten beror främst på en 
ökad försäljning av våra larmcentralstjänster som 
samtidigt driver den starkt förbättrade marginalen. 
Se i övrigt segmentsrapporteringen i Not 2.

Tredje kvartalet 2021
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Omsättning
Nettoomsättningen ökade med 11% till  
245,8 (222,1) MSEK för årets första nio månader 2021 
jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultat
EBITDA var 6,3 (10,5) MSEK i årets första nio 
månader 2021.
EBITDA-marginalen för januari-september 2021 
minskade till 2,5% (4,7%). Under 2021 har övriga 
externa kostnader dels för IT-utveckling men även 
för marknad och kommunikation ökat med 1,5 mkr 
i jämförelse med samma period föregående år till 
följd av ett antal IT projekt där även koncernens 
nya hemsida ingår. Det nyetablerade bolaget i 
USA:s rapporterade förlust tynger EBITDA med 
-2,2 MSEK. Därtill har kostnader till ett belopp 
om -0,8 MSEK uppstått till följd av koncernens 
aktiva förvärvsstrategi varav -0,3 MSEK avser 
transaktionskostnader relaterade till förvärven 
av de två brittiska bolagen Fusion 85 och Scisco 
Global Solution. Motsvarande period föregående 
år påverkas positivt av försäljningen av NPA vilket 
resulterade i en koncernmässig vinst om +1,4 MSEK 
redovisad som en övrig rörelseintäkt. Motsvarande 
period föregående år påverkades även positivt 
av statliga COVID-19 stöd till ett belopp om +5,7 
MSEK till följd av sänkta arbetsgivaravgifter, 
permitteringar samt ersatta sjuklönekostnader. 
Under årets nio-månaders period har enbart 
statliga COVID-19 stöd till ett belopp om 1,4 MSEK 
avseende sjuklönekostnader erhållits. I och med 
ökad sjukfrånvaro under perioden är det dock 
svårt att uttala sig om nettoeffekten av detta stöd.
Rörelseresultatet för årets första nio månader 
minskade och uppgick till -0,4 (4,1) MSEK. 
Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick  
till netto -0,8 (-1,2) MSEK och består främst av 
räntekostnader kopplade till leasingavtal.  
Vinstmarginalen minskade till -0,5% (1,3%)  
jämfört med motsvarande period föregående år  
och resultatet efter skatt för årets första nio månader  
uppgick till -1,8 (2,3) MSEK.
Övrigt totalresultat i koncernen påverkas i perioden 
med +0,3 (-0,3) MSEK till följd av omräkning av främst 
den brittiska verksamheten till följd av det brittiska 
pundets förändring mot den svenska kronan.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick för årets första nio månader till -3,7 (3,6) 
MSEK. Minskningen av resultatet under perioden 
har tydligt påverkat kassaflödet jämfört med 
motsvarande period föregående år. Periodens totala 
kassaflöde uppgick till 12,4 (-5,1) MSEK. Kassaflödet 
har påverkats negativt av förvärven av de två 

Ekonomisk information
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. Jämförelseperioden 
påverkades negativt av utbetalningen av 
tilläggsköpeskillingen kopplad till förvärvet av 
GPG Holding AB, totalt belopp -3,5 MSEK.
Kassaflödet har påverkas positivt av andra 
kvartalets nyemission som inbringade 32,6 
MSEK efter transaktionskostnader. 

Affärssegmentens utveckling
Bevakning
Nettoomsättningen inom bevakningssegmentet 
minskade med -1% till 175,6 (177,6) MSEK 
under årets första nio månader jämfört med 
motsvarande period föregående år. 
EBITDA för årets första nio månader 
uppgick till 22,8 (24,6) MSEK vilket innebär 
att EBITDA-marginalen minskade till 13,0% 
(13,9%).  Nedsatta arbetsgivaravgifter och 
ersättningar för korttidspermitteringar 
(COVID-19 stöd) påverkade EBITDA positivt i 
jämförelseperioden med 1,3 MSEK. Motsvarande 
post saknas i årets första nio månader. 
En större kund förekommer inom segmentet, 
omsättningen för denna kund uppgår under 
årets första nio månader till 44,5 (42,2) MSEK. 

