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Vilka är vi?
Vi är utmanarna som vill vara nästa 
generations säkerhetsbolag.  

Vad gör vi?
Vi tillhandahåller moderna och anpassade 
helhetslösningar inom säkerhet. Vi utgår 
från varje kunds unika förutsättningar för 
att ta fram rätt kombination av konsultation, 
teknik, bemanning och övervakning. 

Våra varumärken
Vi arbetar under namnen Tempest Security, 
Gothia Protection Group och i-CRC.

För vem?
Vi arbetar med allt från förgrundspersoner i företag 
och organisationer till dess ägare och deras 
familjer, samt med alla delar av verksamheten 
där behov av säkerhet fi nns. Vi anser att vi 
skapar bäst möjligheter för dig som kund och 

våra medarbetare om vi först arbetar med ägare 
eller ansvariga i en organisation, och därefter 
tillsammans defi nierar de säkerhetsbehov som fi nns. 

Var fi nns vi?
Vi är verksamma i Sverige, Norge, Finland, 
Storbritannien, Tyskland och Turkiet, men 
genom vårt nätverk av samarbetspartners 
har vi en global räckvidd. 

Vad är våra fi nansiella mål?
Vi ska inom tre till fem år nå 500 MSEK i omsättning. 
Långsiktigt ska vi uppnå en EBITDA-marginal 
om lägst 10 procent.

Våra verksamhetsområden
Vi har fyra operativa verksamhetsområden: Bevakning, 
Särskilda tjänster, Teknik och Övervakning.

Bevakning är än så länge vår mest omfattande 
verksamhet. Den innefattar säkerhetstjänster 

Tempest Security AB (publ)
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såsom väktare, rondbilar och ordningsvakter samt 
även andra mobila och stationära tjänster som 
inte involverar bevakningspersonal. Tjänsterna är 
indelade i två huvudgrupper; stationära- och mobila 
tjänster. Stationär bevakning är säkerhetspersonal 
på enskild plats med erfarenhet av olika 
säkerhetstjänster. Mobil bevakning är bilburen 
säkerhetspersonal som rycker ut vid behov.

Inom Särskilda tjänster ryms olika konsultativa 
tjänster, bland annat säkerhetskonsultationer 
och rådgivning, riskanalys, utredningar, 
bakgrundskontroller och utbildning. I verksamheten 
ingår också specialtjänster inom bevakning, 
exempelvis personskydd och spaning. 

Teknikverksamhetens fokus har legat på installation 
och service av kameraövervakningssystem 
men inkluderar även bland annat larm 
och passagesystem. Segmentet utgör 
idag en begränsad andel av Tempests 
omsättning och förväntas framöver vidgas 
både geografi skt och utbudsmässigt.

Verksamhetsområdet Övervakning arbetar med 
larmcentrals- och kameraövervakningstjänster. 

Larmcentralen är certifi erad enligt SSF 
136:4 och hanterar de vanligaste typerna av 
larmöverföringsprotokoll samt till- och från-
kopplingskontroll hos kunden. Larmmottagningen 
innefattar även telefonpassning och radiopassning 
samt övervakar larmobjekt dygnet runt, året 
runt, med hjälp av erfarna operatörer. 

Vår historia
Vi som grundade Tempest Security har alltid 
drivits av att utmana och utveckla. När vi startade 
vår verksamhet 2009 var vi ett bevakningsbolag, 
men vi ville skapa något mer. Det var, och är 
än idag, vår övertygelse att störst nytta för våra 
kunder fi nns i att kunna tillhandahålla kompletta 
säkerhetslösningar. Efter år av idogt arbete nådde 
vi hösten 2017 en viktig milstolpe genom förvärvet 
av larmcentralen Falck Security AB. Med den 
blev vi en helhetsleverantör av säkerhet med 
fyra verksamhetsområden: Bevakning, Särskilda 
tjänster, Teknik och Övervakning. Det har varit en 
fantastisk resa som gjorts möjlig tack vare våra 
otroligt engagerade medarbetare. Tillsammans 
har vi kunnat växa med i snitt 50 procent per 
år de sista fem åren och skapat en stabil grund 
för ytterligare stora möjligheter framöver.  
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Tempest Security fortsätter framåt och uppåt 
med stora steg. Efter ett framgångsrikt 2017 med 
en börsnotering, strategiska förvärv och en rad 
nya samarbetsavtal i ryggen står vi väl rustade 
att fortsätta fl ytta fram våra positioner och stärka 
vår roll som nästa generations säkerhetsbolag.

En snabbt föränderlig omvärld med ökad 
politisk och social oro på många platser gör att 
behovet och efterfrågan på säkerhetstjänster 
ökar hos myndigheter såväl som hos företag och 
privatpersoner. IT-intrång, terrorattacker och andra 
säkerhetshot som för bara några år sedan kändes 
avlägsna för många har blivit högaktuella ämnen 
i samhällsdebatten. I Sverige rapporterar media 
om en ökad upplevd otrygghet hos allmänheten, 
och säkerhet har seglat upp som en av de 
viktigaste frågorna inför riksdagsvalet i höst. 

Mer än någonsin fi nns ett behov 
av säkerhetsaktörer som e� ektivt 
kombinerar olika säkerhetslösningar 
som passar varje organisation eller 
individs särskilda behov. På Tempest 
Security refl ekteras detta i en 
stadigt ökande efterfrågan på våra 
tjänster. Det senaste fem åren har vår 
omsättning ökat med nära 50 procent 
per år i snitt, och i december 2017 tog 
vi klivet in på Nasdaq First North. 

Jag är stolt över att det Tempest 
som vi tagit till börsen är ett 
starkt bolag med passionerade medarbetare 
som, likt mig, drivs av att utmana och utveckla. 
Idag är vi en av få helhetsleverantörer av 
säkerhetslösningar på den svenska marknaden. 
Vi erbjuder allt ifrån säkerhetskonsultationer, 
riskanalys och utredningar till installationer och 
service av teknikanläggningar, bevakningstjänster, 
bakgrundskontroller, personskydd och, sedan 
början av oktober 2017, även larmcentraltjänster. 
Men även om vi skapat en fantastisk plattform 
är vi ännu bara i början av den utveckling vi ser 
framför oss. Vi ska fortsätta framåt och rikta all 
den entreprenörsanda och otroliga drivkraft vår 
verksamhet har för att bli både långt större och 
lönsammare. För en utmanare behövs. Tempest 
behövs. Säkerhetsbranschen präglas av avsaknad 
av a� ärsinnovationer och gamla a� ärsmodeller.

Vår expansion betyder att vi kan bli ännu bättre på 
att möta våra kunders behov. Ett allt bredare utbud 

av säkerhetsrelaterade tjänster och ökat fokus på 
avancerade säkerhetstjänster skapar förutsättningar 
för fl er långsiktiga kunder i nya sektorer. En 
avgörande faktor är att skapa en större skalbarhet i 
a� ären. Genom att samordna olika tjänster och dra 
nytta av den styrka våra skilda verksamhetsgrenar 
erbjuder kan vi både tillhandahålla bättre 
säkerhetslösningar till våra kunder, samtidigt som vi 
stärker vår egen lönsamhet. För att nå dit måste vi 
fortsätta utveckla det vi gör, ett arbete som vi driver 
i intensivt tempo. Under det närmaste året kommer 
vi allt tydligare se resultatet av dessa investeringar. 

Tempest Security fortsätter att växa, både 
organiskt och genom strategiska förvärv. 2017 
växte vi med 28 procent, vilket är långt snabbare 
än marknaden och innebär att vi mycket tydligt 
tar marknadsandelar. I början av 2018 fl yttade 

VD-ord: 

Vår resa har 
bara börjat

Jag är stolt över att 
det Tempest som 
vi tagit till börsen 
ett starkt bolag 

med passionerade 
medarbetare”



TEMPEST SECURITY AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2017 6

vi fram vår position ytterligare genom köpet 
av säkerhetskoncernen GPG Holding AB, en 
nyckelspelare i Sverige inom verksamhetsgrenen 
Särskilda Tjänster. Det ska bli oerhört spännande att 
fortsätta utveckla vår verksamhet tillsammans med 
dem, och vi ser redan positiva e� ekter av förvärvet. 

För att stödja vår fortsatta expansion stärker vi 
många delar av vår organisation och kompletterar 
de förvärv som vi har gjort. Det tynger vårt resultat 
men hjälper oss att nå våra mål så tidigt som möjligt. 
Vi har rekryterat fl era mycket drivna och kompetenta 
medarbetare till bland annat vår HR-funktion, 
marknad och sälj. Vi kommer att arbeta vidare med 
att utveckla vår a� är genom rekrytering av andra 
nyckelpersoner inom alla verksamhetsområden. 