Särskilda tjänster
Nettoomsättningen inom segmentet för Särskilda 
tjänster ökade med 79,8% till 51,4 (28,6) MSEK 
under årets första nio månader jämfört med 
motsvarande period föregående år.  Den starka 
tillväxten kan förklaras dels av det nystartade 
bolaget i Danmark samt de nyförvärvade 
brittiska bolagen Fusion 85 och Scisco (för mer 
information se Not 3), men även av en kraftigt 
ökad efterfråga av bakgrundskontroller samt 
personskyddstjänster på den svenska marknaden.
EBITDA för årets första nio månader uppgick 
till 4,9 (3,7) MSEK vilket innebär att EBITDA 
marginalen minskade till 9,5% (13,0%). Motsvarande 
period föregående år påverkades positivt av 
försäljningen av NPA om +1,4 MSEK samt av 
nedsatta arbetsgivaravgifter och ersättningar 
för korttidspermitteringar (COVID-19 stöd) till ett 
belopp om 1,6 MSEK. Motsvarande poster saknas 
i årets första nio månader. Rensat för effekten 
från försäljningen av NPA samt föregående 
års COVID-19 stöd uppgår jämförelse EBITDA 
marginalen till c:a 2,5% vilket innebär en ökning 
i årets EBITDA-marginal om 7,3%. Detta till trots 
påverkan av det nyetablerade bolaget i USA:s 
negativa resultat för perioden om -2,2 MSEK. 
En större kund förekommer inom segmentet, 
omsättningen för denna kund uppgår under 
första nio månader till 14,9 (7,8) MSEK.

Januari-September 2021
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Aktien
Tempest Security AB (publ) aktiekapital var den 30 
september 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.

Ägarstruktur
Per den 30 september 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 30 september 
2021 cirka 500 aktieägare.

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.

Övriga segment
Nettoomsättningen inom övriga segment växte  
med 17,8% till 18,8 (16,0) MSEK jämfört med 
motsvarande period föregående år. EBITDA för 
årets första nio månader uppgick till 3,5 (2,5) MSEK 
vilket innebär att EBITDA-marginalen förbättrades 
till 18,6% (15,7%). Tillväxten beror främst på en 
ökad försäljning av våra larmcentralstjänster som 
samtidigt driver den starkt förbättrade marginalen.
Se i övrigt segmentsrapporteringen i Not 2.

Säsongsvariationer
Koncernens omsättning och resultat påverkas 
av viss säsongsmässig fluktuation. Andra 
och tredje kvartalen är normalt de starkaste 
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 41,5 (19,8) 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 30 september 2021 outnyttjad.

Investeringar
Koncernens totala kassaflöde från investeringar 
under januari-september uppgick till -11,1 (-3,7) MSEK 
och avser förvärv av dotterbolag om -10,8 (-3,5) 
MSEK, förvärv/försäljning av anläggningstillgångar/ 
aktier i dotterbolag om -0,3 (-0,2) MSEK samt 
+1,2 (+1,0) MSEK i amorteringar relaterade till 
finansiell leasing där koncernen är leasegivare.  

(Forts.) Ekonomisk information
Januari-September 2021
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Koncernens resultaträkning

Koncernen, belopp i tkr Kv3 2021 Kv 3 2020 9M 2021 9M 2020 2020

PERIODENS RESULTAT 977 325 -1  780 2 290 1 272

Poster som kan återföras till resultat

Valutakursdifferenser vid omräkning  
av utländska verksamheter

14 116 314 -290 -535

PERIODENS TOTALRESULTAT 991 441 -1 467 2 000 737

Hänförligt till: 
   Moderbolagets aktieägare

 
1 219

 
441

 
-679

 
2 000

 
737

   Innehav utan bestämmande inflytande -228 - -788 - -

991 441 -1 467 2 000 737

Koncernens rapport över totalresultat

Koncernen, belopp i tkr                     Not Kv 3 2021 Kv 3 2020 9M 2021 9M 2020 2020

Nettoomsättning                                           2 86 743 69 818 245 764 222 088 299 690

Övriga rörelseintäkter 610 855 1 834 5 638 7 490

Summa rörelsens intäkter 87 353 70 673 247 598 227 726 307 180

Handelsvaror -10 919 -5 922 -27 322 -20 306 -28 768

Övriga externa kostnader -8 159 -6 727 -24 271 -19 555 -28 014

Personalkostnader -64 037 -55 295 -189 753 -177 322 -237 728

EBITDA                                                          2 4 238 2 729 6 252 10 543 12 670

Avskrivningar -2 460 -1 872 -6 680 -6 467 -8 639

RÖRELSERESULTAT 1 778 857 -428 4 076 4 031

Finansiella intäkter 83 - 267 118 171

Finansiella kostnader -376 -354 -1 091 -1 278 -1 626

Finansiella poster - netto -293 -354 -824 -1 160 -1 455

Resultat före skatt 1 485 -503 -1 252 2 916 2 576

Inkomstskatt -508 -178 -528 -626 -1 304

PERIODENS RESULTAT 977 325 -1 780 2 290 1 272

Hänförligt till:

   Moderbolagets aktieägare 1 189 325 -1 012 2 290 1 272

   Innehav utan bestämmande inflytande -212 - -768 - -

977 325 -1 780 2 290 1 272

Resultat per aktie (kronor)

Före och efter utspädning 0,12 0,04 -0,11 0,27 0,14
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Koncernens balansräkning i sammandrag
Koncernen, belopp i tkr Not 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 4 734 3 857 3 655

Goodwill och immateriella anläggningstillgångar 47 138 34 410 34 440

Nyttjanderättstillgångar 26 459 30 195 28 040

Uppskjuten skattefordran 1 335 2 563 1 810

Leasingfordran 3 198 205 3 873

Övriga finansiella anläggningstillgångar - - 2

Summa anläggningstillgångar 82 864 71 230 71 820

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 42 983 35 533 30 261

Aktuell skattefordran 278 91 91

Leasingfordran 1 096 779 1 638

Övriga fordringar 1 260 1 628 1 429

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 901 5 474 10 548

Likvida medel 41 525 19 827 28 897

Summa omsättningstillgångar 95 043 63 332 72 864

SUMMA TILLGÅNGAR 177 907 134 562 144 684

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till  
moderföretagets ägare

63 113 33 127 31 865

SKULDER

Långfristiga skulder

Leasingskulder 23 262 24 441 25 651

Uppskjutna skatteskulder 197 22 239

Övriga långfristiga skulder 4 2 961 - - 

Övriga avsättningar - 35 -

Summa långfristiga skulder 26 420 24 498 25 890

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 9 013 4 784 6 747

Aktuell skatteskuld 520 428 11

Leasingskulder 7 073 6 554 6 959

Övriga skulder 23 723 19 098 18 737

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 48 045 46 073 54 475

Summa kortfristiga skulder 88 374 76 937 86 929

TOTALA SKULDER 114 794 101 435 112 819

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 177 907 134 562 144 684
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Koncernens rapport över förändringar 
i eget kapital i sammandrag

9M 2021

Aktie-
kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Reserver Balanserat 
resultat 

inkl. årets 
resultat

Summa Innehav 
utan 

bestäm-
mande  

inflytande

Totalt 
eget 

kapital

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

Periodens totalresultat - - 333 -1 012 -679 -788 -1 467

Transaktioner med ägare:

  Avyttring aktier dotterbolag - - - - - 104 104

  Etablering dotterbolag - - - - - 2 2

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

Eget kapital 2021-09-30 977 101 808 320 -39 310 63 795 -682 63 113

Kv 3 2021

Aktie-
kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Reserver Balanserat 
resultat 

inkl. årets 
resultat

Summa Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande

Totalt 
eget 

kapital

Eget kapital 2021-07-01 977 101 808 290 -40 499 62 576 -454 62 122

Periodens totalresultat - - 30 1 189 1 219 -228 991

Eget kapital 2021-09-30 977 101 808 320 -39 310 63 795 -682 63 113

9M 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 - - -290 2 290 2 000 - 2 000

Eget kapital 2020-09-30 889 69 287 231 -37 280 33 127 - 33 127

Kv 3 2020

Aktie-
kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Reserver Balanserat 
resultat 

inkl. årets 
resultat

Summa Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

inflytande

Totalt 
eget 

kapital

Eget kapital 2020-06-01 889 69 287 118 -37 607 32 687 - 32 687

Periodens totalresultat - - - 327 327 - 327

Eget kapital 2020-09-30 889 69 287 231 -37 280 32 127 - 32 127
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Belopp i tkr Kv 3 2021 Kv 3 2020 9M 2021 9M 2020 2020