Våra marknads- och försäljningsinsatser har utökats 
markant sedan hösten 2017 och tillväxten fortsätter 
under 2018. Likt andra satsningar vi gör ökar det 
våra kostnader kortsiktigt, men det är avgörande 
steg för att kunna fånga upp alla de möjligheter 
som vi har framför oss. Det är mycket roligt att 
kunna säga att det är något som omgående har 
gett resultat. Under början av 2018 har vi sett 

ett kraftigt ökat orderinfl öde som ett resultat av 
de steg vi tagit, och vi är övertygade om att den 
positiva trenden kommer att fortsätta. Det ger 
mig hög tilltro till att vi når vårt mål om 500 MSEK 
i omsättning inom tre till fem år och långsiktigt 
en EBITDA-marginal om minst 10 procent.

Av alla de utvecklingsmöjligheter vi ser framför 
oss är många redan identifi erade och under 
bearbetning. Det är min fasta övertygelse att vi 
framöver kommer att ta ännu fl er väldigt spännande 
steg framåt och att samordningen av våra olika 
verksamheter kommer att få alltmer positiva 
e� ekter, såväl för oss som för våra medarbetare 
och kunder. Vi har våra långsiktiga mål i fokus och 
fi nner stor glädje i att utmana och utveckla. Jag 
vet att många av våra ägare delar den visionen 
och utvärderar oss utifrån vår framgång att nå 
dessa mål. Förhoppningsvis kommer det vara 
många andra som följer med oss framåt. Vi står 
ännu bara i början av en otrolig tillväxtresa mot 
att bli nästa generations säkerhetsbolag.

Andrew Spry
VD Tempest Security AB
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”Godhet och snällhet har inga gränser”, 
”katastrofer kommer att inträ� a även i Sverige”. 
Vi ser numer regelbundet händelser när okända 
aktörer saboterat vital kommunikation och 
andra samhällsviktiga funktioner, vilket under 
70- och 80-talet hade setts som att kriget var 
nära förestående. Idag ser vi olika former av 
stresstester och påverkanskampanjer.

Den 5:e april 2018 överlämnades ett delbetänkande 
angående en förändring av skyddslagen till 
justitiedepartementet. Det förslaget tydliggör att 
vi står inför en förändring av samhällssäkerheten. 
Bland annat noteras att antalet verksamheter som 
kan bli skyddsobjekt skall öka och att skyddsvakten 
skall tillföras befogenheter, till exempel att få 
eliminera fl ygande föremål som drönare.

Avmystifi erad säkerhet – I takt med den 
förändrade världsbilden blir säkerheten en 
naturligare del i de fl esta bolags a� ärsprocesser. 
Säkerheten är inte längre ett särintresse, utan 

som en följd av framförallt integritetsdebatten 
samt det ansvar som kan komma till följd av 
omsorgsplikten ett allt större konkurrensmedel 
om såväl kunder, anställda som kapital.

Den förändrade världsbilden ställer ökade krav 
på att kunna erbjuda en holistisk säkerhet till 
kunderna. Att kunna ta ett helhetsgrepp om 
kundernas behov att skydda sina materiella och 
immateriella tillgångar samt erbjuda en säker 
miljö för sina anställda är framtidens säkerhet. 
Omsorgsplikten ställer högre krav på arbetsgivare 
att kunna erbjuda trygghet såväl på kontoret 
som under tjänsteresor. Säkerheten måste 
kombineras mellan branschens olika fack.

I rapporten ”Security Megatrends - the 2018 vision 
for the security industry” konstateras i trend 4 
att ”the risks have changed and no organization, 
large or small, is immune from physical security 
threats, terrorism, hackers, organized crime and 
insider compromise”. Vi tror att ett helhetsgrepp på 

Säkerhet – trender 
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säkerhet, med allt från proaktiv rådgivning, tekniska 
installationer och larmcentral- och åtgärdsservice, 
till utredningar för att kartlägga vad som hänt, är 
rätt väg att gå. Detta tror vi kommer att kunna rita 
om kartan bland säkerhetsleverantörerna – få är 
rustade för att möta dessa nya krav och många av 
de i dag stora och etablerade leverantörerna är 
organisatoriska kolosser som kommer ha svårt att 
anpassa sig till morgondagens krav på kompetens 
och fl exibilitet, istället för att bara leverera händer 
och fötter räknat på minuter och sekunder.

 Internet of Things, Artifi ciell Intelligence och 
machine learning kommer att förändra synen 
på säkerhet och trygghet. Fler uppkopplade 
enheter och processer styrda av teknik ger 
åtminstone kortsiktigt ökad sårbarhet och risker 
för avbrott, samtidigt som det kommer att skapa 
nya möjligheter att snabbt detektera intrång och 
avvikelser som en människa inte själv skulle notera.

Den tidigare outsourcingtrenden och fl ytt av 
verksamhetskritiska data till cloudtjänster kommer 

att förändras. Hur skyddar du din konfi dentiella 
data och proprietärinformation samt hanterar 
frågor som Business Continuity och Disaster 
Recovery Planning, när du egentligen inte vet vem 
som har tillgång till din data? I skrivande stund, 
cirka 2 månader innan GDPR skall träda ikraft, 
fi nns fortfarande inte en nationella lagstiftning 
på plats. När en tillämpning börjar bli klar 
kommer även detta att forma säkerhetsarbetet 
i korttid – såväl vad gäller anpassning för att 
uppfylla lagstiftningen som den påverkan det 
kan ha på befi ntliga nationella lagstiftningar, 
till exempel gällande kameraövervakning.

Biometritrenden går sakta framåt. Genom 
mobiltelefontillverkarna har den tagit enorma steg 
de senaste åren men det är fortfarande långt kvar 
tills den slår igenom på bredfront ute bland bolagen. 

TORSDAG, JANUARI 25, 2018 08:00 CET. Genom 
pressmeddelandetjänsten Cision kablas det ut 
att det Socialdemokratiska styret i Stockholms 
Stad, utöver de trygghets- och säkerhetstjänster 
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som redan köps, ska upphandla mobila 
ordningsvaktspatruller som ska patrullera staden 
för att skapa den trygghet och säkerhet som 
statsmakterna inte längre klarar av att skapa. 

2017 anmäldes enligt BRÅ cirka 1,51 miljoner brott i 
Sverige. I samma statistik går att utläsa att omkring 
75 procent av samtliga fall av konstaterat dödligt 
våld 2017 skedde i storstadsregionerna Stockholm, 
Väst och Syd. I region Stockholm noteras i princip 
en fördubbling av antalet fall jämfört med 2016.

Behovet av säkerhet kommer att öka i samhället. 
Trenderna i Sverige i kölvattnet av ett polisväsende 
i förfall, ökade problem till följd av migration 
och misslyckad integration och i spåren av 
den ökande internationella terrorismen. 

Vi på Tempest läser dagligen i upphandlingar 
som branschens kunder skickar om att tilltron 
till rättsväsendets kapacitet minskar. Behovet 
av personella tjänster i kombination med teknik 
ökar. Samtidigt som kunderna i sina köpcentrum, 
receptioner eller i kollektivtrafi ken vill ha ökad 
service till sina besökare och hyresgäster ser vi 
att kraven på att snabbt kunna byta mantel till 
säkerhetsrollen ökar. Den tekniska utvecklingen 
där manuella tjänster ersätts av teknik ser vi inte 
komma som förutsatt – däremot så förbättrar 
tekniken möjligheterna för personalen att 
göra rätt – men när det väl gäller är det en 
fysisk människa som våra kunder vill ha.

Hot och hat skapar ett tu� are klimat. I 
Brottsförebyggande rådets rapport 2017:9 uppges 
att ”var � ärde förtroendevald (25 procent) uppger 
att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld i 
samband med sitt politiska förtroendeuppdrag 
under 2016”. Dessa si� ror är skrämmande när vi 
går in i ett valår. Det är förstås omöjligt att säga vad 
som ligger bakom, men indikationerna pekar på 
att starka aktörer kommer att försöka destabilisera 
allmänna val, samhällets vitala funktioner och 
dess kritiska infrastruktur. Skydd av samhällsviktig 
infrastruktur, metoder för påverkanskampanjer, 
stresstester av såväl fysisk som IT-baserade 
kommunikationsplattformer är någonting vi ser. 
Mellan 2016 och 2017 ökade antalet vapenbrott i 
Sverige med 7,5 procent, vilket i sig utgör ett latent 
hot mot det o� entliga Sverige och dess institutioner. 
Även om det inte i stor omfattning slagit igenom 
i beställningar märker vi att intresset att införa 
olika former av säkerhetskontroller för att inte få 
in vapen i sina byggnader ökar, och det kommer 
troligen bli någonting vi får se med av i framtiden.

Vår bedömning är att helheten - att kunna vara 
en one-stop shop för säkerhet - är vad framtidens 
kunder förväntar sig av sin säkerhetsleverantör. 
Vi tror att vi är på rätt väg genom såväl vår 
organiska tillväxt som genom de förvärv vi gjort 
att skapa nästa generations säkerhetsbolag. 
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Säkerhetsmarknaden har historiskt varit relativt 
okänslig för hur ekonomin utvecklas i stort. Företag 
och privatpersoner behöver säkerhetstjänster 
oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur. Det är en 
marknad som under lång tid haft en stadig och god 
tillväxt, inte minst i Sverige, där vi i dagsläget inte 
kan se någon avmattning på marknadstillväxten. Att 
marknaden fortsätter att växa under lång tid är något 
vi inte är ensamma om att tro. Det fi nns omfattande 
globala och nationella trender som driver tillväxten. 