Kassaflöde från löpande verksamheten

   Rörelseresultat 1 778 857 -428 4 076 4 031

  Justeringar för poster som 
inte ingår i kassaflödet

            Avskrivningar 2 199 1 872 6 623 6 467 8 640

            Realisationsresultat  - -200 -31 -1 933 -2 992

            Övriga poster -2 18 - -23 4

   Erhållen ränta 83 65 267 118 141

   Erlagd ränta -345 -228 -947 -1 028 -1 291

   Betald skatt -533 -195 -962 -633 -750

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital

3 180 2 189 4 522 7 044 7 783

Kassaflöde från förändringar  
av rörelsekapital

   Ökning (-) / minskning (+) av  
   rörelsefordringar

2 152 2 878 -8 453 6 209 6 523

   Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -862 -5 489 287 -9 661 325

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 470 -422 -3 644 3 592 14 631

Kassaflöde från investeringsverksamheten

   Förvärv av dotterbolag - - -10 816 -3 500 -3 500

   Avyttring aktier i dotterbolag - - 135 287 287

   Förvärv av materiella anläggningstillgångar -170 -29 -1 515 -239 -293

   Förvärv av immateriella anläggnings- 
   tillgångar

-136 -239 -136 -1 194 -1 602

   Amortering leasingfordran 413 443 1 218 966 1 273

Kassaflöde från investeringsverksamheten 107 175 -11 114 -3 680 -3 835

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

   Nyemission - - 32 609 -368 -368

   Amorteringar -1 850 -1 494 -5 446 -5 130 -6 906

   Nettoförändring checkkredit i dotterbolag - - - 425 425

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 850 -1 494 27 163 -5 073 -6 849

Ökning/minskning av likvida medel 2 727 -1 741 12 405 -5 161 3 947

Likvida medel vid periodens början 38 667 21 526 28 897 25 120 25 120

Kursdifferens i likvida medel 131 42 223 -132 -170

Likvida medel vid periodens slut 41 525 19 827 41 525 19 827 28 897

Koncernens rapport över kassaflöde
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Moderbolagets resultaträkning
Moderbolaget, belopp i tkr 9M 2021 9M 2020 2020

Nettoomsättning 17 624 15 458 20 290 

Övriga rörelsens intäkter 5 - 19

Summa rörelsens intäkter 17 629 15 458 20 309

Handelsvaror -27 - -33

Övriga kostnader -7 608 -6 148 -9 957

Personalkostnader -10 931 -10 143 -13 430

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -641 -355 -483

Övriga rörelsekostnader -37 - -5

Summa rörelsens kostnader -19 244 -16 146 -23 908

Rörelseresultat -1 615 -1 188 -3 599 

Räntekostnader och liknande poster -1 -164 -164

Summa resultat från finansiella poster -1 -164 -164

Resultat efter finansiella poster -1 616 -1 352 -3 763

PERIODENS RESULTAT -1 616 -1 352 -3 763

Moderbolaget, belopp i tkr 9M 2021 9M 2020 2020

PERIODENS RESULTAT -1 616 -1 352 -3 639

PERIODENS TOTALRESULTAT -1 616 -1 352 -3 639

Moderbolagets rapport över totalresultat
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Moderbolagets balansräkning 
i sammandrag

Moderbolaget, belopp i tkr 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Internt upparbetade programvaror 566 - 725

Övriga programvaror och licenser 469 1 166 728

Varumärken samt liknande rättigheter 24 45 39

Summa immateriella anläggningstillgångar 1 059 1 211 1 492

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 103 934 87 508 87 508

Uppskjuten skattefordran 99 99 99

Summa finansiella anläggningstillgångar 104 033 87 607 87 607

Summa anläggningstillgångar 105 092 88 818 89 099

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 6 001 994 113

Övriga fordringar 120 257 261

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 844 866 893

Kassa och bank 230 539 1 052

Summa omsättningstillgångar 8 195 2 656 2 319

SUMMA TILLGÅNGAR 113 287 91 474 91 418

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital 1 544 1 230 1 615

Fritt eget kapital 100 853 72 461 69 788

Summa eget kapital 102 397 73 690 71 403

SKULDER

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 3 181 - -

Summa långfristiga skulder 3 181 - -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 932 631 1 522

Skulder till koncernföretag 119 12 707 13 870

Aktuell skatteskuld 60 - 51

Övriga skulder 2 287 1 574 1 252

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 311 2 872 3 320

Summa kortfristiga skulder 7 709 17 784 20 015

TOTALA SKULDER 10 890 17 784 20 015

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 113 287 91 474 91 418
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Belopp i tkr  9M 2021 9M 2020 2020

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -1 616 -1 188 -3 599
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 433 128 483

Erlagd ränta -1 -164 -164
Betald inkomstskatt 9 45 40
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -1 175 -1 179 -3 240

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
   Ökning/minskning av rörelsefordringar -698 4 823 5 312
   Ökning/minskning av rörelseskulder -18 322 -3 493 -771
Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 195 151 1 301

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -173 -810
Förvärv av andelar i dotterbolag -13 373 -4 058 -4 058
Avyttringar av dotterbolag 137 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 236 -4 231 -4 868
 
Finansieringsverksamheten
Nyemission 32 609 -368 -
Emissionskostnader - - -368
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 609 -4 448 -368

Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början 1 052 4 987 4 987
Likvida medel vid årets slut 230 539 1 052

Moderbolagets rapport 
över kassaflöde
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Uppdelning av intäkter från avtal med kunder
Koncernens verksamhetsområden består av Bevakning, Särskilda tjänster, Övervakning samt Teknik.
Bevakning och Särskilda Tjänster utgör koncernens 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 3 
2021 

% Kv 3 
2020

% 9M 
2021 

% 9M 
2020

% 2020 %

Extern omsättning

Bevakning 60 203 57 344 175 606 177 562 237 488

Särskilda tjänster 19 557 7 219 51 366 28 576 38 983

Övriga segment 6 983 5 255 18 792 15 950 23 219

Summa extern omsättning 86 743 69 818 245 764 222 088 299 690

EBITDA och EBITDA- 
marginal

Bevakning 7 510 12% 8 153 14% 22 764 13% 24 635 14% 33 127 14%

Särskilda tjänster * 3 004 15% 151 2% 4 884 10% 3 704 13% 5 391 14%

Övriga segment 1 376 20% 832 16% 3 487 19% 2 504 16% 3 650 16%

Summa EBITDA segment 11 890 14% 9 136 13% 31 135 13% 30 843 14% 42 168 14%

Koncerngemen-
samma tjänster

-7 652 -6 407 -24 883 -20 300 -29 498 -

Summa EBITDA 4 238 5% 2 729 4% 6 253 3% 10 543 5% 12 670 4%

Avskrivningar -2 460 -1 872 -6 680 -6 467 -8 639

Finansiella intäkter 83 - 267 118 171

Finansiella kostnader -376 -354 -1 091 -1 278 -1 626

Resultat före skatt 1 485 503 -1 252 2 916 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

Not 2 - Intäkter från avtal med kunder och segmentsrapportering

* EBITDA inom Särskilda tjänster i 9M 2020 påverkas med +1,4 MSEK från avyttring av NPA. Se Ekonomisk information.

Nettoomsättningen per geografiska marknader
Moderföretaget har sitt säte i Stockholm, Sverige. Summa intäkter från externa kunder per land, baserat 
på var kunderna är lokaliserade, visas i tabellen nedan. Intäkter från avtal med kunder genereras för 
samtliga segment främst i Sverige. Den utländska kundstocken härrör, i all väsentlighet, till segmentet 
Särskilda tjänster. Moderföretagets nettoomsättning består väsentligen av management-tjänster 
till övriga koncernbolag. 
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Intäkter per geografisk 
marknad 
Belopp i tkr