Den globala säkerhetsmarknaden väntas 
växa med cirka sex procent per år till 2020 
och nå 240 miljarder USD i värde, enligt 
Global Security Services Market ( januari 2017). 
Miljontals människor världen över arbetar med 
säkerhet. Även om teknik i olika former blir en 
allt viktigare del i säkerhetslösningar är personal 
ännu en avgörande faktor, och vi tror att så 
kommer att vara fallet under lång tid framöver.
Den svenska säkerhetsmarknaden, i dag vår 
huvudmarknad, uppgick till cirka 35 miljarder 

SEK i värde år 2016 (att jämföra med att värdet 
av den europeiska marknaden år 2013 var 350 
miljarder SEK, enligt CoESS Facts and Figures). 
Det är en marknad som visat en stadig tillväxt 
under många år. 2016 arbetade över 24 000 
personer på svenska säkerhetsföretag. Av den 
totala marknaden 2016 var cirka 15 miljarder 
SEK ”bevakning och parkering” vilket omfattar 
17 000 anställda. Det år vår bedömning att en 
ansenlig del av den övriga säkerhetsmarknaden 
rör säkerhetsteknik i olika former. 

En begränsad del av den svenska säkerhets-
marknaden utgör särskilda tjänster och 
övervakning. I den senare kategorin fi nns enbart 
8 auktoriserade larmcentraler i Sverige, varav 
Tempest Larmcentral utgör en. Särskilda tjänster, 
vilket innefattar allt från bakgrundskontroller 
till säkerhetskonsultation och utredningar, 
är också en begränsad del av den totala 
marknaden, men ett område som växer snabbt 
och är mycket intressant att vara aktiv på. 

Marknadsinformation
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Säg ”säkerhetsbranschen” 
och de fl esta kommer 
sannolikt att tänka på väktare 
och säkerhetspersonal som 
man möter i tunnelbanan 
eller i butiker. Väktar- och 
bevakningstjänster var 
också det som lade grunden 
till Tempest Securitys 
verksamhet 2009. Sedan 

dess har Tempest växt till en helhetsleverantör 
med en rad olika säkerhetstjänster under sitt 
paraply, men väktar- och bevakningstjänsterna 
är fortfarande en viktig del av a� ären.

Angelica Jensen arbetar som väktare och 
ställföreträdande arbetsledare inom Tempest 
Securitys bevakningsverksamhet. Som 
nattarbetande börjar hennes pass ofta med 
låsning av butiker i köpcentrum. Sedan inleds 
nattens bevakningsronder. Angelica och hennes 
kollegor hanterar allt från utryckningar till 
butiker där inbrottslarmet har gått, till larm från 
anläggningar där kylsystem har driftstörningar. 

”Mitt jobb är frihet under stort ansvar. Jag gillar 
rörelsefriheten och att jag inte är fast på ett 
ställe. Mycket kan hända, man vet aldrig var 
ett pass ska sluta”, säger Angelica Jensen.

Angelica tänkte först bli polis men trivdes så 
bra i väktarjobbet och på sin arbetsplats att 
hon blev kvar. Det är 13 år sedan, och hon 
har inga planer på att röra sig vidare.

”Vi har jättebra arbetsledning och fi n 
sammanhållning i gruppen. Eftersom Tempest 
har så många olika typer av väktaruppdrag så 
har man möjlighet att arbeta med många olika 
uppgifter och områden inom samma bolag. Jag 
har aldrig tråkigt i min roll”, fortsätter hon.

Med över ett decennium i säkerhetsbranschen 
ser Angelica hur klimatet har förändrats.  

”Samhället har blivit hårdare. Det ställer högre krav
 på oss väktare, man måste vara lyhörd och kunna 
läsa av folk. Vi möter så många olika typer av män-
niskor i vårt jobb. Det viktigaste är att ha tålamod.” 

”Man måste kunna läsa av folk”

Angelica Jensen, väktare och ställföreträdande 
arbetsledare på Tempest Security:
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Inbrott, överfall eller ett 
barn som fastnat i hissen – 
kontakt med larmcentralen 
är ofta det första steget för 
den utsatts för brott eller 
råkat ut för en olycka. Med 
över 40 år i branschen har 
Tempest Larmcentral (tidigare 
Falck Larmcentral) gedigen 
erfarenhet av att skydda 

privatpersoner, organisationer och egendom med 
hjälp av larm. Jessica Stödberg är teamledare på 
Tempest Larmcentral och ser till att den dagliga 
driften fl yter på som den ska. Här övervakar 
hon tillsammans med sina kollegor allt från 
inbrottslarm hos privatpersoner till överfallslarm 
hos vakter och driftlarm på industrianläggningar. 

”Som teamledare stöttar jag våra operatörer 
så att de känner sig trygga i sin roll, ser till att 
det inte blir köer, sköter rekrytering och följer 

upp med kunder hur vi kan bli ännu bättre. 
Det är snabba puckar och väldigt varierande, 
vilket jag gillar”, säger Jessica Stödberg.

Jessica började på Tempest Larmcentral som 
larmcentralsoperatör för åtta år sedan. Hon beskriver 
Tempest som en arbetsplats där engagemanget 
är starkt hos både chefer och medarbetare, och 
där anställda får stort utrymme att utvecklas.

”Det är kul att vara en del av ett bolag som 
satsar så mycket på att växa inom fl era delar av 
säkerhetsbranschen, det skapar stora möjligheter 
för de anställda. Det går snabbt framåt och händer 
saker hela tiden, jag lär mig något nytt varje dag. 
Vi är bra, och vi blir hela tiden ännu bättre!”

Och det bästa med jobbet? 

”Att känna att man bidrar när man lyckas hjälpa 
någon. Jag får vara med där det händer!” 

”Jag får vara med där det händer”

 Jessica Stödberg, larmcentralsoperatör 
på Tempest Larmcentral:



TEMPEST SECURITY AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2017 13

Sedan februari 2018 är 
konsultföretaget Gothia 
Protection Group (GPG) en 
del av Tempest. GPG arbetar 
med hantering av risk, kriser 
och andra säkerhetsrelaterade 
utmaningar för organisationer 
och privatpersoner, och 
bedriver verksamhet i 
Sverige, Norge och Finland. 

Det handlar till exempel om livvaktsuppdrag 
till politiker eller näringslivspersoner och 
bevakning av högprofi lerade evenemang. 

Othello Webster arbetar på GPG sedan 2015. 
Som säkerhetskoordinator delar han sin tid 
mellan kontoret och fältet.

”Min roll är att verkställa de beslut som ledningen 
tar så att dessa efterföljs ända ner på fältnivå 
med bibehållen kvalitet och professionalitet. Jag 
ansvarar för bemanning, schemaläggning och 
löneunderlag för våra lokala bevakningsobjekt i 
Göteborg. Ibland är jag själv ute ’på fältet’, oftast 
som teamleader eller livvakt”, berättar Othello.

För Othello var det just variationen och utvecklings-
möjligheterna som lockade honom till GPG:

”Det fi nns en stark anda av personalutveckling 
inom GPG och Tempest, exempelvis i form av 
interna och externa utbildningar. Min yrkesroll 
är inte skriven i sten - den är en naturlig 
evolution av det ökade ansvar som kommer 
med mer jobb och en växande säkerhets-
marknad. Att kunna utvecklas inom sitt jobb
 är ett privilegium!”

Säkerhetssektorn skriker efter kompetens, och 
allt fl er aktörer lockas till branschen. Att GPG 
attraherar duktiga medarbetare menar Othello 
är avgörande för att de säkerhetslösningar 
som erbjuds ska hålla högsta kvalitet.

”I mitt tycke är allt säkerhetsrelaterat jobb precis 
så bra eller dåligt som de personer du är omgiven 
av - en snårig situation blir snabbt löst om alla 
agerar säkert och professionellt samtidigt som en 
initialt ofarlig incident kan eskalera bortom kontroll 
om man har fel inställning. Kollegorna är det 
bästa med mitt jobb”, säger Othello Webster.  

Othello Webster, 
säkerhetskoordinator på 
Gothia Protection Group (GPG):

”En snårig situation blir 
snabbt löst om alla agerar 
säkert och professionellt”
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Styrelse

Anders Laurin
Gedigen kunskap inom teknik-
relaterad säkerhet från tiden på 
Axis som vice VD samt styrelse-
arbete. 

Född 1960. Styrelseordförande 
sedan 2017. Oberoende i för-
hållande till Bolaget och större 
aktieägare. 

Utbildning
ADB-linjen, Malmö Kommunala 
högskola (Lunds universitet)

Övriga nuvarande 
befattningar
Styrelseordförande i Simris Alg 
AB (publ) och Briskeye Commu-
nications AB. Styrelseledamot i 
RCO Security Group AB, Alcato 
Consulating AB, Naturbutiken på 
Öland AB samt Avifauna I Sverige 
AB.