Kv 3 
2021

Kv 3 
2020

9M 
2021

9M 
2020

2020

Land

Sverige 74 628 65 521 217 668 210 649 283 310

Övriga Europa 10 604 3 577 23 386 8 737 12 841

Övriga världen 1 511 720 4 710 2 702 3 539

Summa omsättning 86 743 68 818 245 764 222 088 299 690

(Forts.) Not 2 - Intäkter från avtal med kunder och segmentsrapportering

Not 3 - Rörelseförvärv
Den 10 mars 2021 förvärvade Tempest Security AB 100 % av de emitterade aktierna i bolagen Fusion 85 Ltd  
(”F85 Ltd”) och Scisco Global Solutions Ltd (”SGS Ltd”), två företag som bedriver högkvalitativa konsult-
tjänster inom säkerhets-området. Förvärvet förväntas öka koncernens marknadsandel och minska  
kostnader genom synergieffekter. 
Förvärvet redovisas enligt förvärvsmetoden. 
Förvärvsanalysen är preliminär. Förvärvsanalysen hålls öppen under 12 månader från tillträdesdagen. Under 
perioden kan retroaktiva justeringar av de preliminära belopp som redovisades per förvärvstidpunkten ske 
så att de återspeglar ny information om de fakta och omständigheter som förelåg per förvärvstidpunkten och 
som, om de hade varit kända, hade påverkat beräkningen av de belopp som redovisades per den tidpunkten. 
Delårsrapporten inkluderar resultatet från de förvärvade bolagen från och med 1 mars 2021. 
Uppgift om Köpeskilling, förvärvade nettotillgångar och goodwill framgår nedan:

Köpeskilling 
Belopp i tkr

 
F85  Ltd

 
SGS Ltd

 
Total

Köpeskilling

Likvida medel 12 572 474 13 046

Tilläggsköpeskilling 2 795 105 2 900

Totalt 15 367 579 15 946

Köpeskillingen för båda bolagen uppgick till 1,344 MGBP (motsvarande 15,947 MSEK per förvärvsdagens 
valutakurs) fördelat på dels en kontant utbetalning, dels en villkorad tilläggsköpeskilling. 
Tilläggsköpeskillingen baseras på att bolagen uppnår förutbestämda försäljningsvolymer samt resultat före 
skatt för räkenskapsåret 31 december 2023. Maximal tilläggsköpeskilling uppgår till 3,180 MSEK (odiskonterat) 
och betalas ut om bolagen kombinerat uppnår 20,033 MSEK i försäljning med ett resultat före skatt om 4,429 
MSEK. 
   - i det fall resultat före skatt uppnås till 95% av det satta målet, utfaller 95% av tilläggsköpeskillingen,  
   - i det fall resultat före skatt uppnås till 90% av det satta målet utfaller 90% av tilläggsköpeskillingen, 
   - i det fall resultat före skatt understiger 90% av det satta målet utfaller inte tilläggsköpeskillingen. 
Tilläggsköpeskillingen i det fall målen uppnås förväntas att betalas ut i kontanta medel under första 
kvartalet 2024. Det finns ingen information i dagsläget som antyder att inte fullt belopp kommer att utgå. 
Tilläggsköpeskillingen värderas till verkligt värde om 2,900 MSEK vid förvärvstidpunkten och är redovisad 
som en långfristig skuld. Det verkliga värdet har beräknats utifrån koncernens marginella låneränta per 
förvärvsdatumet. För verkligt värdeförändringar efter förvärvsdatumet se not 4 Finansiella instrument.

Tilläggsköpeskilling 
Belopp i tkr

 
Total

Maximal skuld för tilläggsköpeskilling 3 180

Verkligt värde justering vid förvärv -280

Redovisat värde per 10 mars 2 900
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(Forts.) Not 3 - Rörelseförvärv

De tillgångar och skulder som redovisas till följd av förvärvet är följande:

 
Tillgångar och skulder 
Belopp i tkr

F85  Ltd SGS Ltd Total
Skillnad mot 

preliminär analys 
kv 1 2021

Tillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 583 33 616 -225

Kundfordringar 741 66 807 -714

Övriga kortfristiga fordringar 668 63 731 549

Kassa och bank 1848 274 2 122 -107

Totalt tillgångar 3 840 436 4 276 -497

Skulder

Leverantörsskulder -93 - -93 17

Skatteskulder -547 -95 -642 548

Övriga kortfristiga skulder 63 -54 -9 162

Upplupna kostn och förutbet intäkter -529 -18 -547 310

Totalt skulder -1 106 -167 -1 273 417

Förvärvade identifierbara nettotillgångar 2 734 269 3 003 80

Goodwill (preliminär) 12 633 310 12 943 80

Total köpeskilling 15 367 579 15 946 -

Analys av kassaflöde vid förvärv

Kontant köpeskilling 12 572 474 13 046 -

Avgår förvärvade likvida medel -1 848 -274 -2 122 107

Nettoutflöde av likvida medel - in-
vesteringsverksamheten

10 724 200 10 924 107

Verkligt värde på förvärvade kundfordringar uppgår till 807 tkr vilket är detsamma som det avtalsenliga 
bruttobeloppet.

Goodwill 
Belopp i tkr Koncern

Per 1 januari 2021

Ingående värde 31 642

Redovisat värde 31 642

Perioden 30 september 2021

Förvärv dotterbolag 12 943

Valutakursdifferenser 265 

Utgående redovisat värde 44 850

Den preliminära förvärvsanalysen presenterad i kvartal 1 har justerats då ytterligare information 
erhållits om redovisningen samt att nya beräkningar har gjorts till följd av att bolagen retroaktivt har 
ändrat redovisningsprincip från och med 1 januari 2021 från kontantmetoden till fakturametoden.

Goodwill är hänförlig till de anställdas expertis, 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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(Forts.) Not 3 - Rörelseförvärv
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 30 september 2021 med intäkter på 5,9 MSEK  
och ett rörelseresultat på -0,1 MSEK till koncernen. Om förvärven hade genomförts den 1 januari 2021  
hade de förvärvade bolagen bidragit med 7,8 MSEK i intäkter och +0,1 MSEK i rörelseresultat till koncernen.  
Dessa belopp har beräknats genom användning av dotterföretagets resultat med justering för skillnader  
i redovisningsprinciper mellan koncernen och dotterföretaget.
Det förekom inga rörelseförvärv under jämförelseperioden 2020.
Den 15 oktober tillträdde koncernen Tempest Security Örestads Industribevakning AB och Malmö Industrivakter  
Handelsbolag. Se Väsentliga händelser under tredje kvartalet för mer information. Vid datumet för  
godkännandet av denna rapport hade koncernen ännu inte slutfört redovisningen av rörelseförvärven  
varvid ingen preliminär förvärvsanalys har upprättats.

Not 4 - Finansiella instrument
Finansiella instrument värderade till upplupet anskaffningsvärde
I dagsläget redovisas samtliga Tempest Securitys finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde. Dessa 
utgörs av kundfordringar, leasingfordran, övriga finansiella tillgångar och likvida medel. Finansiella skulder, 
såsom leverantörsskulder, leasingskulder och övriga kortfristiga skulder, redovisas även de till upplupet 
anskaffningsvärde. Det upplupna anskaffningsvärdet anses utgöra en rimlig uppskattning av  
tillgångens eller skuldens verkliga värde.

Värdering av finansiell skuld till verkligt värde över resultaträkningen
Övriga långsiktiga skulder avser en villkorad tilläggsköpeskillingen relaterat till förvärven av  
Fusion 85 Ltd samt Scisco Global Solutions Ltd.
Tilläggsköpeskillingen värderas till verkligt värde över resultaträkningen. Skulden redovisas till 
verkligt värde vid varje balansdag och förändringar i det verkliga värdet redovisas i resultaträkningen 
under posten Finansiella kostnader. För mer information se not 3 Rörelseförvärv.
Avstämning av kvarvarande skillnad givet oförändrad valuta och att maximal köpeskilling utgår - att redovisa  
i resultaträkningen framgår nedan:

Verkligt värde skuldinstrument 
Belopp i tkr

9M 2020 12M 2020

Per 1 januari - 3 393

Verkligt värde vid förvärv 2 900 -

Valutakursdifferenser 13 -

Verkligt värdeförändringar på skuldinstrument som 
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen

48 107

Reglering av skuld - -3 500

Redovisat värde 2 961 -

Förändringen 12M 2020 avser tilläggsköpeskillingen tillhörande förvärvet av GPG Holding. Skulden  
reglerades under andra kvartalet 2020.

Förändring i antal aktier Kv 3 2021 Kv 3 2020 9M 2021 9M 2020 2020

Totalt antal aktier, ingående balans 9 774 947 8 894 947 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  9 774 947    8 894 947 8 894 947

Genomsnittligt antal akti-
er för perioden

9 774 947 8 894 947 9 597 658 8 894 947 8 894 947

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

Not 5 - Antal aktier och förändring i antal aktier
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Kalender
24 februari 2022, Bokslutskommuniké 2021
25 maj 2022, Rapport för första kvartalet 2022
25 maj 2022, Årsstämma 2022
25 augusti 2022, Rapport för andra kvartalet 2022
24 november 2022, Rapport för tredje kvartalet 2022