Tidigare befattningar 
(senaste fem åren)
Verkställande direktör i MultiQ In-
ternational AB (publ) till 2013. Sty-
relseordförande i Gateway HR till 
2017. Styrelseledamot i Serstech 
AB (publ) till 2017 samt i Kentima 
Holding AB (publ) till 2014. Anders 
Laurin har tidigare även varit vice 
VD för Axis Communications AB 
(publ). 

Aktieägande i Bolaget
10 000 aktier

Mathias Hermansson
Lång erfarenhet från digitala 
verksamheter, främst som CFO 
på MTG med fokus på förvärv och 
strategi och arbetande styrelse-
ordförande för MTGx. 

Född 1972. Styrelseledamot 
sedan 2017. Oberoende i för-
hållande till Bolaget och större 
aktieägare.

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet samt 
studier i företagsekonomi vid 
University of Edinburgh.

Övriga nuvarande 
befattningar
Styrelseledamot i Catena Media 
plc sedan 2016. Verkställande 
direktör och styrelseledamot i 
NC Management AB sedan 2015. 
Ekonomidirektör i Veoneer Inc. 
sedan 2018.

Tidigare befattningar 
(senaste fem åren)
Ekonomidirektör för Modern Ti-
mes Group MTG AB, styrelseord-
förande i MTG Holding AB samt 
ytterligare uppdrag inom MTG- 
koncernen till 2016. Styrelseleda-
mot i CTC Media, Inc. 2010-2013 
och 2014-2015. Styrelseledamot i 
Bitsec AB till 2017. 

Aktieägande i Bolaget   
115 384 aktier genom bolag.

Cecilia Jinert 
Johansson
Internationell ledningserfarenhet 
inom framförallt produktion, inköp 
och logistik inom stora globala 
bolag såsom Hexagon och Rauta-
ruukki Oy samt operativ erfaren-
het av att driva förändringsarbete.

Född 1963. Styrelseledamot 
sedan 2017. Oberoende i för-
hållande till Bolaget och större 
aktieägare.

Utbildning
Civilekonom, Lunds Universitet.

Övriga nuvarande 
befattningar
Styrelseledamot i TC TECH 
Sweden AB (publ), Nexam 
Holding AB (publ) och Minang AB. 

Tidigare befattningar 
(senaste fem åren): Styrelseord-
förande i Neco Norden AB till 
2015. Styrelseledamot i Simris Alg 
(publ) till 2017. Styrelseledamot 
i Göinge Näringsliv Ekonomisk 
Förening till 2017. Chefspositioner 
i Lantmännen division lantbruk till 
2014.

Aktieägande i Bolaget
14 000 aktier
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Michael Silfverberg
Bred kunskap från en mängd 
branscher som entreprenör, sty-
relseledamot och investerare. 

Född 1971. Styrelseledamot sedan 
2017. Oberoende i förhållande till 
Bolaget och större aktieägare.

Utbildning
Fristående kurser i ekonomi och 
juridik vid Stockholms universitet.

Övriga nuvarande 
befattningar
Styrelseordförande i Multibrack-
ets Europe AB, Solid Administra-
tion i Stockholm AB och Tenant 
Services Sweden Aktiebolag. Sty-
relseledamot i A City Media AB 
(publ), Degauss Labs Europe AB, 
Stockholm Yacht Center AB, Silf-
vergruppen AB, Nero Stockholm 
Restaurang AB, Einar Andersson 
Efterträdare AB, Supreme Marine 
AB, Stora Ekholmens Fastighets 
AB och Divvit AB.

Tidigare befattningar 
(senaste fem åren)
Styrelseordförande i Ad City Me-
dia AS till 2012. Styrelseledamot 
i Nero K25 AB (i likvidation) till 
2017, i Scandinavian Pro Capital – 
SPC AB till 2016 och i Endco 1053 
Sweden AB (i likvidation) och 
Ramstrom Production AB till 2015. 
Styrelsesuppleant i Fyrskeppet 
Biskopsudden AB till 2016.

Aktieägande i Bolaget
70 000 aktier genom bolag.

Andrew Spry
Född 1973. Styrelseledamot se-
dan 2013. Styrelseuppdrag inom 
Koncernen sedan 2004. Ej obero-
ende i förhållande till Bolaget och 
större aktieägare.

Utbildning
Fristående kurser i företagseko-
nomi, engelska och ekonomisk 
historia, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande 
befattningar
Inga

Tidigare befattningar 
(senaste fem åren)
Styrelseledamot i Orion Risk 
Group Llc samt styrelsesuppleant 
i Termino C 1958 AB till 2017.

Aktieägande i Bolaget
2 028 698 aktier.
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Ledande befattningshavare
Andrew Spry
Född 1973. Verkställande direktör inom Koncernen sedan 2008. För ytterligare 
information om Andrew Spry, se ovan.

Thomas Löfving
Född 1974. Finanschef inom koncernen sedan 2008. Styrelseledamot 2013-
2017. Styrelseuppdrag inom koncernen sedan 2009. 
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet samt 
studier vid National University of Singapore.
Övriga nuvarande befattningar: Inga.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelsesuppleant i GRANAT Stock-
holm AB till 2017.
Aktieägande i Bolaget: 2 020 908 aktier.

 Peter Köhler
Född 1960. Regionchef/operativ chef sedan 2016.
Utbildning: Ekonomistudier, Stockholms universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Inga.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): Regionchef G4S.
Aktieägande i Bolaget: 15 000 aktier.

Marie Rosenquist Berthold
Född 1972. HR-chef sedan 2017.
Utbildning: Socialpedagog, Jönköpings högskola. Kurser inom arbetsrätt vid 
Örebro universitet samt inom psykologi vid Kristianstads högskola.
Övriga nuvarande befattningar: Inga.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): HR-chef för Synsam Drifts AB till 
2017 samt för The Body Shop Svenska Aktiebolag till 2015.
Aktieägande i Bolaget: 15 000 aktier.

Lotta Iverstrand
Född 1975. Ekonomichef sedan 2017. 
Utbildning: Chartered Accountant – ICAS (2009), MA (hons) First Class Ac-
countancy Finance - Heriot Watt University, Edinburgh (2005)
Övriga nuvarande befattningar: Inga
Tidigare befattningar (senaste fem åren): Auktoriserad Revisor, Ernst & Young 
AB.
Aktieägande i Bolaget: 15 000 aktier.

Anders Lundström
Född 1967. Verksamhetschef bevakning sedan 2017. 
Utbildning: Företagsuniversitet Diplomerad Säkerhetschef, diverse ledar-
skapsutbildningar.
Övriga nuvarande befattningar: Inga
Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD Addici security AB, ordinarie 
styrelseledamot Almega säkerhetsföretagen.
Aktieägande i Bolaget: Inga

Janne Rastas
Född 1967. Försäljningschef sedan 2017. 
Utbildning: Säkerhetschefsutbildning, försäljningschefsutbildning, IHM samt 
diverse ledarskaps- och säkerhetsutbildningar.
Övriga nuvarande befattningar: Inga
Tidigare befattningar (senaste fem åren): A� ärsutvecklingschef Säkerhet, 
Coor Service Management till 2017 och försäljningschef, SOS Alarm till 2015.
Aktieägande i Bolaget:  1 000 aktier
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Allmänt om verksamhet
Tempest Security AB (publ) är en helhetsleverantör 
av anpassade säkerhetslösningar och erbjuder 
allt från specialiserade tjänster som personskydd, 
utredningar och konsultation, till bemanning 
med vakter, övervakning, teknikinstallationer 
och larmcentraltjänster. Bolagets bas är i Sverige 
men bolaget har även verksamhet i Norge, 
Finland, Storbritannien, Tyskland och Turkiet. 
Företagets grundfi losofi  är att vara nära både 
kunder och medarbetare och jobba långsiktigt 
med båda. Genom att samverka konsultation, 
teknik, bemanning och övervakning skapas 
kostnadse� ektiva och anpassade lösningar. 
Verksamheten grundades 2009 och är noterat 
på Nasdaq First North sedan 6 december 2017.

Ägarförhållanden
Tempest Security AB (publ) med 
organisationsnummer 556936-
8524 är ett aktiebolag registrerat i 
Sverige med säte i Stockholm. 
Tempest Security AB (publ) är moderbolag till 
det helägda dotterbolaget Tempest Security 
Sverige AB (556695-6552), Tempest Services 
AB (556667-3413), Tempest Education AB 
(556146-6417), Tempest Security Larmcentral 
AB (556878-4804) samt International Corporate 
Risk Consultants (Storbritannien, bolagsnummer 
6123552), vilket i sin tur är moderbolag till det 
turkiska helägda dotterbolaget ICRC Guvenlik 
ve Danismanlik Ticaret Limited Sirketi.

Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret
Den 15 juni förvärvades utredningsbolaget 
International Corporate Risk Consultants Ltd (i-CRC).

I augusti 2017 skedde tre namnbyten inom 
koncernen. Tempest Sverige AB blev Tempest 
Security AB, Tempest Security AB blev 
Tempest Security Sverige AB och Gregers 
Transkonsult AB blev Tempest Education AB.

Den 2 oktober förvärvas larmcentralen 
Falck Security AB. 

I oktober hölls en extra bolagsstämma och man 
valde att utöka styrelsen med fyra nya ordinarie 
ledamöter med bred erfarenhet från bolag 
inom säkerhet, teknik, media och fi nans.

Den 6 december noterades bolaget på 
Nasdaq First North och genomförde en 
nyemission om totalt 39,6 MSEK.

Den 15 december skedde ett namnbyte 
inom koncernen. Falck Security AB blev 
Tempest Security Larmcentral AB. 

Rekrytering av nyckelpersoner inom 
fl era områden i syfte att stärka upp 
organisationen inför fortsatt hög tillväxt.

Koncernredovisning har upprättats 
för första gången 2017 i enlighet med 
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Förväntade framtida 
utveckling samt väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer  
Tempest Security verkar i en föränderlig omvärld 
där efterfrågan på säkerhetslösningar fortsätter 
att växa. Målsättningen för bolaget är att nå en 
omsättning på 500 MSEK inom tre till fem år och att 
långsiktigt nå en EBITDA-marginal om minst 10%. 
Tempest Security är utsatta för ett antal 
verksamhets- och marknadsrelaterade risker 
som inkluderar men inte begränsas till:
• 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 befi ntliga 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 befi ntliga 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 notifi eringar till relevanta 
myndigheter inte vederbörligen görs.

• Risken att räntekostnader ökar vid 
förändringar av marknadsräntan.

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017. Årsredovisningen är upprättad i tkr om ej annat anges.

Förvaltningsberättelse
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Koncernen
Aktie-

kapital Röstandel Totalt antal aktier

Andrew Spry 27,91% 27,91% 2 028 698

Thomas Löfving 27,81% 27,81% 2 020 908

Swedbank Robur Fonder 9,38% 9,38% 681 818

Thomas Cavas 7,76% 7,76% 564 300

Lennarth Ädel Holding AB 4,38% 4,38% 318 300

Arctic Securities AB 3,09% 3,09% 224 276

Durling Invest AB 1,80% 1,80% 131 100

Per Loftén 1,80% 1,80% 131 100

Nc Management AB 1,59% 1,59% 115 384

Invium Partners AB 1,25% 1,25% 90 909

Övriga ägare 13,22% 13,22% 960 707

Summa 100,00% 100,00% 7 267 500

Största aktieägarna 2017-12-31

Aktien

Per den sista december 2017 uppgick antalet aktier till 7 267 500.

Flerårsöversikt (i tkr)

Moderbolaget 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 6 065 568 0 0

Rörelseresultat -7 160 -8 111 -2 428 -86

Resultat efter fi nansiella poster -7 113 -8 114 -2 103 -86

Balansomslutning 72 724 8 945 4 093 4 337

Soliditet, % (1) 48,2 64,6 35,1 23,6

Kassalikviditet, % (2) 129,9 136,0 6,8 10,9

Medeltal anställda 8 5 2 0

Koncernen 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 171 422 134 218 90 931 55 428

Rörelseresultat (exklusive avskrivningar) -3 160 7 551 4 481 1 290

Rörelseresultat -6 393 5 035 2 152 -434

Resultat efter fi nansiella poster -6 416 4 959 2 075 -508

Balansomslutning 101 153 51 512 34 465 27 071

Soliditet, % (1) 31,8 15,2 11,0 11,0

Kassalikviditet, % (2) 116,5 103,65 96,7 87,7

Medeltal anställda 330 229 178 133

Defi nitioner
1) Eget kapital i relation till balansomslutning.
2) Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder.
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Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 35 844

Balanserat resultat 922

Årets resultat -625

Kronor 34 297

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att

i ny räkning överförs 34 297

Kronor 34 297

  Not
2017-01-01–

2017-12-31
2016-01-01–

2016-12-31

Nettoomsättning 3 171 422 134 218

Övriga rörelseintäkter 5 247 489

171 669 137 707

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -10 623 -6 683

Övriga externa kostnader 6, 7 -20 173 -10 493

Personalkostnader 8 -144 033 -109 979

Avskrivningar  -3 233 -2 516

Summa rörelsens kostnader -178 062 -129 672

Rörelseresultat -6 393 5 035

Resultat från fi nansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 84 30

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -107 -106

Summa resultat från fi nansiella poster -23 -76

Resultat efter fi nansiella poster -6 416 4 959

Skatt på årets resultat 11 921 -1 239

Årets resultat  -5 495 3 720

Hänförligt till

  Moderföretagets ägare -5 495 3 720

  Innehav utan bestämmande infl ytande 0 0

Koncernens resultaträkning
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 Not
2017-01-01–

2017-12-31
2016-01-01–

2016-12-31

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 12

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 1 613 974

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 682 712

Goodwill  13 348 915

 15 643 2 601

Materiella anläggningstillgångar 13

Förbättringsåtgärder på annans fastighet 274 51

Inventarier, verktyg och installationer  3 625 5 015

3 899 5 066

Finansiella anläggningstillgångar 

Andra långfristiga värdepappersinnehav  14 3 0

Uppskjuten skatt  17 1 533 0

1 536 0

    

Summa anläggningstillgångar  21 078 7 667

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m. 

Färdiga varor och handelsvaror  477 852

477 852

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 26 650 21 020

Övriga fordringar 1 107 1 334

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 4 715 3 273

32 472 25 627

Kassa och bank  47 126 17 366

Summa omsättningstillgångar 80 075 43 845

Summa tillgångar 101 153 51 512

Koncernens balansräkning
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Eget kapital och skulder Not 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital 

Aktiekapital 727 54

Övrigt tillskjutet kapital 35 844  942

Annat eget kapital inklusive årets resultat  -4 446 6 830

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 32 125 7 826

Innehav utan bestämmande infl ytande  0 0

Summa eget kapital 32 125 7 826

Avsättningar

Uppskjutna skatteskulder 17 0 390

Summa avsättningar 0 390

Långfristiga skulder 

Övriga långfristiga skulder 18 704 1 802

Summa långfristiga skulder  704 1 802

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 5 883 2 513

Aktuella skatteskulder 1 430 1 132

Övriga skulder 19 27 959 15 022

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 33 052 22 827

Summa kortfristiga skulder 68 324 41 494

    

Summa eget kapital och skulder  101 153 51 512

Koncernens balansräkning, fortsättning
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Not Aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Balan-
serad 
vinst

Summa Innehav 
utan 

bestäm-
mande 

infl ytande

Totalt 
eget 

kapital

Eget kapital 2015-01-01 53 552 2 317 2 922 50 2 972

Årets resultat 1 582 1 582 -4 1 578

Transaktioner med ägare:

Utdelning -752 -752 -8 -760

Eget kapital 2015-12-31  53 552 3 147 3 752 38 3 790

       

Årets resultat 3 720 3 720 0 3 720

Transaktioner med ägare:

Nyemission 1 390 391 391

Förvärv av andelar i innehav 
utan bestämmande infl ytande

-37 -37 -38 -75

Eget kapital 2016-12-31  54 942 6 830 7 826 0 7 826

Årets resultat -5 495 -5 495 -5 495

Fondemission 492 -492

Valutakursdi� erenser -81 -81 -81

Transaktioner med ägare:

Nyemission 181 39 491 39 672 39 672

Emissionskostnader -4 097 -4 097 -4 097

Utdelning    -5 700 -5 700 -5 700

Eget kapital 2017-12-31  727 35 844 -4 446 32 125  0 32 125

Koncernens förändringar i eget kapital
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  Not
2017-01-01–

2017-12-31
2016-01-01-
2016-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -6 393 5 035

Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet 21 2 335 845

Erhållen ränta 45 30

Erlagd ränta -21 -21

Betald inkomstskatt  579 -88

Kassafl öde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

-3 455 5 801

Kassafl öde från förändringar i rörelsekapital

   Ökning/minskning av varulager 375 -659

   Ökning/minskning av rörelsefordringar -2 799 -9 211

   Ökning/minskning av rörelseskulder  12 576 11 528

Kassafl öde från den löpande verksamheten 6 697 7 460

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 12 -772 -1 912

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 13 -577 -408

Förvärv dotterbolag -3 297

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 75

Försäljning av övriga fi nansiella anläggningstillgångar  0 7

Kassafl öde från investeringsverksamheten -4 646 -2 237

    

Finansieringsverksamheten

Nyemission 39 755 391

Emissionskostnader -4 097 0

Amortering låneskuld -2 221

Förvärv av andelar i innehav utan bestämmande infl ytande 0 -75

Utbetald utdelning till aktieägare  -5 700 0

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 27 737 -316

Ökning/minskning av likvida medel 29 788 5 539

Likvida medel vid årets början  17 366 11 827

Valutadi� erens i likvida medel -28 0

Likvida medel vid årets slut  47 126 17 366

Kassafl ödesanalys för koncernen
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Belopp i tkr
Not

2017-01-01–
2017-12-31

2016-01-01–
2016-12-31-

Nettoomsättning 3 6 065 568

6 065 568

Handelsvaror -3 0

Övriga externa kostnader 6,7 -4 220 -1 418

Personalkostnader 8 -8 730 -7 188

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar -272 -74

Summa rörelsens kostnader -13 225 -8 680

Rörelseresultat -7 160 -8 111

Resultat från fi nansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 47 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 0 -3

Summa resultat från fi nansiella poster 47 -3

Resultat efter fi nansiella poster -7 113 -8 114

Bokslutsdispositioner 6 338 13 270

Skatt på årets resultat 11 150 -1 192

  

Årets resultat -625 3 964

Moderbolagets resultaträkning
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Belopp i tkr Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 12

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 1 095 704

Koncerssioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 172 101

1 267 805

Materiella anläggningstillgångar 13

Inventarier, verktyg och installationer 13 21

13 21

Finansiella anläggningstillgångar 14

Andelar i koncernföretag 23 282 3 806

Uppskjuten skattefordran 17 104 0

23 386 3 806

Summa anläggningstillgångar 24 666 4 631

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 6 935 2 576

Övriga fordringar 865 960

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 215 256

8 015 3 792

Kassa och bank 40 043 522

Summa omsättningstillgångar 48 058 4 314

Summa tillgångar 72 724 8 945

Moderbolagets balansräkning
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Belopp i tkr Not 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 547 53

Nyemission under registrering 180 1

727 54

Fritt eget kapital

Överkursfond 35 844 942

Balanserad vinst eller förlust -922 814

Årets resultat -625 3 964

34 297 5 719

Summa eget kapital 35 024 5 774

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 104 283

Skulder till koncernföretag 21 529 0

Aktuella skatteskulder 1 295 1 280

Övriga skulder 10 224 374

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 3 548 1 234

Summa kortfristiga skulder 37 700 3 171

Summa eget kapital och skulder 72 724 8 945

Moderbolagets balansräkning, fortsättning
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Belopp i t kr Not
Aktie-

kapital
Överkurs

fond
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Summa 

eget kapital

Ingående eget kapital 
2016-01-01 53 552 -198 1 012 1 419

Omföring resultat föregående år 1 012 -1 012

Årets resultat 3 964 3 964

Transaktioner med ägare:

 Nyemission 1 390 391

Utgående eget kapital 
2016-12-31  54 942 814 3 964 5 774

       

Ingående eget kapital 
2017-01-01  54 942 814 3 964 5 774

Omföring resultat föregående år   3 964 -3 964  

Årets resultat -625 -625

Fondemission 492 -492

Transaktioner med ägare:

 Nyemission 181 39 491 39 672

 Emissionskostnader -4 097 -4 097

 Utdelningar -5 700 -5 700

Utgående eget kapital 
2017-12-31 16 727 35 844 -922 -625 35 024

Moderbolagets förändringar i eget kapital
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Allmän information
Denna koncernredovisning omfattar 
moderbolaget Tempest Security AB (556936-
8524) och dotterbolagen Tempest Security 
Sverige AB (556695-6552), Tempest Service AB 
(556667-3413),Tempest Education AB (556146-6417),  
Tempest Security Larmcentral AB (556878-4804 
samt I-Corporate-Risk-Consultants Ltd (06123552) 
och ICRC Guvenlik ve Danismanlik Ticaret Limited 
Sirketi. Tempest Security AB är ett aktiebolag 
med säte i Stockholm. Adress till huvudkontoret 
är Rålambsvägen 17, 17 tr, 112 59 Stockholm. 

Not 1: Koncernens redovisnings- 
och värderingsprinciper
Tempest Security ABs koncernredovisning har 
upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Koncernredovisning
Tempest Security AB upprättar koncernredovisning. 
Företag där Tempest innehar majoriteten av 
rösterna på bolagsstämman och företag där  
genom avtal har ett bestämmande infl ytande 
klassifi ceras som dotterföretag och konsolideras i 
koncernredovisningen (se not 14). Dotterföretagen 
inkluderas i koncernredovisningen från och 
med den dag då det bestämmande infl ytandet 
överförs till koncernen. De exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag 
då det bestämmande infl ytandet upphör.

Koncernens bokslut är upprättat enligt 
förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den 
tidpunkt då det bestämmande infl ytandet 
erhålls. Identifi erbara tillgångar och skulder 
värderas inledningsvis till verkliga värden vid 
förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de 
förvärvade nettotillgångarna, värderas till verkligt 
värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan 
de förvärvade identifi erbara nettotillgångarna 
vid förvärvstillfället och anska� ningsvärdet 
inklusive värdet av minoritetsintresset, och 
värderas initialt till anska� ningsvärdet.

Mellanhavanden mellan koncernföretag 
elimineras i sin helhet.

Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk 
valuta värderas till balansdagens avistakurs. 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas 
enligt transaktionsdagens avistakurs. 

Rapportering för verksamhetsgrenar 
och geografi ska marknader
Koncernens verksamhet utgörs av 
tjänster inom säkerhet, skydd och service. 
Verksamheten bedrivs inom Sverige. 

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av 
den ersättning som erhållits eller kommer 
att erhållas, med avdrag för mervärdeskatt, 
rabatter, returer och liknande avdrag.

Tjänsteuppdrag
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas 
inkomsten som är hänförlig till ett utfört 
tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete 
utförs och material levereras eller förbrukas.

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de 
inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört 
tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i 
förhållande till uppdragets färdigställandegrad på 
balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags 
färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda 
utgifter på balansdagen jämförs med beräknade 
totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter 
endast i den utsträckning som motsvaras av de 
uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer 
att ersättas av beställaren. En befarad förlust på 
ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.

Varuförsäljning
Försäljning av varor redovisas när väsentliga 
risker och fördelar övergår från säljare till 
köpare i enlighet med försäljningsvillkoren.

O� entliga bidrag
I de fall ingen framtida prestation för att erhålla 
bidraget krävs, intäktsredovisas o� entliga bidrag 
då villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda. 
O� entliga bidrag värderas till det verkliga 
värdet av erhållits eller kommer att erhållas.

Andra typer av intäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet 
med e� ektivräntemetoden.

Utdelning redovisas när rätten att 
erhålla utdelningen är säkerställd.

Leasingavtal
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska 
riskerna och fördelarna med att äga en tillgång 
i allt väsentligt överförs från leasegivaren till 
ett företag i Tempests koncern klassifi ceras i 
koncernredovisningen som fi nansiella leasingavtal. 
Finansiella leasingavtal medför att rättigheter 
och skyldigheter redovisas som tillgång 
respektive skuld i balansräkningen. Tillgången 
och skulden värderas initialt till det lägsta av 
tillgångens verkliga värde och nuvärdet av 
minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan 
hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens 
värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och 
amortering enligt e� ektivräntemetoden. Variabla 
avgifter redovisas som kostnad i den period de 
uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av 
linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. 

Noter
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Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och 
risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt 
väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassifi ceras 
som operationell leasing. Betalningar, inklusive en 
första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas 
som kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av 
lön, sociala avgifter, betald semester, betald 
sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga 
ersättningar redovisas som en kostnad och 
en skuld då det fi nns en legal eller informell 
förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning
I koncernföretag förekommer endast 
avgiftsbestämda pensionsplaner. 

I avgiftsbestämda planer betalar företaget 
fastställda avgifter till ett annat företag och har inte 
någon legal eller informell förpliktelse att betala 
något ytterligare även om det andra företaget 
inte kan uppfylla sitt åtagande. Koncernens 
resultat belastas för kostnader i takt med att de 
anställdas pensionsberättigande tjänster utförts.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag 
inom koncernen beslutar att avsluta en anställning 
före den normala tidpunkten för anställningens 
upphörande eller då en anställd accepterar ett 
erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan 
ersättning. Om ersättningen inte ger företaget 
någon framtida ekonomisk fördel redovisas 
en skuld och en kostnad när företaget har en 
legal eller informell förpliktelse att lämna sådan 
ersättning. Ersättningen värderas till den bästa 
uppskattningen av den ersättning som skulle krävas 
för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna 
skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära 
skillnader som hänför sig till investeringar i 
dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen 
då moderföretaget i samtliga fall kan styra 
tidpunkten för återföring av de temporära 
skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att 
en återföring sker inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag eller andra framtida 
skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning 
det är sannolikt att avdraget kan avräknas 
mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast 
när det fi nns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, 

redovisas i resultaträkningen om inte skatten 
är hänförlig till en händelse eller transaktion 
som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall 
redovisas även skattee� ekten i eget kapital.

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas 
till anska� ningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda 
nyttjandetiden.  Avskrivningstiden för 
immateriella anläggningstillgångar uppgår 
till fem år om nyttjandeperioden inte kan 
bestämmas med rimlig grad av säkerhet.  

Goodwill skrivs av linjärt över den 
beräknade nyttjandeperioden. 
Koncerngoodwill skrivs av över fem år. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anska� ningsvärde minskat med avskrivningar. 
I anska� ningsvärdet ingår utgifter som direkt 
kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Utgifter för löpande reparation och 
underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid 
avyttring av en anläggningstillgång redovisas som 
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av 
systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde. 

Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier, verktyg och installationer 3–5 år
Bilar fi nansiella leasingavtal 2–5 år
Förbättringsutgifter på annans fastigheter 6 år

Nedskrivningar av icke-fi nansiella tillgångar
När det fi nns en indikation på att en tillgångs värde 
minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. 
Har tillgången ett återvinningsvärde som är 
lägre än det redovisade värdet, skrivs den 
ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av 
nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna 
på de lägsta nivåer där det fi nns separata 
identifi erbara kassafl öden (kassagenererande 
enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som 
tidigare skrivits ner görs per varje balansdag 
en prövning av om återföring bör göras.

I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och 
återföringar av nedskrivningar inom rörelsen.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet 
med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att 
värdering sker utifrån anska� ningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas 
i balansräkningen inkluderar kundfordringar och 
övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder.
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Låneskulder redovisas till upplupet anska� ningsvärde 
efter avdrag för transaktionskostnader.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassafl öden från instrumentet 
har löpt ut eller överförts och koncernen har 
överfört i stort sett alla risker och förmåner 
som är förknippade med äganderätten. 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Nedskrivningsprövning av fi nansiella 
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer Tempest 
Security om det fi nns någon indikation på 
nedskrivningsbehov i någon av de fi nansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker 
om värdenedgången bedöms vara bestående. 
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten 
Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar. 
Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för 
aktier och andelar och övriga enskilda fi nansiella 
anläggningstillgångar som är väsentliga. 

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av 
anska� ningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 

Anska� ningsvärdet fastställs med användning 
av först in, först ut-metoden (FIFU). För råvaror 
ingår alla utgifter som är direkt hänförliga till 
anska� ningen av varorna i anska� ningsvärdet. 

Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det fi nns en 
legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. 

Avsättningar görs för förlustkontrakt. 

Kassafl ödesanalys
Kassafl ödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassafl ödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar.

Som likvida medel klassifi cerar företaget, förutom 
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos 
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga 
likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats och har en kortare löptid än tre 
månader från anska� ningstidpunkten. Spärrade 
medel klassifi ceras inte som likvida medel. 

Moderföretagets redovisnings- 
och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper 
tillämpas i moderföretaget som i koncernen, 
förutom i de fall som anges nedan.

Intäkter
Intäkterna som till övervägande del 
avser management fee redovisas som 
tjänsteuppdrag på löpande räkning.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal klassifi ceras som operationell 
leasing.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas 
som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Koncernbidrag redovisas som 
bokslutsdispositioner i resultaträkningen. 

Aktier i dotterbolag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till 
anska� ningsvärde efter avdrag för eventuella 
nedskrivningar. I anska� ningsvärdet ingår 
köpeskillingen som erlagts för aktierna samt 
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott 
läggs till anska� ningsvärdet när de lämnas. 
Utdelning från dotterföretag redovisas som 
intäkt när rätten att få utdelning bedöms som 
säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i 
enlighet med årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp 
i balansräkningen, inklusive den uppskjutna 
skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Not 2: Uppskattningar 
och bedömningar
Tempest gör uppskattningar och bedömningar 
om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa 
kommer, defi nitionsmässigt, sällan att motsvara 
det verkliga resultatet. De uppskattningar och 
antaganden som innebär en betydande risk för 
väsentliga justeringar i redovisade värden för 
tillgångar och skulder under nästkommande 
år behandlas i huvuddrag nedan.

Goodwill och andelar i dotterföretag
Företagsledningen gör årligen en bedömning om 
det fi nns någon indikation på värdenedgång av 
goodwill, jämfört med bokfört värde. Vid indikation 
om värdenedgång prövas återvinningsvärdet 
genom ett s.k. impairment test, varvid -förenklat- 
nuvärdet av framtida kassafl öden jämförs mot det 
bokförda värdet på goodwill. I förekommande 
fall används tillgångens marknadsvärde. 

Samma principer som har använts vid värderingen av 
goodwill har också använts när det bokförda värdet 
på andelar i koncernföretag beaktas, för eventuellt 
nedskrivningsbehov i moderbolagets balansräkning. 
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Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017 2016 2017 2016

Valutakursavvikelser 91 127 0 0

Realisationsresultat försäljning 
av anläggningstillgångar 0 138 0 0

O� entliga bidrag 57 182 0 0

Övrigt 99 42 0 0

Summa 247 489 0 0

Not 3: Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar

Not 4: Inköp och försäljning inom koncernföretag

Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017 2016 2017 2016

Tjänster inom säkerhet, skydd och service 171 422 134 218 126 0

Management tjänster 0 0 5 939 0

Summa 171 422 134 218 6 065 0

Nettoomsättningen per geografi ska marknader

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017 2016 2017 2016

Sverige 167 124 134 218 6 065 568

Övriga Europa 2 379 0 0 0

USA 1 819 0 0 0

Övriga länder 100 0 0 0

Summa 171 422 134 218 6 065 568

Not 5: Övriga rörelseintäkter

För moderföretaget avser 619 (0) tkr av årets inköp och 5 939 (566) tkr av årets försäljning till koncernföretag.
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Not 6: Leasingavtal

Koncernen som leasetagare avseende operationella leasingavtal

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017 2016 2017 2016

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 3 686 1 517 125 0

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 2 109 623 192 0

Årets erlagda leasingavgifter 3 684 1 447 125 0

Koncernen som leasetagare avseende fi nansiella leasingavtal

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017 2016 2017 2016

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas 
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 469 1 081 44 0

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 402 1 080 0 0

Årets erlagda leasingavgifter 809 1 721 11 0

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda fastigheter/lokaler samt leasade fordon. 
Avtalsvillkoren och möjligheterna att förlänga avtalen varierar mellan de olika dotterföretagen. Så är även fallet med storleken 
på de framtida minimileaseavgifterna, vilka i vissa fall är knutna till utvecklingen i konsumentprisindex medan de i andra fall 
räknas upp med ett fast index. 

Finansiella leasingavtal avser bilar (se not 13). 

Not 7: Ersättning till revisorerna

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017 2016 2017 2016

Mazars Set Revisionsbyrå AB

Revisionsuppdraget 222 137 98 87

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 105 0 98 28

Skatterådgivning 117 0 104 0

Övriga tjänster 6 0 6 0

Summa 450 137 306 115

Övriga revisionsbolag

Revisionsuppdraget 9 0 0 0

Summa 9 0 0 0

Totalt 459 137 306 115

Med revisionsarvode avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
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Not 8: Ersättning till anställda m.m.

  Koncernen Moderföretaget

Medelantal anställda 2017 2016 2017 2016

Män 257 176 4 4

Kvinnor 73 53 4 1

Summa 330 229 8 5

Antalet anställda per land

Sverige 320 229 8 5

Övriga länder 10 0 0 0

     

Könsfördelning ledande 
befattningshavare

2017 2016 2017 2016

Styrelseledamöter

Män 4 3 4 3

Kvinnor 1 0 1 0

VD och ledande befattningshavare

Kvinnor 2 0 2 0

Män 4 4 2 4

Löner, andra ersättningar 
och sociala kostnader

2017 2016 2017 2016

Styrelse, VD och företagsledning 4 226 4 158 3 497 3 442

Övriga anställda 100 136 76 222 2 094 1 471

Summa 104 362 80 380 5 591 4 913

Sociala kostnader 33 455 25 660 1 876 1 656

Pensionskostnader till styrelse och VD 471 421 290 134

Pensionskostnader övriga anställda 4 165 2 545 58 182

Totala löner, sociala kostnader 
och pensionskostnader 142 453 109 006 7 815 6 885
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Ersättning och övriga förmåner till ledande befattningshavare 2017

Fast lön
Styrelse-

arvode
Rörlig 
ersätt-

ning

Övriga 
förmåner

Pensions-
kostnader Summa

Anders Laurin, ordförande 0 27 0 0 0 27

Cecilia Jinert Johansson, ledamot 0 16 0 0 0 16

Mathias Hermansson, ledamot 0 16 0 0 0 16

Michael Silfverberg, ledamot 0 16 0 0 0 16

Andrew Spry, VD 973 0 0 115 144 1 232

Övriga ledande 
befattningshavare

2 945 0 0 118 327 3 390

Summa 3 918 75 0 233 471 4 697

Verkställande direktören samt fi nanschefen har rätt till tolv månaders grundlön i avgångsvederlag. Enligt verkställande direktörens 
anställningsavtal gäller en ömsesidig uppsägningstid om tolv månader. Detsamma gäller fi nanschefen. För Bolagets övriga ledande 
befattningshavare varierar uppsägningstiden mellan tre och sex månader beroende på om uppsägningen företas av Bolaget eller 
befattningshavaren.

Not 9: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017 2016 2017 2016

Ränteintäkter 0 12 0 0

Kursdi� erenser 84 18 47 0

Summa 84 30 47 0

Varav avseende koncernföretag 0 0

Not 10: Räntekostnader och liknande resultatposter

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017 2016 2017 2016

Räntekostnader -73 -100 0 -3

Kursdi� erenser 0 -2 0 0

Övriga fi nansiella kostnader -34 -4 0 0

Summa -107 -106 0 -3

Varav avseende koncernföretag 0 0



TEMPEST SECURITY AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2017 35

Not 11: Skatt på årets resultat

Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017 2016 2017 2016

Aktuell skatt 89 -1 240 0 -1 192

Skatt på tidigare års resultat 0 0 46 0

Uppskjuten skatt 832 1 104 0

Skatt på årets resultat 921 -1 239 150 -1 192

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017 2016 2017 2016

Redovisat resultat före skatt  -6 416 4 959 -775 5 156

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 1 412 -1 091 170 -1 134

Skattee� ekt av ej avdragsgilla kostnader -543 -147 -66 -58

Skattee� ekt av ej skattepliktiga intäkter 7 0 0 0

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat 46 0 46 0

Ej värderade underskottsavdrag 0 1 0 0

Skattee� ekt av schablonränta på periodiseringsfond -1 -2 0 0

Redovisad skattekostnad 921 -1 239 150 -1 192
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Not 12: Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anska� ningsvärde 1 014 0 744 0

Inköp 638 1 014 623 744

Genom förvärv av dotterföretag 1 506 0 0 0

Utgående ackumulerade anska� ningsvärden 3 158 1 014 1 367 744

Ingående avskrivningar -40 0 -40 0

Årets avskrivningar -417 -40 -232 -40

Genom förvärv av dotterföretag -1 088 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 545 -40 -272 -40

Utgående redovisat värde 1 613 974 1 095 704

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anska� ningsvärde 958 361 150 150

Inköp 134 597 103 0

Utgående ackumulerade anska� ningsvärden 1 092 958 253 150

Ingående avskrivningar -246 -194 -49 -19

Årets avskrivningar -165 -52 -32 -30

Utgående ackumulerade avskrivningar -410 -246 -81 -49

Utgående redovisat värde 682 712 172 101

Goodwill

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anska� ningsvärde 1 575 1 275 0 0

Inköp 13 770 0 0 0

Försäljningar och utrangeringar 0 300 0 0

Valutakursdi� erenser 1 0 0 0

Utgående ackumulerade anska� ningsvärden 15 345 1 575 0 0

Ingående avskrivningar -660 -390 0 0

Årets avskrivningar -1 323 -270 0 0

Valutakursdi� erenser -14 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 997 -660 0 0

Utgående redovisat värde 13 348 915 0 0
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Not 13: Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsåtgärder på annans fastighet

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anska� ningsvärde 163 163 0 0

Inköp 81 0 0 0

Genom förvärv av dotterföretag 726 0 0 0

Utgående ackumulerade anska� ningsvärden 970 163 0 0

Ingående avskrivningar -112 0 0 0

Försäljningar och utrangeringar -81 0 0 0

Årets avskrivningar -94 -112 0 0

Genom förvärv av dotterföretag -409 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -696 -112 0 0

Utgående redovisat värde 274 51 0 0

Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anska� ningsvärde 8 761 9 358 24 0

Inköp 2 163 4 360 0 24

Försäljningar och utrangeringar -4 815 -4 957 0 0

Genom förvärv av dotterföretag 1 985 0 0 0

Valutakursdi� erenser -5 0 0 0

Utgående ackumulerade anska� ningsvärden 8 089 8 761 24 24

Ingående avskrivningar -3 746 -4 576 -3 0

Försäljningar och utrangeringar 1 906 2 872 0 0

Årets avskrivningar -1 234 -2 042 -8 -3

Genom förvärv av dotterföretag -1 376 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 464 -3 746 -11 -3

Utgående redovisat värde 3 625 5 015 13 -21

Leasade maskiner och inventarier
I posten inventarier ingår bilar som nyttjas under fi nansiella leasingavtal med 2 320 (4 409) 
tkr. Bilar leasas på två till fem år, med möjlighet till utköp till ett förutbestämt restvärde.
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Not 14: Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Moderföretaget

Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anska� ningsvärde 3 806 3 781

Förvärv 17 076 25

Lämnade aktieägartillskott 2 400 0

Avyttringar 0 0

Utgående ackumulerande anska� ningsvärde 23 282 3 806

Utgående redovisat värde 23 282 3 806

Dotterföretag / Org. nr. / Säte
Kapital-
andel %

Röst-
andel % Antal aktier

Redovisat värde

2017-12-31

Tempest Security Sverige AB 100% 100% 1 000 1 675

556695-6552, Stockholm

Tempest Services AB 100% 100% 1 000 1 500

556667-3413, Stockholm

Tempest Education AB 100% 100% 1 000 631

556146-6417, Stockholm

Tempest Security Larmcentral AB 100% 100% 50 11 300

556878-4804, Stockholm

I-Corporate-Risk-Consultants Ltd 100% 100% 100 8 176

06123552, Surrey, United Kingdom

I-Corporate Risk Consultants 100% 100% 0 0

Istanbul / 746372, Şişli/İSTANBUL

Not 15: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Förutbetalda hyror 353 380 0 0

Förutbetalda leasingavgifter 204 7 0 0

Förutbetalda försäkringar 24 1 0 0

Övriga poster 2 826 1 782 215 256

Upplupna intäkter 1 308 1 103 0 0

Summa 4 715 3 273 215 256
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Not 16: Moderbolaget eget kapital 

Antalet aktier uppgår till 7 267 500 med kvotvärde 0,10 kr. Aktiekapitalet består av enbart Stamaktier.

Förslag till vinstdisposition Moderföretaget

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (tkr): 2017-12-31

Överkursfond   35 844

balanserad vinst -922

årets resultat -625

34 297

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att

i ny räkning överföres 34 297

34 297

Not 17: Uppskjutna skatter

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Uppskjutna skattefordringar

Outnyttjade underskottsavdrag 1 540 0 104 0

Temporära skillnader tillgångar 0 2 0 0

Summa uppskjutna skattefordringar 1 540 2 104 0

Uppskjutna skatteskulder

Obeskattade reserver i legala enheter 0 -392 0 0

Temporära skillnader skulder -7 0 0 0

Summa uppskjutna skatteskulder -7 -392 0 0

Netto i balansräkningen 1 533 -390 104 0

Den uppskjutna skatten har beräknats enligt en skattesats på 22,0%.
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Not 18: Långfristiga skulder 

De långfristiga skulderna förfaller till betalning enligt följande:

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Förfaller mellan 1 och 5 år 

Övriga skulder, fi nansiell leasing 704 1 802 0 0

Summa 704 1 802 0 0

All upplåning sker i sek.

Not 19: Räntebärande skulder fi nansiell leasing  

De fi nansiella leasingavtalen ger upphov till räntebärande skulder som redovisas i balansräkningen 
enligt nedan.

Koncernen

  2017-12-31 2016-12-31

Kortfristig skuld fi nansiell leasing 1 623 2 617

Långfristig skuld fi nansiell leasing 704 1 802

Summa 2 327 4 419

Not 20: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Upplupna löner 8 592 7 600 738 419

Semesterlöner 12 513 8 351 757 498

Upplupna sociala avgifter och pensioner 4 080 4 785 238 293

Övriga poster 3 620 1 068 1 815 24

Förutbetalda intäkter 4 247 1 024 0 0

Summa 33 052 22 827 3 548 1 234
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Not 21: Kassafl ödesanalys

Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017 2016 2017 2016

Avskrivningar och nedskrivningar 3 223 2 516 0 0

Realisationsresultat -83 49 0 0

Finansiell leasing -803 -1 721 0 0

Övrigt -2 1 0 0

Summa justeringar 2 335 845 0 0

Förvärv av andelar i dotterföretag

Koncernen

Belopp i tkr 2017 2016

Betald likvid vid förvärv -12 635 0

Likvida medel i förvärvade bolag 9 338 0

Summa -3 297 0

Likvida medel i kassafl ödesanalysen

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Banktillgodohavanden 47 126 17 366 0 0

Likvida medel i kassafl ödesanalysen 47 126 17 366 0 0

Not 22: Ställda säkerheter

  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Företagsinteckningar 5 000 0 0 0

Maskiner och inventarier, fi nansiell leasing 2 320 4 409 0 0

Summa avseende egna skulder och avsättningar 7 320 4 409 0 0

Not 23: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

2 februari 2018 förvärvades Gothia Protection Group. Verksamheten omsatte cirka 21 MSEK 2017 med en 
EBIT om 2,8 MSEK.

Ett betydande antal nya avtal har tecknats efter rapportperiodens utgång.



TEMPEST SECURITY AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2017 42

Underskrifter
Tempest Security AB (publ)

Stockholm 2018-04-27

Andrew Spry Anders Laurin
Verkställande direktör      Styrelseordförande

Cecilia Jinert Johansson     Michael Silfverberg
Ledamot       Ledamot

Yong-Nam Mathias Hermansson
Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits 27 april 2018
MAZARS SET Revisionsbyrå AB

Bo Holmström
Auktoriserad revisor



TEMPEST SECURITY AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2017 43

Revisionsberättelse
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Revisionsberättelse, fortsättning
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