Granskning
Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Not 7 Transaktioner med närstående 
Närstående transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande kontrollerade av ledande 
befattningshavare 
I januari ingick koncernen ett aktieöverlåtelseavtal om försäljning av 25% av det nyetablerade innehavet  
i Tempest Security A/S. Aktierna förvärvades av ACID ApS. Ägaren bakom ACID ApS är Sonny Schürer. 
Sonny ingår från och med februari i koncernens ledningsgrupp och är därmed att anses som en närstående  
part till Tempest Security. För mer information avseende försäljningen se Not 6 Transaktioner med innehav  
utan bestämmande inflytande.
Närståenderelationer med innehav utan bestämmande inflytande kontrollerade av ledande  
befattningshavare
I maj etablerade koncernen det amerikanska dotterbolaget Tempest Security Inc tillsammans med två andra  
parter varav den ena parten är ACID ApS. ACID ApS andel uppgår till 25%.
Inköp och försäljning från/till företag kontrollerade av ledande befattningshavare
Under tredje kvartalet har moderbolaget köpt in konsulttjänster från management-konsultbolaget Noctuis 
AB. Helena Skarle, styrelseledamot i Tempest Security är ägaren bakom Noctuis AB. Uppdraget har 
utförts till ett sammanlagt pris om 255 tkr. Transaktionerna är baserade på normala kommersiella villkor. 
Under tredje kvartalet har moderbolaget köpt in konsulttjänster från Thomas Löfving, styrelseledamot i  
Tempest Security. Uppdraget har utförts till ett sammanlagt pris om 70 tkr.  Transaktionerna är baserade  
på normala kommersiella villkor.

Not 6 Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande
Under första kvartalet avyttrade koncernen 25% av aktiekapitalet i det nyetablerade bolaget Tempest 
Security A/S. Förvärvslikviden uppgick till 100 TDKK vilket motsvarar kvotvärdet på aktierna. 
Under andra kvartalet etablerade koncernen det amerikanska dotterbolaget Tempest Security Inc.  
Koncernens ägarandel uppgår till 70% vilket innebär en ”innehav utan bestämmande inflytande”  
post om 30%. 
Innehav utan bestämmande inflytande i dotterföretagens resultat och eget kapital redovisas separat i  
koncernens resultaträkning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital och 
balansräkning. 
För mer information se Not 7 Transaktioner med närstående. 
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Nyckeltal - Koncernen
Nyckeltal och data per aktie Kv 3 2021 Kv 3 2020 9M 2021 9M 2020 2020

Omsättningstillväxt 24,2% -11,7% 10,7% 9,2% 4,7%

EBITDA, tkr 4 238 2 729 6 252 10 543 12 670

EBITDA-marginal 4,9% 3,9% 2,5% 4,7% 4,2%

Rörelsemarginal 2,0% 1,2% -0,2% 1,8% 1,3%

Vinstmarginal 1,7% 0,7% -0,5% 1,3% 0,9%

Genomsnittligt eget kapital, tkr 48 333 32 907 47 106 32 128 31 499

Räntabilitet på eget kapital 2,0% 1,0% -3,8% 7,1% 4,0%

Soliditet 35,5% 24,6% 35,5% 24,6% 22,0%

Kassalikviditet 107,5% 82,3% 105,2% 82,3 83,4%

Likvida medel, tkr 41 525 19 827 41 525 19 827 28 897

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

Genomsnittligt antal aktier, antal 9 774 947 8 894 947 9 597 658 8 894 947 8 894 947

Resultat per aktie, tkr 0,12 0,04 -0,11 0,27 0,14

Eget kapital per aktie, SEK 6,53 3,70 6,53 3,70 3,58

Medelantal anställda * 396 360 393 381 386

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. Bolaget har ett 
finansiellt mål att nå 10% EBITDA år 2025.
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 koncernen 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 23 november 2021

Daniel Nyhrén Eden
Ordförande

 Michael Silfverberg           Thomas Löfving     Helena Skarle
   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.
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Revisors granskningsrapport
Tempest Security AB (publ), org.nr 556936-8524

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) 
för Tempest Security AB per 30 september 2021 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna 
delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovis¬ningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om 
denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements 
ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor.  
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för  
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga  
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning  
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing  
och god revisionssed i övrigt har. 
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en 
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 
om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den 
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med 
IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 23 november 2021

Ernst & Young AB

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor


