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300
MSEK i nettoomsättning

750 000
bemanningstimmar

50
länder där vi bedrev och  
koordinerade säkerhets- 

operationer

848
medarbetare i slutet av året

430 000
ärenden hanterades av vårt
Security Operations Center

3 000
bakgrundskontroller

4
verksamhetsområden: 

Bevakning, Särskilda tjänster, 
SOC och Säkerhetsteknik
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Säkerhetslösningar för alla behov
Vi vill göra kundernas vardag trygg så att de kan fokusera på sin kärn-

verksamhet. Genom en kombination av konsultation, bemanning och teknik 

specialanpassar vi våra säkerhetslösningar för att säkerställa deras trygghet.

Våra tre värdeord

Målsättning
Vår finansiella målsättning är att omsätta 1 miljard svenska kronor år 2025  

och att nå en EBITDA-marginal om 10%. 

Mission
Tempest Security ska vara ett säkerhetsbolag med individen i fokus. Bolaget 

ska vara en engagerad säkerhetspartner med fokus på anpassade tjänster 

till kunder som efterfrågar hög kvalitet, flexibel service och långsiktiga 

samarbeten. Tempest Security ska vidare vara en arbetsgivare som erbjuder en 

involverande och uppmuntrande företagskultur, interna utvecklingsmöjligheter 

och en transparent karriärstege med solid trygghetsgrund.
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Långsiktighet - Hållbara och värdeskapande relationer

Innovation - Utmanar en traditionell bransch och ligger steget före

Närhet - Löser problem tillsammans och har roligt på jobbet



Verksamhetsområden

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.

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.

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 (SOC)

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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Vår målsättning är att ge 
alla en trygg vardag
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Den underliggande lönsamheten inom verksamheten 
har fortsatt stärkts även under det som måste ses som 
bolagets mest utmanande år hitintills. Vi har gått från 2019 
års 8% EBITDA före koncerngemensamma kostnader till 
14% EBITDA för 2020. IFRS-konverteringen medför att 
vi nu kan redovisa hur koncernen löpande förbättrar det 
nyckeltal som för oss är det enskilt viktigaste för att mäta 
att utvecklingen träffar de delmål för resan till år 2025 års 
EBITDA marginal. 

Coronapandemin har haft en mer ihållande inverkan på 
vår organiska tillväxt än vi förväntat oss. Vår verksamhet 
är anpassad för tvåsiffrig tillväxt och när vi nu omvandlat 
energin bakom detta till en mer introvert granskning av vår 
verksamhet har det givit upphov till en kreativ sida som vi 
tidigare inte hunnit dra nytta av. 

Segmentet Bevakning fortsätter att utvecklas positivt även 
om tillväxttakten även här understiger de förhoppningar 
som årets första månader gav. Omsättning ökar med 
knappa 13% mot föregående år medan segmentets EBITDA 
ökar till 14% från 2019 års 10%. En stark utveckling som till 
viss del härrör från förskjutna utbildningskostnader men till 
stor del kommer från en effektivare planering. 

Segmentet Särskilda Tjänster har drabbats hårdast av 
pandemin med ett tapp i omsättning från 2019 års 56 
MSEK till 2020 års omsättning om 39 MSEK. Dock ser 
vi här att EBITDA-marginalen stärks från 2019 års 3% till 
2020 års 14%, en förbättring som kommer som ett resultat 
av rationalisering av kostnader såväl som minskning av 
personalstaben. 

Inom segmentet Övrigt (där vi räknar in vårt Security 
Operations Center, SOC) fortsätter omsättningen växa i 
hög takt. Segmentet växte med 19% till 23 MSEK, EBITDA 
marginalen har stärkts markant och nådde 16% för 2020 mot 
2019 års 1%. Det är en trend vi ser håller i sig allteftersom 
omsättningen fortsätter öka. 

2020 års organiska tillväxt om 5% mot historiska nivåer om 
27-29% har tvingat fram ett fokus på försäljningsprocesser. 
Den anpassning vi gjort kommer att ha en positiv 
effekt under 2021, framförallt under andra halvåret.

Under det gångna året har en tillväxtplan om hur Tempest 
Security skall nå en miljard i omsättning sjösatts och grunden 

till den organiska tillväxten är lagd. Den del av tillväxten som 
förväntas komma av förvärv har även den kartlagts. Ett första 
sådant steg var förvärven av Fusion 85 och Scisco Global. 

Vi har under flera år av mycket hög tillväxt haft en 
kostnadsmassa som varit anpassad för att växa snabbt. 
Att vi under krävande omständigheter kunnat vända det 
till en vinst under 2020 ser jag som positivt. Vår EBITDA-
marginal om 4,3% för året ska ställas mot bakgrund av de 
utmaningar vi och samhället mött. De projekt som sköts på 
under 2020 har nu åter kommit igång, vilket innebär flera 
spännande satsningar som kommer att betyda mycket på 
sikt. Att vi exempelvis öppnat en verksamhet i Danmark är 
ett led i våra långsiktiga internationella ambitioner. Vissa av 
dessa satsningar kommer att tynga första hälften av 2021, 
men jag ser fortfarande en positiv utveckling för helåret. 
Jag är övertygad att vi kommer att lämna pandemin och 
dess utmaningar bakom oss i en starkare position och med 
fler möjligheter än vi hade innan.

Andrew Spry , VD Tempest Security AB (publ) 

VD-ord

Vårt mest utmanande och utvecklande år

”Jag tror att vi kommer ur 
pandemin på andra sidan, 

starkare än vi någonsin varit.” 
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De kommande fem åren 
skall vi mer än tredubbla 
vår omsättning

Pandemins inverkan på Tempest Security AB 

2020 såg under januari-februari ut att bli ytterligare ett 
fantastiskt år av tillväxt och dessutom med fortsatt positiv 
lönsamhetsutveckling. Men en inbromsad tillväxt på grund 
av Coronapandemin, och i vissa delar av verksamheten 
också minskad omsättning, har haft stor inverkan på vår 
tillväxt. 

Vi har under 2020 varit tvungna att korttidspermittera 
medarbetare, primärt inom dotterbolaget Gothia 
Protection Group. De kom att drabbas hårt av pandemins 
effekter, dels avseende besöksnäringen, men även på 
grund av att pandemin förändrade resmönster hos våra 
kunder. Sedan november månad har vi samtliga våra me-
darbetare tillbaka till 100% och vi har därefter endast up-

pburit statligt stöd för sjukersättning.   

Pandemin är inte över men det är vår tro att utmaningar-
na den medfört är ett hack i vår tillväxtkurva, inte ett slut. 
Förutom att vi kunnat arbeta med vår kostnadsmassa och 
kritiskt granska vår overhead har vi dessutom ägnat stor tid 
åt att effektivisera processer. Vi möter framtiden efter året 
som varit i än bättre form än vi var innan.

Under pandemin presenterade vi målet att nå en 
miljard i omsättning år 2025 och en EBITDA-marginal om 
10%. Det är en målsättning grundad i det arbete med effek-
tivisering, strategi och utveckling som vi ägnat oss åt under 
året som gått och fortsätter att aktivt verka för. 
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Våra mål 2025
Under året som gått har vi ägnat mycket tid och 
energi åt att definiera vad vi ser som nästa avgörande steg 
i vår utveckling och vart vi kan nå. 

Vårt officiella mål var tidigare att nå 500 MSEK i omsättning 
2022 och att långsiktigt nå en EBITDA-marginal om 10%. 
Tillsammans med pandemins utmaningar samt att slutet på 
2022 är knappt två år bort ansåg vi tiden som rätt för att 
göra våra tidigare interna mål kända för våra ägare. Därav 
presenterade vi följande mål för 2025: 

- 1 miljard i omsättning
- EBITDA-marginal om 10% 

När vi stängde böckerna för 2020 var vår omsättning på 300 
miljoner kronor. Det innebär att vi under de kommande fem 
åren skall mer än tredubbla vår omsättning. Detta är givet-
vis en stor utmaning inför vilken vi är ödmjuka men likaså 
övertygade om att vi kommer att nå!

Vår väg framåt består av såväl organisk- som förvärvad till-
växt.

Vi har fortfarande mycket utrymme att växa på vår hem-
mamarknad Sverige och övriga marknader som vi är aktiva 
på är vår marknadsandel liten. För att ta ytterligare mark 
ska vi göra mer av det vi redan gör bra. Vi vet att många 
är nyfikna på oss som säkerhetsleverantör. Vi har långa 
relationer med våra kunder och undantaget offentliga up-
phandlingar begränsad kundomsättning. Det till trots finns 
mycket utrymme inom korsförsäljning, givet bredden i vårt 
utbud. Därtill har vi många internationella kunder, där vi i 
dagsläget kan göra mer utanför hemmamarknaden.

Vi tog nyligen klivet in i Danmark och vi har en tydligt ut-
talad internationell ambition. Under 2020 var vi aktiva i 
runt 50 länder, såväl direkt som tillsammans med underle-
vantörer. Vi kommer att expandera vidare, såväl själva som 
med andra.  

Det finns stort utrymme för såväl nya produkter och tjän-
ster som vidare utveckling av vad vi redan gör. De förän-
dringar som sker i samhället, i vissa fall accelererat av pan-
demin, skapar nya möjligheter samt låter oss öka tempot 
i pågående satsningar. Det ger även vidare utrymme lön-
samhetsmässigt, då digitalisering och automatisering ofta 
är delar av dessa steg, vilket i de flesta fall ger en långt 
bättre skalbarhet i tjänsterna.  

Under början av 2021 kom vi i land med förhandlingarna 
med Fusion 85 och Scisco Global, två brittiska bolag som 
mycket väl kompletterade vår existerande verksamhet 
inom Särskilda Tjänster i framförallt Storbritannien. Vi har 
kartlagt ett stort antal bolag vi ser som rätt för båda parter 
rörande en gemensam framtid och vi för en löpande di-
alog med flera av dem. Ytterligare förvärv kommer att vara 
del i vår resa mot 1 miljard SEK i omsättning. Vi stärkte av 
det skälet vår kassa under första kvartalet 2021 genom 
en nyemission. Med kassa, aktier och lån har vi en större 
förvärvspotential än någonsin tidigare.  

Med ytterligare tillväxt, viss skalbarhet i existerande or-
ganisation och utbud samt än mer så inom snabbt växande 
produktområden kommer vi ha en god marginalutveck-
ling över tiden. Fortsatta effektiviseringar, inte minst inom 
digitalisering och automatisering, kommer att ge ytterlig-
are stöd till vår lönsamhet. Med utveckling av digitala och 
tekniska tjänster kommer traditionell bevakning att bli mer 
lönsamt och med ett markant högre bidrag från våra andra 
verksamhetsområden kommer alla dessa faktorer att ta oss 
till 10% EBITDA-marginal 2025.  

Vi är alla fokuserade på att nå våra mål och de utmaningar 
som pandemin gett oss och samhället har inte dämpat vår 
ambition. Tvärtom har det gjort oss än mer entusiastiska 
om var vi står, vad vi kan göra och vart vi ska. Vi ser alla 
mycket fram mot vad åren framöver innebär och att nå våra 
mål för 2025. 
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Anpassning till en ny värld

När denna text publiceras har det gått ett drygt år sedan 
Sverige tvingades börja ställa om till en helt ny verklighet.  
Det har varit ett år som inte varit likt något annat vi har sett. 

För oss började 2020 strålande. Vi hade en stark inledning 
på året innan allt ställdes på ända och vi fick börja tänka 
om. Vi anpassade oss snabbt till den rådande situationen 
och alla utmaningar vi och samhället plötsligt ställdes inför.  
Det är vår, och säkerligen allas, förhoppning om att vi snart 
kommer att vara tillbaka till ett mer “normalt” liv, samtidigt 
som vi nog alla måste inse att allt inte är, eller kommer att 
vara, sig likt. Pandemin har fört med sig otaliga dödsfall, 
personligt lidande och svårigheter. För en del i samhället 
har arbetet flyttats från kontor till hemmet, men i övrigt varit 
sig likt. För andra har livsverk krossats och framtiden gått 
från trygg till otrygg.  

Hur vitt det skiljer sig mellan de som klarat sig väl och de 
som haft de svårare syns inte minst i samhällsdebatten, 
vilken polariserats ytterligare. 

Klimatet i det offentliga rummet har hårdnat vilket leder till 
en upptrissad nivå av hot och hat vilket kan uttryckas på 
många olika sätt. Narrativen blir mer antagonistiska och 
ökar risken för våld i såväl det lokala som globala perspek-
tivet. Risken för terrorism och annan systemhotande brott-
slighet ökar. Till det kommer att flera globala makrotrender, 
likt globalisering, urbanisering och migration, -leder fram till 
ökade ekonomiska klyftor, -vilket i sin tur genererar social 
och politisk instabilitet.  

Skattefinansiering av rättsvårdande myndigheter står inte 
heller i paritet med vad många invånare förväntar sig. Såväl 
företag som privatpersoner känner att det som de förväntar 
sig av såväl trygghet som säkerhet inte kommer av stats-
makterna – därav växer behoven av att köpa denna typ 
av tjänster på den privata marknaden. Att statsmakterna 
globalt nu även kommer stå med stora skulder efter pan-
demibekämpning, samtidigt som kraven på en utbyggd 
välfärd och sjukvård ökar, kommer troligtvis inte tala till 
förmån för att anslagen till brottsförebyggande arbete kom-
mer skjuta i höjden. 

Nya säkerhetskrav skapar också den nya framtiden och 
det nya normala. Säkerhetsskyddet blir allt viktigare då ho-
ten från främmande makt ökar samtidigt som lagstiftarna 

även ställer högre krav på integritetsskydd och säkerhets-
mekanismer som ska skydda den enskilde så som GDPR. 
Även regelverken för att skydda den tekniska infrastruk-
turen berör allt fler.

CSR och hållbarhet kommer också allt mer in på säker-
hetsområdet. Att vara en ansvarstagande arbetsgivare som 
tar hand om sin personal även utanför den fysiska arbet-
splatsen blir allt viktigare.  Inte minst pandemins förflyttning 
av arbetstagare från kontor till hemmet är en stor utman-
ing; arbetsgivarens ansvar för medarbetaren kvarstår men 
denne befinner sig nu på annan plats med möjligt annan 
hotbild. Det är en trend som redan fanns innan, men som 
accelererats oerhört. Alla arbetsgivare som nu ser att ge 
större flexibilitet i var och hur medarbetare jobbar kommer 
att möta utmaningar i säkerhet och trygghet många inte an-
passat sig för, om ens reflekterat till fullo över.  

Allt detta gör att vi är övertygade om att tillväxten och eft-
erfrågan på säkerhetstjänster kommer vara hög i det nya 
tidevarv vi går in i. Därtill släpper säkerhetssektorn till stor 
del efter i digitalisering. Många leverantörer förlitar sig på 
att erbjuda traditionella tjänster. Addera därtill äldre exister-
ande teknik hos leverantörer, vilket tar tid att byta ut. Det 
här gör att investeringar i mer moderna plattformar som 
tillåter såväl effektiviseringar som utveckling av tjänsterna 
har hög avkastningspotential men med låg risk.

Att höja lönsamheten genom digitalisering samtidigt som vi 
ser en bransch i konsolidering gör att vi ser kombinationen  
av digitalisering och förvärv som en mycket stor möjlighet. 
För oss innebär alla dessa faktorer att vi står väl rustade 
inför den framtid som vi och samhället står inför under åren 
som kommer.
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Tillväxten och efterfrågan 
på säkerhetstjänster 
kommer vara hög i det 
nya samhället vi går in i 
då CSR och hållbarhet 
kommer allt mer in på 
säkerhetsområdet
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Bevakning – relation mellan människa och teknik

2020 har varit ett utmanande år för verksamhetsområ-
det Bevakning. Effekterna av pågående pandemi har inte 
gått obemärkt förbi samtidigt som vi upplever att faktisk 
säkerhet och upplevd trygghet prioriteras i allt större ut-
sträckning hos våra kunder, oavsett om det är privata eller  
offentliga. 

Inom verksamhetsområdet Bevakning ryms det som ofta 
benämns traditionella bevakningstjänster, det vill säga sta-
tionär och ronderande bevakning samt larmutryckningar 
utförda av primärt väktare, ordningsvakter och skyddsvak-
ter. 

Verksamhetsområdet är det största inom Tempest Security 
och är till sin natur stabilt med relativt långa avtalstider och 
låg kundomsättning. Bevakningen har under lång tid visat 
en hög, stabil årlig tillväxt som varit långt över branschens 
tillväxtsiffror, med undantag av 2020 då tillväxten hämmats 
av den pågående pandemin men där tillväxten ändå har 
varit positiv och i nivå med branschens historiska tillväxt.  

Det tillfälliga hacket i tillväxtkurvan under 2020 har utnytt-
jats till att fördjupa och förstärka våra kundrelationer vilket 
gett resultat i form av omtecknade och förlängda avtal samt 
effektiviserade leveranser i många fall. Flexibilitet och krea-
tivitet har varit ledord i de diskussioner som förts med de 
kunder som drabbats hårt av pandemin, och vi kan kon-
statera att kundförlusterna under 2020 har varit mycket få.   

Pandemin har haft negativa effekter framförallt inom besöks- 
näringarna. Hotell, restauranger, mässverksamheter finns 
bland de verksamheter som under 2020 behövt hantera 
kraftiga kund- och intäktstapp. Det här har påverkat verk-
samhetsområdets leveranser till dessa näringar. Vi ser dock 
stora möjligheter till ökade leveranser när pandemitrycket 
lättar i samhället och de sociala interaktionerna börjar öka 
igen. 

Transformationen 

Bevakningsområdets utveckling präglas framförallt av den 
allt viktigare relationen mellan människa och teknik. Mod-
ern säkerhetsteknik i kombination med personella insatser 
fortsätter bli allt viktigare och vi har under året knutit till 
oss ett antal spännande partners för att bredda och för-
djupa våra möjligheter att kombinera detekterande och 
analyserande säkerhetsteknik med personella insatser. 

Utvecklingen gör leveransen av bevakningstjänster mer 
kostnadseffektiv för kunden samtidigt som våra marginaler 
förbättras. Tempest SOC blir i dessa avtal ett naturligt säk-
erhetsnav där datainsamling och bearbetning av densam-
ma på olika sätt bidrar till att öka precisionen i framförallt 
det incidentförebyggande arbetet hos våra kunder, samti-
digt som de operativa medarbetarna får säkrare och bättre 
underlag inför åtgärdandet av incidenter. Det här är mycket 
viktigt då det har positiv betydelse för den arbetsmiljö våra 
operativa medarbetare möter men också för att vi i större 
utsträckning kan vidta rätt typ av åtgärder och att vi opti-
merar våra personella resurser till de tillfällen och händel-
ser där de behövs mest. 

Vi fokuserar också på att de säkerhetslösningar vi erbjud-
er våra kunder ska vara driftsäkra över tid, och vi arbetar 
därför mycket med driftövervakning för att snabbt kunna 
identifiera tekniska driftproblem och därmed medge snab-
ba återställningsåtgärder. En investering i en säkerhets- 
anläggning som inte fungerar är en dyr investering. 
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Bevakning – relation mellan människa och teknik

Försäljningstransformation 

Vi har en bred och djup kompetens inom många områden. 
Den här bredden kommer vara utslagsgivande i många in-
försäljningsprocesser framöver. Genom samarbete mellan 
våra olika verksamhetsområden skapar vi säkerhetslösnin-
gar som är effektiva och ändamålsenliga för kunden. 

De olika verksamhetsområdena har under 2020 förbättrat 
marknadssamarbetet sinsemellan, och samarbetet kom-
mer ytterligare intensifieras för att skapa synergieffekter 
får våra kunder och vår egen organisation. Identifiering av 
potentiella kunder, behovsanalyser och därefter funktions-
baserade erbjudanden som inkluderar kompetens från 
flera av våra verksamhetsområden är en modell vi arbetar 
med och med allt större framgång. 

Medarbetarna 

Det allt större teknikinnehållet i våra leveranser ställer krav 
på våra medarbetare och på vår organisation. Medarbe-
tare på alla nivåer möter och omfamnar det ökande teknik-
innehållet i våra leveranser och behöver göra det än mer 
framöver. Det ställer krav på vår lyhördhet inför våra medar-
betares och kunders synpunkter. Kunskaper och erfaren-
heter kommer att vara en grund till vår framtida framgång, 
det är därför viktigt att vi tar vara på den internt samlade 
kompetensen. 

Vi kommer fortsatt utveckla våra medarbetare samt se till 
att deras delaktighet ökar, medarbetarna är vår överlägset 
viktigaste resurs för framgång, de möter vår marknad och 
våra kunder och det är viktigt att fokusera på just delaktig-
heten då den motiverar och utvecklar människor. 

Utöver delaktigheten måste medarbetarnas kompetens ut-
vecklas så att de känner trygghet i att lösa sina uppgifter, 
också i ett förändrat leveransklimat där teknik och samor-
dnade leveranser från flera av våra verksamhetsområden 
ingår. Ökade möjligheter att möta, förstå och använda 
den nya säkerhetstekniken är central tillsammans med  
grundsynen att människa och teknik i samverkan är det 
fokus vi har.  

Genomförda medarbetarenkäter och internt utveck-
lings-arbete under 2020 kommer fortsätta, och vi ser att  
Tempest Security blir en allt mer prioriterad arbetsgivare. 
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Vi gör det möjligt för våra 
kunder att upptäcka förekomst 
av stulna, förfalskade eller “grå” 
marknadsprodukter.
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Immaterialrätt – skydda dina tillgångar

När någon har en registrerad äganderätt till en immateri-
ell egendom såsom exempelvis ett patent, varumärke eller 
mönsterskydd, så kallad immaterialrätt, är det av yttersta 
vikt att denne tillvaratar sina intressen genom att bevaka, 
identifiera, verifiera, utreda och därefter vidta åtgärder mot 
intrång. I takt med att värdet av de immaterialrättsliga till-
gångarna ökar blir de allt mer eftertraktade att stjäla och 
utnyttja. 

En vanlig föreställning är att det är det direkta värdet på 
den direkt uteblivna försäljningen som är den största risken 
när man utsätts för piratkopiering.  

En lika stor, om inte större risk finns i den varumärkesskada 
som kan uppkomma i att slutkunder köper piratkopierade 
produkter i tron att de är äkta. Om kunden i god tro köper 
reservdelar till bilen eller ett läkemedel i tron om att det 
är högkvalitativa produkter och istället får undermåliga 
produkter, som i bästa fall inte fungerar och i sämsta fall 
försämrar bilens förmågor eller utsätter slutkunden för 
medicinsk risk, uppstår en stor varumärkesskada samt även 
en risk för att verksamheten får ta ansvar för skadan i såväl 
media som domstolar. Detta kan påverka verksamhetens 
försäljning och trovärdigheten mot aktiemarknaden. 

Vi har stor erfarenhet av utredningar av immaterialrätt-
sliga intrång, vilka i flertalet fall har resulterat i både fäl-
lande domar i såväl brotts- som tvistemål till gagn för våra  
uppdragsgivare. Vi samarbetar med andra berörda parter 
såsom juridiska företrädare, polis, åklagare, tull och an-
dra myndigheter i syfte att tillvarata uppdragsgivarens in-
tressen. 

Oftast börjar detta med att vi genomför testköp, provköp 
eller bevisköp. Dessa kan ske över hela världen såväl digi-
talt som i fysisk form. Kunderna väljer här om det ska ske 
för att de ska få en egen förståelse för marknaden eller om 
det ska ske enligt rutiner för bevissäkring som ska fungera 
i såväl brotts- som civilmål. Oavsett om kunden vill göra ett 

köp för användning som bevis eller helt enkelt skaffa en 
produkt för granskning och validering, kan vi göra “ano-
nyma” provköp från e-handelswebbplatser, butiker, outlets 
och popup stores eller försäljningar som sker ansikte mot 
ansikte på privata webbplatser. 

Våra köpalternativ sträcker sig från inköp av enskilda 
produkter i misstänkta butiker till marknadsundersökningar 
eller bredare testprogram. Det kan även innefatta integ-
ritetstestning av auktoriserade återförsäljare. Behoven att 
ha kontroll över en verksamhets varumärke i dessa frågor 
finns såväl i Business to Business (B2B) som Business to 
Consumer (B2C) -transaktioner, och gör det möjligt för våra 
kunder att upptäcka förekomsten av stulna, förfalskade  
eller “grå” marknadsprodukter. 

Våra specialister är i många fall godkända av varumärkes-
innehavarna att kunna avgöra om produkterna är äkta eller 
förfalskade och kan därför vittna i domstol om hela kedjan 
från förvärvet till fastställandet av att det är en falsk produkt. 

Då rättstvister är en grundläggande komponent i många 
av våra kunders strategier för varumärkesskydd tillhan-
dahåller vi ett brett utbud av supporttjänster till externa och 
interna rådgivare, såsom inhouse-jurister och advokatby-
råer. Vi kan arbeta självständigt eller i samarbete med an-
dra intressenter som alltid arbetar med öppenhet för att 
uppfylla kriterierna och målen.
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Global Watch – en kommunikationsplattform 
för krishantering, resesäkerhet och 
global support

För företaget, låt oss kalla dem Import AB, med över 3000 
anställda globalt var det med hjälp av plattformen Global 
Watch som de fick möjlighet att på ett mer övergripande 
sätt arbeta med Duty of Care, motsvarande de krav som 
ställs idag och som återfinns i svensk arbetsmiljölagstift-
ning.  

Import AB, med säte i Linköping, har expanderat snabbt 
och etablerat både kontor och tillverkning i Europa och 
Asien under kort tid. Med den intensiva tillväxten upplevde 
de att de tappade kontrollen över medarbetarnas trygghet 
i deras många resor och uppdrag som pågick utspritt över 
världen.  

De kom i kontakt med vår lösning och implementerade 
plattformen Global Watch. Global Watch är en bred platt-
form som säkerställer företagets många tillgångar med 
hjälp av säkerhetsanalyser, positioneringsinformation och 
kommunikationsmöjligheter.  

Global Watch registrerar bland annat lokala och globala 
incidenter, och beroende av en individs eller en facili-
tets positionering skickas verifierade notiser ut avseende 
dessa händelser med rekommendationer för nödvändigt 
agerande. 

Genom att alla anställda hos Import AB installerade den 
tillhörande applikationen, gav detta en överblick av företa-
gets riskexponering. De ansvariga kunde via Global Watch 
framöver vara säkra på att medarbetare på internationella 
uppdrag fick relevant information inför och under sina re-
sor. 

Resenärerna var tryggare i sina uppdrag med rätt förbere-
delser samt med realtidsuppdateringar väl på plats. Vid 
incidenter kan de via applikationen kommunicera med de 
ansvariga på hemmaplan eller enkelt komma i kontakt med 
vårt Security Operations Center, SOC för hjälp. Vid icke 
akuta situationer har medarbetarna även möjlighet att kon-
takta assistanscentret för rådgivning av alla slag.  

Vid ett tillfälle befann sig till exempel tre anställda i närheten 
av en demonstration i Bombay. Demonstrationen urartade 
i upplopp med många skadade som följd. De ansvariga på 
Import AB i Sverige fick en indikation på denna händelse 

via Global Watch och kunde kontakta de anställda via app-
likationen för att säkerställa att de var i säkerhet. 

Tillväxten fortsatte i jämn takt med fler tillverkningsfaciliteter 
och med fler medarbetare. För att ha kontroll över dessa 
och dess tillhörande personal började man registrera alla 
fastigheter i plattformen, och med hjälp av datafiler från HR 
kunde man även allokera den personal som normalt skulle 
befinna sig i respektive fastighet i systemet. Denna funk-
tion gav i sin tur möjlighet att snabbt få en överblick över de 
anställda som vid en eventuell incident i närheten av deras 
arbetsplats skulle behöva evakueras.  

Facility managementdelen i Global Watch är ett bra system 
som även innefattar krisplaner. Import AB skapade en glo-
bal krisplan med ansvariga i respektive land. Dessa i sin tur 
skapade krisplaner för all personal och tillgångar i respek-
tive facilitet. Via plattformen kunde krisplaner och krisgrup-
per aktiveras vid behov och alla de tillhörande dokumenten 
kan laddas upp. Vid kris eller för att säkerställa att personal 
är i säkerhet vid en incident kan plattformen användas för 
masskommunikation såväl som för tvåvägskommunikation. 

Global Watch är en lösning för såväl stora som mindre or-
ganisationer. Plattformen ger en enkel och övergripande 
bild av den riskaptit som finns och ger ansvariga rätt verk-
tyg att säkerställa trygghet och handlingskraft vid en faktisk 
incident.  

Plattformen ger möjlighet till masskommunikation eller 
tvåvägskommunikation, interna gruppfunktioner kan ska-
pas efter behov och snabbt mobilisera upp en akut krisplan 
på lokal såväl som global nivå, och varierande och snabba 
statusrapporter kan enkelt tas fram. 

För samtal och rådgivning finns Tempest Globala Support 
tillgänglig i vår SOC för support och eskalering av hjälpin-
satser på plats vart än i världen en incident inträffar.  

I nedan redogörelse beskrivs hur vår produkt hjälpt ett svenskt företag att implementera en 
plattform för att enkelt hantera de utmaningar som följer med en global närvaro. 
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global support
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Anläggningar, såsom byggarbetsplatser, fabriker och kon-
torslokaler, som är obemannade på kvälls- och nattetid har 
historiskt säkrat upp med väktare som kontrollerar områ-
det. Denna typ av säkerhetslösning innebär dock inte alltid 
det heltäckande skydd som kan behövas och är dessutom 
ofta kostsamt vid dygnetruntbevakning.  

En billigare lösning är ronderande väktare vid ett par till-
fällen per dygn, men innebär samtidigt att det inte finns 
någon bevakning under den största delen av dygnet. Ett 
antal larmväskor, som alternativ, kan även fylla sin funktion 
men övervakar endast ett begränsat område och larmar 
antingen för sent, då ett inbrott pågår, eller renderar i en 
rad onödiga och kostsamma larmutryckningar. För att få en 
mer heltäckande och mer kostnadseffektiv lösning för be-
vakning krävs därför ofta digitala lösningar.  

Digital övervakning av områden kan göras via värmekam-
eror, markradar, samt PTZ-kameror för säker detektion. IoT-
sensorer med 10 kilometers räckvidd används bland annat 
till larm på dörrar och fönster, mätning av temperatur, luft-
fuktighet och vattenläckor, samt för belysning (LUX). Detta 
ger ett effektivt skydd vid rätt nyttjande. För en optimal 
skyddslösning krävs perimeterskydd, resursstyrning, er-
farna och kompetenta kameraoperatörer vid auktoriserad 
larmcentral, rätt projektering och installation, samt kompe-
tent och erfaren systemintegration i heldigitala lösningar.  

Kameror och sensorer kopplas upp till ett Security Opera-
tion Center (SOC) och fungerar som ett nav för övervakn-
ing, larm och utryckning dygnet runt. Överföring mellan be-
vakningspunkterna sker via ett trådlöst MESH-radionätverk 
som är mycket säkert och flexibelt, och kopplas sedan via 
VPN-tunnel till exempelvis Trygg Connect Milestones tjänst 
för säker och skyddad uppkoppling till larmcentralen.  

Kameraövervakningen lagras i en molntjänst i minst 14 da-
gar. På så sätt kan personal, kunder, anläggningar och eg-
endom skyddas mot skada som kan uppstå genom slarv, 
våda eller brottslig verksamhet. Verksamheten tryggas 
också genom att risken för produktionsstörningar, miss-
öden, driftavbrott, incidenter och dålig image mot kunder 
och egen personal minskar.  

Vid detektering/larm genomför larmcentralen en bildverifi-
ering via en eller flera rörliga dome-kameror. Larmcentralen 
har även tillgång till högtalare för utrop. Vid verifierade larm 
skickar larmcentralen sedan ut närmaste fordon till områ-
det. För användarna sker av- och pålarmning via schema, 
passageläsare eller en smartphoneapplikation.   

Dessa digitala lösningar ger en kontinuerlig och mycket 
god detektion och övervakning av ett område och kan lik-
nas vid en digital väktare som konstant är närvarande. På 
så sätt kan bevakning ske dygnet runt samtidigt som den 
är kostnadseffektiv. 

Digitalt nav för bevakning ger 
hög kostnadseffektivitet 
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Allmänt om verksamhet
Tempest Security AB (publ) är moderbolag inom 
Tempest koncernen vilka 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, 
Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland 
och Turkiet. Företagets grundfilosofi är att vara 
nära både kunder och medarbetare, utmana 
marknaden med innovation och arbeta med 
långsiktiga relationer med både kunder och 
medarbetare. Genom att samverka konsultation, 
teknik, bemanning och övervakning skapas 
kostnadseffektiva och kundanpassade lösningar.
Koncernens intäkter kommer från två 
huvudsakliga segment; dels bevakning i form 
av väktare, ordningsvakter, butikskontrollanter 
eller skyddsvakter, dels särskilda tjänster i 
form av konsultationer, utbildningar och andra 
specialtjänster. Koncernens huvudsakliga 
kostnader består personalkostnader.
Verksamheten grundades 2009 och 
moderföretagets aktie handlas på Nasdaq First 
North Premier Growth Market.

Omsättningen
Nettoomsättningen ökade med 5% till 299,7 
(286,3) MSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick 
till 7,5 (0,5) MSEK. Övriga rörelseintäkter 
påverkas av statliga stöd om 3,9 MSEK relaterat 
till COVID-19 samt en realisationsvinst om 
1,4 MSEK till följd av avyttringen av NPA.

Resultat
EBITDA uppgick till 12,7 (-3,0) MSEK. EBITDA-
marginalen förbättrades till 4,2% (-1,1%). 
Rörelseresultatet för året uppgick till 4,0 (-11,5) 
MSEK vilket motsvarade en rörelsemarginal 
på 1,34 % (-4,0%). Övriga finansiella intäkter 
och kostnader uppgick till netto -1,5 (-1,7) 
MSEK och består främst av räntekostnader 
kopplade till leasingavtal. Periodens resultat 
uppgick till 1,3 (-12,7) MSEK, varav hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 1,3 (-12,7) MSEK.

Effekter av COVID-19
Världshälsoorganisationen, WHO deklarerade 
den 11 mars 2020 en global pandemi till följd 
av viruset COVID-19 ”Corona”. Pandemin har 
haft en väsentlig påverkan på det generella 
marknadsklimatet och den globala ekonomin och 
även likaså på Tempest Security som företag om 
ändock inte avgörande för den fortsatta driften. 
Spridningen av coronaviruset har påverkat 
koncernens tillväxttakt negativt. Årets tillväxt om 
5% är långt under koncernens historiska snitt 
om nära 30%. En avmattning i nyförsäljningen 
noterades under 2020 men inte genom minskat 
intresse utan genom uppskjutna beslut hos 
våra kunder.  Vi såg även en nedtrappning 
av behovet av skydd i samband med resor, 
såväl privat- som tjänsteresande, samt under 
sommarhalvåret inställda evenemang.
Leveransen av bevakningstjänster förändrades till 
följd av att vissa uppdrag i publik miljö minskade 
på grund av att kunderna under rådande pandemi 
ej kunde bedriva verksamhet. Personalen på 
dessa uppdrag kunde till stor del absorberas på 
andra uppdrag genom en minskad användning 
av underleverantörer och timanställda.
Inom vissa driftsenheter och vissa kunder inom 
segmentet Särskilda tjänster noterades det en 
minskad orderingång. Detta hanterades genom att 
allokera berörd personal till andra kunder och typer 
av uppdrag där efterfrågan var oförändrad eller 
ökade. Då många av Tempest Securitys uppdrag 
kräver särskilda kompetenser, behörigheter 
och auktorisationer genomfördes det på vissa 
driftenheter korttidspermitteringar i och med att 
personalen inte kunde flyttas. Statliga stöd om 1,6 
MSEK relaterat till permitteringar har redovisats 
under 2020. All personal var tillbaka i drift och 
har sedan 1 november 2020 arbetat till 100%.
För att möta förändringarna främst på grund av 
minskade intäkter arbetade Tempest Security 
brett med att se över utgifter och vart vi kunde 
spara för att på så sätt kunna ha en fortsatt 
kontinuitet och uthållighet. Utöver besparingar 
på löpande variabla utgifter och framskjutna 
investeringar gjordes besparingar om ca 2,0 
MSEK till följd av sänkta arbetsgivaravgifter. Därtill 
har Tempest Security erhållit statliga stöd om 2,3 
MSEK relaterat till sjuklönekostnader. I och med 
ökad sjukfrånvaro under året är det dock svårt 
att uttala sig om nettoeffekten av detta stöd. 

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning inklusive  
bolagsstyrning rapport för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020, omfattande sidorna 22-91.  
Årsredovisningen är upprättad i tkr om ej annat anges. 

Förvaltningsberättelse
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Nedskrivningsprövningar påvisar att COVID-19 
inte har föranlett till någon nedskrivning av 
goodwill. Koncernen har även varit förskonade 
från väsentliga nedskrivningar av kundfordringar. 
Konstaterade kundförluster för räkenskapsåret 
2020 uppgick till 38 tkr. Förlustreserven per 
31 december 2020 uppgick till 449 tkr.

Finansiell ställning
Likvida medel i koncernen per 31 december 
uppgick till 28,9 MSEK (25,1).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
för räkenskapsåret till 14,6 (-1,9) MSEK. Förbättring 
av resultatet under räkenskapsåret har tydligt 
påverkat kassaflödet jämfört med föregående år. 
Betalningen av tilläggsköpeskillingen kopplad till 
förvärvet av GPG Holding AB har påverkat det 
totala kassaflödet med -3,5 MSEK. Periodens totala 
kassaflöde uppgick till 3,9 (-4,3) MSEK. Detta innebär 
en tydlig förbättring från samma period föregående 
år trots den erlagda tilläggsköpeskillingen.
Koncernens egna kapital uppgick vid 2020 års 
utgång till 31,9 MSEK (31,1) vilket motsvarar en 
soliditet om 22,0% (21,1%) samt eget kapital per 
aktie om ca 3,58 SEK (3,5). Koncernen hade vid 
utgången av 2020 ackumulerade skattemässiga 
underskott uppgående till 41,4 MSEK (44,3) till 
ett skattemässigt värde om 8,8 MSEK (9,2) med 
per 2020 års utgångs gällande skattesatser.

Investeringar och förvärv
Under 2020 har inga nya rörelseförvärv skett 
inom koncernen utöver att ett nytt bolag startats 
i Danmark under tredje kvartalet. Bolaget 
bedrev ingen verksamhet under 2020.

Väsentliga händelser 
under räkenskapsåret
Koncernen har under 2020 omtecknat 
följande väsentliga avtal:
• Kungliga Tekniska Högskolan, upp till sex 

år, förväntat avtalsvärde om 55 MSEK.
• Atrium Ljungberg, fem år, förväntat 

avtalsvärde om 30 MSEK.
• Sveriges innovationsmyndighet Vinnova 

(verket för innovationssystem), upp till fem 
år förväntat avtalsvärde om 20 MSEK.

Koncernen har även ingått i ett ramavtal med Allied 
Universal (”AUS”) om att bli samarbetspartner 
i Sverige. Tempest Security genomför sedan 
en längre tid enskilda uppdrag åt AUS 
inom uniformerad bevakning inom EU samt 
personskyddstjänster över EMEA-regionen. 

Avtalet innehåller inga garantier om volymer.
I juni ingick koncernen ett aktieöverlåtelseavtal 
genom vilket koncernen avyttrade sitt innehav 
om 51 procent av aktierna i Nordic Protection 
Academy AB (”NPA”). Aktierna förvärvades 
av Nordic Invest 365 AB. Vid tidpunkten för 
avyttringen ägde Niklas Bogestål 49 procent av 
aktierna i NPA och var ensam styrelseledamot 
i NPA samt ensam ägare till Nordic Invest 
365 AB. Nordic Invest 365 AB ansågs 
därför som närstående till Tempest Security. 
Försäljningslikviden uppgick till 287 000 SEK. För 
Tempest Security AB (publ) och GPG Holding AB 
resulterade försäljningen inte i någon väsentlig 
resultateffekt. NPA har dragits med förluster 
och per avträdesdagen uppgick det egna 
kapitalet i bolaget till -1,2 MSEK. Med tillägg för 
försäljningslikviden har avyttringen inneburit 
en koncernmässig vinst om 1,4 MSEK vilken 
redovisas som en övrig intäkt i resultaträkningen.
I februari 2018 förvärvade Tempest 
Security säkerhetskoncernen GPG Holding 
AB. I enlighet med aktieköpavtalet är 
säljarna i förekommande fall, baserat på 
leveransförmåga, berättigade till en kontant 
tilläggsköpeskilling om maximalt 3,5 MSEK. 
Maximal tilläggsköpeskilling erlades i juni 2020.
Från och med 31 juli handlas Tempest Security 
AB:s aktie på First North Premier Growth Market. 
Listbytet är ett naturligt steg i utvecklingen 
och en förberedelse inför att inom några år 
ta klivet in på Nasdaq Main Market. Tempest 
Security tillämpar sedan datumet för listbytet 
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).
Den 16 oktober avyttrade Tempest Security 
det indirekta innehavet i Gothia Protection 
Finland OY. Tempest Security innehade före 
transaktionens genomförande 45% av aktierna i 
bolaget. Köpeskillingen för aktierna uppgick till 
1 EUR och som en del av transaktionen har GPG 
Holding tillfört Gothia Protection Finland OY ett 
kapitaltillskott om 16 000 EUR. Transaktionen 
har inte påverkat koncernens finansiella 
rapportering då bolaget bidragit med, för 
koncernen, oväsentliga effekter under tidigare år.
I december erhöll Tempest Security av 
danska myndigheter auktorisationer för 
bevakningsverksamhet i Danmark för 
sitt dotterbolag Tempest Security A/S. 
Auktorisationen omfattar såväl traditionella 
bevakningstjänster som personskyddstjänster. 
Verksamheten startade med de första kunderna 
under januari 2021 och kommer under första 
halvåret 2021 skalas upp. Genom detta har 
Tempest Security personskyddsauktorisationer 
i alla skandinaviska länderna vilket är något 
som efterfrågats av många kunder.

(Forts.) Förvaltningsberättelse
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Forsknings- och 
utvecklingskostnader
Tempest Security bedriver som tjänsteföretag 
inget forsknings- och utvecklingsarbete som 
under IFRS skulle vara aktiverbart och några 
väsentliga aktiverade utgifter för egenutvecklade 
tillgångar finns därför inte redovisade. Förädling 
och utveckling av Koncernens tjänsteutbud sker 
dock kontinuerligt för att kunna fortsätta leverera 
högkvalitativa tjänster och produkter till våra kunder.

Hållbarhet och Miljö

Miljö
Tempest Security arbetar kontinuerligt med att 
reducera företagets påverkan på miljön och arbetar 
aktivt med att välja leverantörer och produkter/ 
tjänster som har så lite miljöpåverkan som möjligt. 
Den största egna miljöpåverkan har Koncernen 
genom sina fordon där val av bil och utbildning 
av Koncernens bilförare är prioriterat i syfte till att 
påverka miljön så lite som möjligt. Inom Koncernen 
pågår ett förändringsarbete där fordon byts ut till 
så miljövänliga alternativ som möjligt beroende 
på den verksamhet som ska bedrivas. Till följd av 
detta arbete uppgick andelen fordon i Koncernens 
fordonsflotta som helt eller delvis har eldrift per 
utgången av 2020 till 50% jämfört med andelen 
vid utgången av 2019 på 41%. Antal fordon som 
drivs enbart via el uppgick till 46% (27%).

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
Tempest Security har under det gångna året fortsatt 
att förädlat arbetet med det digitala verktyget GIA 
och använder det såväl för att göra riskbedömningar 
som att göra kontinuerliga skyddsronder och för 
att rapportera tillbud och incidenter. Verktyget 
ger en god överblick över det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och ansvariga kan lätt följa upp 
åtgärder och initiativ. Arbetsmiljö och hälsa är fortsatt 
en stående punkt på alla Arbetsplatsträffsmöten.
Tempest Security har under 2020 aktivt arbetat 
med såväl riskbedömningar som handlingsplaner 
i samband med Covid-pandemin och har 
vidtagit extra säkerhetsåtgärder baserat på 
bland annat Folkhälsomyndighetens riktlinjer 
samt nära dialog med skyddsombud.
Bolaget har vidare utbildat och vidareutbildat 
chefer inom Arbetsmiljö och Hälsa genom 
digitala utbildningsinsatser i samarbete med 
BYA (branschens egna utbildningsinstans).

Samråd med medarbetare
Hösten 2019 genomförde Tempest Security sin första 
medarbetarundersökning med mätning av fem olika 

index; Engagemang, Ledarskap, Psykosocialt 
arbetsmiljöindex, Teameffektivitet och eNPS.
Resultaten arbetar organisationen löpande med 
inom olika delar av verksamheten; lokalt i varje 
arbetsgrupp, ”regionalt” inom verksamhets-
grenarna samt centralt över hela organisationen.
Ny mätning väntas genomföras under hösten 
2021 och intill ny mätning görs fortlöper 
arbetet med senaste mätningens resultat.
Bolaget har under 2020 lanserat ett intranät 
där alla medarbetare har en lättillgänglig, enkel 
och tydlig kommunikationskanal för såväl 
Arbetsmiljörelaterade frågor som övrig information 
och kommunikation. Intranätet innehåller en 
“whistle blower” funktion som gör det möjligt att 
rapportera missförhållanden på ett anonymt sätt.
Tempest Security bedriver utöver ovanstående 
ett gott samarbete med fackliga ombudsmän 
och skyddsombud - regionalt såväl som lokalt - 
för att möjliggöra att medarbetarnas röster och 
samverkan har stort värde i organisationen.

Förväntad framtida 
utveckling, väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer
Koncernens finansiella mål är att uppnå en 
omsättning om en miljard SEK år 2025. Målet 
är även att EBITDA-marginalen ska uppgå till 10 
procent till samma år. Vår påbörjade expansion 
inom Europa kommer att fortsätta och vi arbetar 
aktivt för att bredda vårt kontaktnät i Europa 
såväl som globalt. Vi lägger stor vikt vid nyttan av 
en bred produkt- och tjänsteportfölj, inte minst 
rörande produkter och tjänster som är digitala och 
skalbara. Med existerande och nya kunder har 
vi mycket god förutsättning för organisk tillväxt. 
De utmaningar som pandemin skapat har även 
gett oss vidare möjligheter rörande strategiska 
förvärv, vilket vi avser att fortsätta med för alla 
våra segment samt utanför nuvarande marknader. 
Tempest Security verkar i en föränderlig omvärld 
där efterfrågan på säkerhetslösningar växer 
och förväntas fortsätta att växa. Att hantera de 
risker som Koncernen därmed ställs inför är dock 
nödvändigt för att klara dessa utmaningar och 
nå Koncernens kort- och långsiktiga mål. Dessa 
risker kan delas in i tre huvudsakliga kategorier: 
operativa uppdragsrisker, marknadsrelaterade 
risker samt finansiella risker. Riskfaktorerna som 
beskrivs är inte rangordnande efter betydelse 
och utgör inte heller en heltäckande beskrivning 
av alla de risker koncernen kan ställas inför.

(Forts.) Förvaltningsberättelse
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Operativa uppdragsrisker

I den dagliga verksamheten uppstår risker kopplade 
till själva utförandet av säkerhetstjänsten vilka anses 
vara operativa uppdragsrisker. Dessa innefattar 
exempelvis att den utförda tjänsten inte når upp till 
de krav som ställts vilket i sin tur kan leda till förlust 
av eller skada på egendom eller personskada. Denna 
risk motverkas av att rekrytering sker på korrekt sätt 
och att relevant utbildning och arbetsledning ges. 
En annan risk kopplad till de specifika uppdragen 
är avtalsrelaterad, i de fall priser mot kund inte kan 
höjas för att täcka exempelvis lönehöjningar vilka 
styrs av kollektivavtal eller andra kostnadsökningar 
kan lönsamheten i uppdragen påverkas. De 
operativa uppdragsriskerna omfattar även 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.

Marknadsrelaterade risker
Marknadsrelaterade risker är de risker 
Tempest Security ställs inför kopplade till 
marknadsutvecklingen inom säkerhetsbranschen.
Exempel på marknadsrelaterade risker är:
• Då säkerhetsbranschen i allmänhet, och 

Tempest Security i synnerhet, upplever 
tillväxt finns risken att Koncernen får svårt 
att rekrytera kompetent personal i den 
takt som krävs för att hantera tillväxten.

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

• Risken att Tempest 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 rörelseförvärv 
eller samarbeten som förbättrar och kompletterar 
Koncernens befintliga verksamhet.

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

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

Finansiella risker
De finansiella riskerna omfattar olika 
underkategorier vilka har olika påverkan på 
Koncernen; Finansierings- och likviditetsrisk, 
Kreditrisk, Valutarisk samt Ränterisk.
• Finansierings och likviditetsrisk; Koncernen 

har viss säsongsvariation inom verksamheten 
vilket innebär ett sämre kassaflöde under 
kvartal ett och två och ett starkare kassaflöde 
under kvartal tre och fyra. Vidare sker fortsatt 
väsentliga investeringar i verksamheten vilket 
ytterligare påverkar kassaflödet negativt. 
Genom att kontinuerligt följa upp kassaflödet 
samt prognostisera betalningsströmmar 
kan likviditetsrisken förutses och minskas.

• Kreditrisk (eller motpartsrisk); Baseras 
på den kredittid som ges till kunden och 
den risk som finns kopplad till att dessa 
inte betalar sina skulder. I och med att 
Koncernen upplever stark tillväxt och ingår 
nya stora avtal finns en viss risk kopplad till 
att specifika kunder står för en större andel 
av Koncernens omsättning. Koncernen har 
dock rutiner på plats för att säkerställa att 
kunder uppfyller kreditkrav och att onödiga 
risker undviks. Historiskt är Koncernen 
befriad från väsentliga kundförluster 
men kundfordringarnas sammansättning 
och åldersfördelning följs löpande upp 
i detalj för att minimera dessa risker.

• Valutarisk; Valutarisken utgörs av den 
resultateffekt som en valutakursförändring 
orsakar. Valutarisken i Tempest Security 
anses dock vara låg då Koncernen i 
huvudsak (96% av nettoomsättning) verkar 
på den svenska marknaden. Viss risk 
kopplad till EUR finns dock i de få fall som 
fakturering till kund avtalsmässigt sker i 
EUR men Koncernens kostnader kopplade 
till tjänsten (personal etc.) genereras i 
SEK. Koncernen monitorerar löpande 
valutakurser för att minimera dessa risker 
och följer löpande upp uppdragsmarginaler 
för att kunna mitigera risken.

• Ränterisk; Ränterisken motsvaras av den 
resultateffekt som en ränteförändring 
orsakar. Koncernen hade vid årets utgång 
utestående räntebärande lån, exklusive 
leasingåtaganden, om 0,0 MSEK (7,0). 
Då Koncernen per årets utgång inte är 
finansierad via räntebärande lån bedöms 
ränterisken för Koncernen försumbar.

(Forts.) Förvaltningsberättelse
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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). Tempest Security 
arbetar aktivt för att dämpa effekterna både 
på Tempest Securitys finansiella ställning men 
samtidigt genom att samarbeta med våra 
kunder och medarbetare för att effekterna ska 
bli så små som möjligt även på längre sikt.

Övergång till IFRS
Från och med 1 januari 2020 upprättar Tempest 
Security AB sin koncernredovisning i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) 
utgivna av International Accounting Standards 
Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS 
Interpretations Committee (IFRIC) såsom de antagits 
av Europeiska Unionen (EU). Tidigare upprättade 

finansiella rapporter för koncernen har redovisats 
i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3). Effekten från 
övergången samt väsentliga skillnader framgår 
i Not 3. I samband med övergången till IFRS 
för koncernredovisningen har Moderbolaget 
övergått till att redovisa enligt RFR 2, väsentliga 
effekter från övergången redovisas i Not 3.

Aktien
Per den sista december 2020 uppgick 
antalet aktier till 8 894 947. Aktien 
handlas på Nasdaq First North Premier 
Growth Market sedan juli 2020. 

Namn Aktiekapital Röstandel

Totalt antal

aktier
Andrew Spry 22,96% 22,96% 2 042 089
Thomas Löfving 22,72% 22,72% 2 020 908
Athanase Industrial Partners II AB 17,17% 17,17% 1 527 082
Swedbank Robur Microcap 8,38% 8,38% 745 000
Thomas Cavas 5,51% 5,51% 490 000
Patruus AB 4,50% 4,50% 400 000
Lennarth Ädel Holding AB 2,64% 2,64% 235 095
Försäkringsbolaget Avanza Pension 2,05% 2,05% 182 775
Durling Invest AB 1,47% 1,47% 131 100
Gryningskust Holding AB 1,38% 1,38% 122 384

Övriga ägare 11,23% 11,23% 998 514
Totalt 100,00% 100,00%  8 894 947

Största aktieägarna 2020-12-31

(Forts.) Förvaltningsberättelse
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Flerårsöversikt (i tkr)

Moderbolaget 2020 2019 2018* 2017*
Nettoomsättning 20 414 19 925 16 597 6 065
Omsättningstillväxt, % ** 2,5 20,1 173,7 967,8
Rörelseresultat -3 475 -1 731 -2 088 -7 160
Resultat efter finansiella poster -3 639 8 188 -2 186 -7 113
Balansomslutning 91 572 99 779 75 563 72 724
Soliditet, % (1) ** 78,0 75,3 67,9 48,2

Kassalikviditet, % (2) ** 11,2 54,8 38,1 129,9
Medeltal anställda 11 12 11 8

Koncernen 2020 2019 2018* 2017*
Nettoomsättning 299 690 286 334 221 886 171 422

Omsättningstillväxt, % ** 4,7 29,0 29,4 27,7

EBITDA 12 670 -3 017 -16 217 -3 160

EBITDA-marginal, % ** 4,2 -1,1 -7,3 -1,8

Rörelseresultat (exklusive avskrivningar) 12 670 -3 017 -16 217 -3 160
Rörelseresultat 4 031 -11 534 -25 382 -6 393
Resultat efter finansiella poster 2 576 -13 268 -25 902 -6 416
Balansomslutning 144 684 147 832 110 277 101 153
Soliditet, % ** 22,0 21,1 22,3 31,8
Kassalikviditet, % ** 83,4 84,2 92,3 116,5
Medeltal anställda 386 363 356 330

* Räkenskapsinformation för 2018 och 2017 har inte räknats om till IFRS / RFR 2.
** För definitioner se sida 91.
 

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (SEK):

Överkursfond 69 287 484
Balanserat resultat 4 264 519
Årets resultat -3 763 505
Kronor 69 788 498

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att
i ny räkning överförs 69 788 498
Kronor 69 788 498

(Forts.) Förvaltningsberättelse
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Bolagsstyrningsrapport 2020
BOLAGSSTYRNING

Tempest Security AB (publ) (“Tempest”) är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 
556936-8524 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Utöver de regler som följer av 
lag eller annan förrättning följer Tempest Security  ”Nasdaq First North Growth Market Rulebook” vilket 
innebär att trots att Nasdaq First North Growth Premier Market inte är en reglerad marknad tillämpar 
Bolaget Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden är ett led i självregleringen inom det svenska 
näringslivet och bygger på principen ”följ eller förklara” vilket innebär att företag som tillämpar koden kan 
välja att avvika från enskilda regler, men ska då avge förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas.  

Detta är Bolagets första bolagsstyrningrapport. Bolaget noterades initialt på Nasdaq First North Growth 
Market i december 2017. Bolaget bytte lista till First North Growth Market Premier i juli 2020 och har 
följt koden sedan dess. Koden i sin fullständighet återfinns på Kollegiet för svensk bolagsstyrnings 
webbplats bolagsstyrning.se. Denna rapport om bolagsstyrning är en del av förvaltningsberättelsen 
granskad av Bolagets revisor. Granskningen rapporteras i revisionsberättelsen på sidorna 92-93.

AVVIKELSER FRÅN SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Tempest Security avviker från Svensk kod för bolagsstyrning på följande områden:
• Om valberedningens oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och styrelsen, se sidan 30
• Om styrelsens sammansättning, se sidan 31
På de sidor som anges förtydligas de avvikelser som finns, varför de uppstått och vilka åtgärder som 
Bolaget har vidtagit. Den grundläggande förklaringen att Tempest Security är ett relativt litet bolag med 
begränsade resurser och tydliga huvudägare.

AKTIEÄGARE

Antal aktier i Bolaget uppgick per 31 december 2020 till 8 894 947. Varje aktie berättigar till en 
röst på bolagsstämman. De tre största ägarna representerade tillsammans 63% av rösterna. För 
ytterligare information om ägarstrukturen, se avsnitt ”Största akieägarna 2020-12-31” på sidan 26 i 
förvaltningsberättelsen.
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BOLAGSSTÄMMA

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman och vid bolagsstämman kan aktieägarna utöva sitt 
inflytande i Bolaget. Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämma, personligen eller via ombud, ska vara 
upptagna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman, exakt datum 
framgår av kallelse till årsstämman, samt göra en anmälan till Bolaget enligt kallelse.
Bolagsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering samt via Bolagets hemsida (www.tempestsecurity.com). 
När datum och ort för bolagsstämman fastställts ska det utan dröjsmål presenteras på Bolagets hemsida, 
dock senast i samband med tredje kvartalsrapporten.
Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skicka en skriftlig begäran till Bolaget 
i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman, normalt cirka sju veckor före årsstämman. 
Uppgifter om senaste datum och mottagare av sådan begäran publiceras på Bolagets hemsida, senast i 
samband med tredje kvartalsrapporten.
På bolagsstämman beslutar aktieägarna bland annat om styrelse och i förekommande fall revisorer, hur 
valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna 
året. Beslut fattas även om fastställelse av årsredovisning, disposition av vinstmedel eller behandling av 
förlust, arvode för styrelsen och revisorerna.
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter utan 
suppleanter. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av 
styrelseledamöter eller om ändring av Bolagsordningen.
Bolagsordningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida. (www.tempestsecurity.com).
I samband med Bolagets tredje kvartalsrapport för 2019 den 7 november 2019 angavs datum för 
årsstämman 2020, vilket är mer än sex månader före tidpunkt för årsstämman.
Kallelse till årsstämman 2020 publicerades den 17 april 2020, en månad före årsstämman den 20 maj 
2020. Samtidigt med detta publicerades kallelsen på Bolagets hemsida.

Årsstämma 2020

På årsstämman 20 maj 2020 representerades aktieägare som tillsammans företrädde 72,7% av det totala 
antalet röster. Bolagsstämman fastställde årsredovisningen för 2019, beslutade om behandling av Bolagets 
resultat samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman beslöt att 
ingen utdelning skulle lämnas.
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes samtliga styrelseledamöter. Anders Laurin utsågs till 
styrelseordförande. Beslut fattades att ingen förändring gäller avseende val av revisor. Stämman beslutade 
om val av revisor och ersättningar till styrelse och revisor i enlighet med valberedningens förslag. Stämman 
beslutade även att ge styrelsen ett bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av 
konvertibler eller teckningsoptioner som berättigar till ökning av aktiekapitalet om högst 10%.

Extra bolagsstämma 2020

Den 18 juni 2020 hölls en extra bolagsstämma vid vilken aktieägare som tillsammans företrädde 72,8% 
av det totala antalet röster representerades. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 
att godkänna dotterbolaget GPG Holding AB:s (”GPG”) försäljning av GPG:s aktieinnehav, motsvarande 51 
procent av aktierna, i Nordic Protection Academy AB till Nordic Invest 365 AB.

Årsstämma 2021

Årsstämma för räkenskapsåret 2020 kommer att hållas den 25 maj 2021 klockan 16.00 på Bolagets 
huvudkontor Rålambsvägen 17, 18 tr., 112 59 Stockholm.
För ärenden till valberedningen och årsstämman hänvisas till Tempest Securitys hemsida.

VALBEREDNINGEN

Valberedningens uppdrag är bland annat att arbeta fram och lämna förslag till beslut om val av 

(Forts.) Bolagsstyrningsrapport 2020
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styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvode till dessa. Valberedningen lämnar också förslag till 
årsstämman om val av ordförande vid årsstämman, val av revisor samt om arvodering av extern revisor. 
Valberedningens förslag ska offentliggöras senast i samband med kallelsen till årsstämman.
I enligt med beslut på Tempest Security AB:s årsstämma den 20 maj 2020 ska en valberedning bestå av tre 
ledamöter och ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna per 1 september 
2020 som önskar utse en sådan representant.
Det är avgörande att valberedningen är informerad om Bolagets strategi och framtida utmaningar. Detta 
för att valberedningen ska kunna bedöma vilken kompetens och erfarenhet som behövs i styrelsen. 
Dessutom måste valberedningen beakta de regler om oberoende som är tillämpliga för styrelsen och dess 
kommittéer.

Ledamöter i valberedningen 

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 10 november 2020, Valberedningen har 
konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:
• Andrew Spry, eget innehav
• Thomas Löfving, eget innehav
• Sven Thorén, utsedd av Athanase
Valberedningen representerar närmare 63 % av antalet aktier och röster i Tempest Security AB per 30 
september 2020. 
Valberedningen avviker i sin sammansättning från Svensk kod för bolagsstyrning i det att en majoritet av 
valberedningens ledamöter inte är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och styrelsen. 
Andrew Spry är VD för Bolaget tillika styrelseledamot. Thomas Löfving är styrelseledamot och har fram 
till före årsstämman 2020 varit anställd i Bolaget. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i 
valberedningen är en central del i utövandet av ägande. Det ter sig naturligt att Bolagets två största ägare 
är representerade i valberedningen.

Valberedningens arbete

Genom valberedningens sammansättning har god insikt funnits i Bolagets strategi och utmaningar samt de 
behov de medför.
Valberedningens arbete inleddes med en genomgång av de uppgifter som ankommer på den enligt Koden 
och Instruktion för valberedningen och en tidplan för det kommande arbetet fastställdes. Därefter har 
valberedningen sammanträtt vid flertal tillfällen.
Tillsammans med kallelsen till årsstämman 2021, därtill samtidigt på Bolagets hemsida, kommer 
valberedningen att presentera sitt förslag rörande:
• Val av stämmoordförande
• Val av styrelseordförande
• Val av styrelseledamöter
• Val av revisor
• Ersättningar till styrelse och revisorer
• Principer för valberedningens sammansättning.
I anslutning till detta kommer valberedningen på Bolagets hemsida att lämna ett motiverat yttrande 
beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning. 
Utöver detta kommer uppgifter om var och en av styrelsens ledamöter samt ordförande att presenteras på 
hemsidan.

REVISORER

Den externa revisionen av moderbolagets och koncernens räkenskaper samt av styrelsens och VD:s 
förvaltning utförs enligt god revisionssed i Sverige.

(Forts.) Bolagsstyrningsrapport 2020



TEMPEST SECURITY AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2020 31
556936-8524

Sedan Årsstämman 2019 Är revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag revisor i Bolaget och huvudansvarig 
revisor är auktoriserade revisorn Beata Lihammar. Det beslutades att arvode till revisor skall utgå enligt 
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

STYRELSE

Styrelsens sammansättning och mångfald

Tempest Security styrelse ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter, utan suppleanter.
Styrelsen utses av aktieägarna vid bolagsstämman.
Årsstämman i maj 2020 beslutade omval till styrelsen av Anders Laurin, Andrew Spry, Thomas Löfving, 
Daniel Nyhren och Michael Silfverberg. På sidorna 39-40 återfinns information om styrelseledamöterna 
med uppgift om födelseår, år för inval i styrelsen, utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag i Bolaget, andra 
väsentliga uppdrag samt innehav i Bolaget per den 31 december 2020. Med innehav i Bolaget omfattas 
eget och/eller närståendes innehav.
Inför årsstämman 2020 försågs valberedningen med erforderligt underlag från var och en av kandidaterna 
för att bedöma eventuell beroendeställning till Bolaget, Bolagets ledning och större ägare.
Tempest Securitys styrelse ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 
förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de 
bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Det är Bolagets målsättning att en 
jämn könsfördelning ska eftersträvas över tiden.
Styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större ägare 
framgår i tabellen nedan:

Ledamot Invald Oberoende 
av Bolaget/

bolagsledningen

Oberoende av 
större ägare

Närvaro  
syrelsemöten 

2020
Anders Laurin 2017 Ja Ja 16/16
Michael Silfverberg 2017 Ja Ja 15/16
Daniel Nyhren 2019 Ja Nej 13/16
Thomas Löfving 2009 - 2017 

och 2019
Nej * Nej 13/16

Andrew Spry 2009 Nej Nej 16/16

* Avslutad anställning maj 2020, före årsstämman 2020.

Styrelsens sammansättning uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning; 
majoriteten av ledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, varav minst två 
ledamöter även är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Med större aktieägare avses 
ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget.
Bolaget avviker än så länge rörande en jämn könsfördelning. Anledningen är att Tempest Security är ett 
relativt litet Bolag med begränsade resurser och tydliga huvudägare. Valberedningen kommer fortsätta 
arbeta för bred kompetens och mångfald i styrelsen särskilt med beaktande av kravet på könsfördelning.
Under året har styrelseledamöterna ansvarat för att denne avsatt erforderlig tid för sitt uppdrag som 
styrelseledamot, givet ledamotens övriga uppdrag och åtaganden.

Styrelsens arbete

Inom ramen för Bolagets bolagsordning aktivt främja stabilitet och resultatutveckling:
• Ansvara för hela verksamhetens utveckling, mål, strategier och organisation
• Förebygga kriser och minimera onödigt risktagande
• Fastställa erforderliga riktlinjer för Bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess 

långsiktiga värdeskapande förmåga
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• Se till att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och de 
risker som gäller för Bolagets verksamhet samt Bolagets efterlevnad av interna riktlinjer

• Säkerställa att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig
• Tydligt särskilja roller och ansvarsfördelning mellan Bolagets styrelse och VD
• Styrelsen ska godkänna väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför Bolaget.
• Utveckla företagsledningens kompetens
• Vara kontrollfunktion enligt lagar, förordningar, årsstämmans och styrelsens beslut
• Följa branschens och marknadens utveckling och rapportera händelser och fakta av intresse för 

verksamhetens utveckling
• Företräda Bolaget i förhandlingar och situationer, där VD behöver extra stöd
• Följa beslut som antagits vid årsstämman
Enligt styrelsens arbetsordning ska sex ordinarie styrelsemöten hållas per år utöver det konstituerande 
sammanträdet. Styrelsen kan dessutom sammanträda när omständigheterna så kräver. Därtill ska styrelsen 
minst en gång per år, utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen, 
träffa Bolagets revisor.
Under 2020 har styrelsen haft sex ordinarie styrelsemöten, ett konstituerande möte samt nio extra möten 
vilket totalt ger sexton möten för året. Styrelsens möten har hållits i Stockholm samt digitalt, inte minst med 
hänsyn taget till Covid-19. Under 2021 har hitintills två ordinarie möten hållits samt fyra extramöten - totalt 
sex möten.
Styrelsen arbetar efter en arbetsordning som fastställs årligen och som reglerar frekvens och dagordning 
för styrelsemöten, distribution av material till sammanträden samt ärenden att föreläggas styrelsen som 
information eller för beslut. Styrelsen har även antagit en VD-instruktion som reglerar arbetsfördelningen 
mellan styrelsen, styrelsens ordförande och verkställande direktören samt definierar verkställande 
direktörens befogenheter.
Styrelsen ska se till att Bolagets halvårs- eller niomånadersrapport översiktligt granskas av Bolagets revisor, 
vilket skett under 2020.
Styrelsens ordförande förbereder styrelsemötena tillsammans med verkställande direktören. Ordföranden 
ska godkänna den av VD upprättade dagordningen, som sedan ska skickas till styrelseledamöterna 
tillsammans med ett fullödigt beslutsunderlag inför varje styrelsemöte.
Varje ordinarie styrelsemöte avhandlar Besluts-/Strategiska ärenden samt Informationsärenden.
Vid varje ordinarie styrelsemöte presenterar VD en rapport som i huvudsak omfattar:
• Marknads-, bransch- och affärsläge
• Produktionssituation och produktutveckling
• Försäljningsutveckling
• Likviditets- och resultatuppföljning
• Övrig finansiell information
• Organisatoriskt- och personalmässigt nuläge
Fördelat över årets styrelsemöten avhandlas därtill bokslut, strategi, affärsplan och budget.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande ska hålla sig välinformerad om och följa Bolagets verksamhet. Ordföranden är 
ansvarig för att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina skyldigheter i enlighet med 
tillämpliga lagar och regler, koden, bolagsordningen, bolagsstämmans beslut och styrelsens arbetsordning. 
Ordföranden ansvarar också för att styrelsens beslut verkställs och att dess arbete utvärderas.
Styrelseordföranden företräder därtill Bolaget i ägarfrågor samt ansvarar för den löpande kontakten med VD 
och företagsledningen.
Vidare ska ordföranden se till att styrelsens medlemmar regelbundet uppdaterar sina kunskaper om Bolaget 
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och att nya styrelsemedlemmar erhåller nödvändig introduktionsutbildning.
Under 2020 har ledande befattningshavare bjudits in till styrelsemöten för att presentera sitt ansvars- och 
verksamhetsområde för styrelsen för att tillse att ytterligare kunskap tillförs styrelsen om verksamheten.
Styrelsens ordförande förbereder styrelsemötena tillsammans med verkställande direktören. Ordföranden 
ska godkänna den av VD upprättade dagordningen, som sedan ska skickas till styrelseledamöterna 
tillsammans med ett fullödigt beslutsunderlag inför varje styrelsemöte.

Revisionsutskott 

Bolagets revisionsutskott utgörs av styrelsen i sin helhet. Styrelsen har valt detta arbetssätt då Tempest 
Security är ett relativt litet bolag med tydliga huvudägare och där verksamheten är relativt okomplicerad. 
Två gånger per år, efter tredje och fjärde kvartalens bokslut, rapporterar Bolagets revisor sina iakttagelser 
från revisionen till hela styrelsen. Dessa möten fyller även syftet att hålla styrelsen underrättad om 
revisionens inriktning och omfattning, likaväl som att diskutera samordningen av den externa revisionen, 
interna kontroller samt revisorns syn på Bolagets risker.

Ersättningsutskott

Bolaget har inte inrättat ett särskilt ersättningsutskott. Ansvaret för uppgifter gällande ersättningar har 
ålagts av styrelsen i sin helhet förutom vid utvärderingen och beslut om VD:s fasta och rörliga ersättningar 
som behandlas utan VD:s närvaro. Styrelsen har valt detta arbetssätt då varken Bolagets eller styrelsens 
storlek motiverar inrättandet av ett separat ersättningsutskott.

Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören

Styrelsen utvärderar årligen styrelsens arbete, där ledamöterna har möjlighet att ge sin syn på arbetsformer 
och effektivitet, styrelsematerial, ledamöternas insatser samt uppdragets omfattning för att utveckla 
arbetsformer. Denna utvärdering görs på det sista ordinarie styrelsemötet innan årsstämman. I framtiden 
skall denna utvärdering göras till det styrelsemöte som infaller ca 5 månader innan årsstämman. Styrelsen 
utvärderar även verkställande direktörens arbete.
Vid minst ett ordinarie styrelsesammanträde skall Bolagets styrelse särskilt pröva om styrelsens 
arbetsformer och beslutsrutiner bedöms vara ändamålsenliga och därvid särskilt granska styrelsens 
arbetsordning.
Styrelsen skall vidare ompröva de instruktioner som styrelsen meddelat verkställande direktören samt de 
rapportrutiner som denne har att följa gentemot styrelsen samt eventuellt revidera och därefter skriftligen 
godkänna dessa inför varje kommande verksamhetsår.
Vid detta sammanträde skall styrelsen också utvärdera VD:s prestationer gentemot Bolagets fastställda 
policys samt lång- och kortsiktiga mål.

Ersättning till styrelsens ledamöter

Årsstämman 2020 beslutade att externa ledamöter ersätts med 90,000 kronor och att extern 
styrelseordförande ersätts med 180 000 kronor. Styrelsearvode skall ej utgå till styrelseledamöter anställda 
i Bolaget.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

VD leder verksamheten med utgångspunkt från av styrelsen upprättad och fastställd VD-instruktion. 
Denne skall i sitt arbete följa de riktlinjer och anvisningar som styrelsen från tid till annan meddelar i denna 
instruktion eller på annat sätt. VD skall verka för upprätthållandet av ett gott samarbete med styrelsen och 
att Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med sunda ekonomiska principer.
VD skall övervaka efterlevnaden av mål, policyer och strategiska planer som styrelsen fastställt samt 
tillse att de vid behov underställs styrelsen för uppdatering eller översyn. VD skall också säkerställa att 
styrelsens ledamöter löpande får information och rapporter om Bolagets utveckling så att styrelsen kan 
fatta välgrundade beslut. Vidare skall VD också säkerställa att Bolaget iakttar den informationsplikt som 
noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm och tillämpliga lagar och regler påbjuder.
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LEDNINGSGRUPP

Bolagsledningen utgörs av en ledningsgrupp som per april 2021 består av VD, vVD tillika HR-chef, CFO 
verksamhetschefer, försäljningschef samt senior advisors. Respektiv person ansvarar för sina respektive 
områden inom bolaget och bereder tillsammans med VD ärenden för styrelsen. VD fattar de beslut i den 
löpande verksamheten som faller inom ramen för VD-instruktionen efter samråd med ledningsgruppen. 
Ledningsgruppen ringer in digitalt veckovis för ett kortare avstämningsmöte. Ledningsgruppen 
sammanträder normalt sett en gång per månad och har därutöver ledningsgruppskonferenser vid behov.

INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Intern kontroll är viktigt för att säkerställa att de beslutade målen och strategierna ger det resultat 
som önskas, att lagar och regler följs samt att risken för oönskade händelser och fel i rapporteringen 
minimeras. Nedan beskrivs hur den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen är organiserad. 
Beskrivningen är begränsad till den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.

Kontrollmiljö

För att skapa och bibehålla en väl fungerande kontrollmiljö har styrelsen upprättat ett antal dokument 
av betydelse för den finansiella rapporteringen. Dessa dokument består bland annat av styrelsens 
arbetsordning och instruktion för VD. VD ansvarar för att de riktlinjer som styrelsen har fastställt efterföljs 
i det dagliga operationella arbetet. VD rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner i 
styrelsemöten och genom månadsrapporter.
Bolaget följer en tydlig arbetsrutin vad gäller period- och årsbokslut. Boksluten presenteras till styrelsen 
efter en förutbestämd mall.
Därutöver sker en dialog med koncernens revisorer avseende deras löpande observationer samt den årliga 
revisionen av intern kontroll.

Riskbedömning

En bedömning av omfattningen av Bolagets riskhantering, särskilt avseende den finansiella rapporteringen, 
görs kontinuerligt av bolagsledningen och styrelsen. Bolaget tittar framförallt på risker inom redovisningen, 
bland annat förekomsten av eventuella felaktigheter i bokföringen och hur tillgångar och skulder 
värderas. Dessa risker bedöms dock som små då Bolaget har en tydlig bokslutsprocess samt etablerade 
uppföljningsrutiner och policys.
Bolagets revisor granskar därtill bokföringen.

Kontrollaktiviteter

För säkerställande av att den finansiella rapporteringen vid varje tidpunkt ger en rättvisande bild finns 
ett antal kontrollaktiviteter inbyggda vilka involverar olika delar av organisationen. Bolaget har upprättat 
en ändamålsenlig attestordning som uppdateras vid behov. För att förebygga fel i den finansiella 
rapporteringen görs manuella kontroller. Därtill, då goodwillposten är väsentlig och har en förhöjd risk 
för fel ingår det i styrelsens arbetsuppgifter att utvärdera den nedskrivningsprövning som presenteras till 
dem i samband med bokslutsarbetet. Inom ramen för den ordinarie revisionen utvärderas de kontroller 
som revisorn bedömer som tillförlitliga. Eventuella noteringar efter denna granskning rapporteras till såväl 
ledningen som styrelsen.

Information och kommunikation

Tempest Security har fastställt policy för finansiell- och övrig information och kommunikation för att 
säkerställa att lagar, regler och god sed på aktiemarknaden efterlevs.
Den externa informationsgivningen och kommunikationen sker i enlighet med EU:s 
marknadsmissbruksförordning, svensk lag, börsens regelverk för emittenter och Koden.
Under 2020 har Bolaget lämnat följande rapporter:
• Delårsrapport för första kvartalet 2020 den 20:e maj 2020
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• Delårsrapport för andra kvartalet 2020 den 25:e augusti 2020
• Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 den 24:e november 2020
• Bokslutskommuniké 2020 den 23:e februari 2021
Samtliga dokument, pressreleaser och presentationer i samband med rapporter finns tillgängliga på 
Bolagets hemsida.
Tempest Security har en organisation som möjliggör snabb spridning av information till aktiemarknaden. 
VD är ytterst ansvarig för Bolagets kommunikation med marknad, samhälle och media. Utförandet av 
vissa uppgifter har VD delegerat till CFO, som ansvarar för delårsrapporter, bokslutskommuniké och 
årsredovisningar. CFO ansvarar för att förse VD och styrelse med korrekt och relevant information om 
Bolagets finansiella ställning och resultat.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar löpande den information som bolagsledningen lämnar. Vid varje styrelsemöte och 
genom månadsrapporter behandlas Bolagets finansiella situation. I resultatrapporterna görs jämförelse mot 
budget och avvikelser analyseras. Rapporterna omfattar även prognoser. Styrelsen granskar delårsrapporter, 
bokslutskommuniké samt årsredovisning innan de publiceras.

Internrevision

Styrelsen har utvärderat behovet av en internrevisionsfunktion och kommit fram till att en sådan inte 
är motiverad med hänsyn till verksamhetens omfattning samt att styrelsens uppföljning av den interna 
kontrollen bedöms vara tillräcklig för att säkerställa att den interna kontrollen är effektiv. Denna bedömning 
omprövas årligen av styrelsen. Styrelsen har därför det övergripande ansvaret för att det internt i Bolaget 
finns en effektiv och adekvat riskhantering och intern kontroll. Syftet är att ge en rimlig försäkran att 
verksamheten drivs ändamålsenligt och effektivt, att den externa rapporteringen är tillförlitlig och att lagar 
såväl som interna regler och policydokument följs. Detta sker genom ett strukturerat styrelsearbete samt 
genom att uppgifter delegeras till ledningen och andra medarbetare.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL VD OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Med undantag för ersättningsfrågor gällande VD vilket behandlas separat utan VD:s närvaro behandlar och 
beslutar styrelsen ersättningsfrågor. Bolaget har historiskt inte lagt fram förslag till riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare för årsstämmans beslut, men i och med att Bolaget sedan juli 2020 följer Koden 
har styrelsen för avsikt att lämna förslag till årsstämman 2021 rörande riktlinjer för ersättning till VD och 
övriga ledande befattningshavare.

Styrelsens för Tempest Security AB förslag inför årsstämman 2021 till beslut om riktlinjer för ersättning 
och andra anställningsvillkor för bolagets koncernledning

Riktlinjerna som beskrivs häri ska gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och koncernchef, 
vice VD och övriga medlemmar av Tempest koncernledning (“Koncernledningen”) samt, i förekommande 
fall, ersättning till styrelseledamöter för arbete utöver styrelseuppdraget.
Koncernledningen består för närvarande av åtta medlemmar.
Riktlinjerna ska tillämpas på anställnings- och konsultavtal som ingås efter årsstämman 2021 samt även 
på ändringar i gällande avtal som görs därefter. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av 
bolagsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.
Ersättningar till VD och koncernchef samt, i förekommande fall, styrelseledamöter beslutas av styrelsen i 
Tempest baserat på rekommendation av Tempest styrelseordförande.
Ersättningar till övriga medlemmar i Koncernledningen beslutas av Tempest VD och rapporteras till 
styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar 
för Koncernledningen, tillämpningen av ersättningsriktlinjerna samt gällande ersättningsstrukturer och 
ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen ska, baserat på rekommendation från ordförande, upprätta förslag till 
nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman.
Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD och koncernchef 
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eller andra personer i Koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.
Not 8 i årsredovisningen innehåller en beskrivning av gällande ersättningsarrangemang för 
Koncernledningen, inklusive fast och rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram och övriga förmåner.
Tempest har en tydlig strategi för att uppnå lönsam tillväxt och skapa aktieägarvärde. En framgångsrik 
implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, förutsätter 
att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda 
konkurrenskraftig ersättning i förhållande till det som gäller i respektive Koncernledningsmedlems 
anställningsland eller region och för dennes erfarenhet och kompetens.
Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.
Ersättningsvillkoren ska betona ”belöning efter prestation” och variera i förhållande till den 
enskildes prestationer och koncernens resultat. Den totala ersättningen för Koncernledningen ska 
vara marknadsmässig och kan bestå av följande komponenter: fast ersättning, rörlig ersättning, 
pensionsförmåner och andra förmåner.
För anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får anpassningar göras för att följa 
tvingande lokala regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande syfte så långt möjligt ska 
tillgodoses.

Fast ersättning

Den årliga grundlönen (”Grundlönen”) ska vara konkurrenskraftig på den relevanta marknaden. 
Lönenivåerna ska ses över årligen för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft, den anställdes lojalitet och för 
att belöna individuella prestationer.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning består av både kortsiktiga och långsiktiga incitament.
Enligt principen ”belöning efter prestation” ska den rörliga ersättningen utgöra en betydande del av den 
totala ersättningen för Koncernledningen. Rörlig ersättning ska mätas mot förutbestämda mål samt ha en 
maximinivå över vilken ingen ersättning utfaller.
Rörlig ersättning ska till övervägande del relatera till finansiella prestationsmål men kan också mätas mot 
icke-finansiella mål för att därigenom uppnå fokus på aktiviteter i enlighet med bolagets affärsstrategi och 
långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet och socialt ansvar. Finansiella målen ska vara specifika, tydliga, 
mätbara och tidsbundna och ska fastställas av styrelsen. Icke finansiella mål kan vara kvalitativa där utfall 
kan avgöras diskretionärt av styrelsen, respektive VD.

Långsiktiga incitament (LTI)

Långsiktiga incitament ska utgöras av långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram (”LTI-program”). De 
beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Styrelsen utvärderar årligen om ett 
LTI-program ska föreslås bolagsstämman eller inte. LTI-program ska ha en tydlig koppling till affärsstrategin 
och ska alltid utformas med syftet att ytterligare stärka deltagarnas samt Tempest aktieägares gemensamma 
intresse av en god långsiktig utveckling för Tempest.

Kortsiktiga incitament (STI)

Medlemmar av Koncernledningen ska delta i en plan för “Short Term Incentive” (STI-plan) enligt vilken de 
kan erhålla rörlig lön. Målen i STI-planen ska huvudsakligen vara finansiella och mätperioden för uppfyllelse 
av målen ska vara ett år. Målen ska huvudsakligen utformas baserat på finansiella resultat för koncernen 
och, vad avser verksamhetsområdescheferna, även finansiella resultat för det verksamhetsområde för vilket 
han eller hon är ansvarig, såsom vinst, finansiell effektivitet och omsättning. Finansiella mått ska utgöra 
minst två tredjedelar. Icke-finansiella mått kan vara relaterade till bland annat hållbarhet, kundnöjdhet, 
kvalitet, kvalitativa projektmål eller företagskultur.
När mätperioden avslutats ska VD för övriga i koncernledningen, och styrelseordförande för VD, fastställa 
i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts inför eventuell utbetalning av rörlig lön. Såvitt avser finansiella 
mål ska bedömningen baseras på det årliga finansiella resultatet enligt den senast offentliggjorda 
delårsrapporten för fjärde kvartalet.

(Forts.) Bolagsstyrningsrapport 2020
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Storleken på det möjliga STI-utfallet får högst uppgå till 100 procent av Grundlönen.

Extraordinära arrangemang

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära 
arrangemang, har till syfte att rekrytera eller behålla personal, att sådana arrangemang enbart görs på 
individnivå, att de aldrig överstiger tre (3) gånger Grundlönen och att de ska intjänas och/eller betalas ut i 
delbetalningar under en period om minst arton (18) månader.
Ytterligare rörlig ersättning och gratifikationer kan betalas ut på individnivå för extraordinära arbetsinsatser 
utöver personens ordinarie arbetsuppgifter och får i sådana situationer uppgå till högst 30 procent av 
Grundlönen och ska betalas ut vid ett tillfälle.
Beslut om detta fattas av VD för övriga i koncernledningen samt av styrelsens ordförande gällande VD.

Pensioner och förmåner

Ålders- och efterlevandepension, sjukförmåner och sjukvårdsförmåner ska utformas så att de återspeglar 
regler och praxis i hemlandet. Om möjligt ska pensionsplanerna vara avgiftsbestämda. I individuella 
fall, beroende på de kollektivavtalsbestämmelser, skatte- och/eller socialförsäkringslagar som gäller 
för personen, kan andra pensionsplaner eller pensionslösningar tillämpas. Pensionsavgifterna för 
avgiftsbestämd pension får uppgå till högst 40 procent av Grundlönen såvida inte pensionsrätten är högre 
enligt tillämpligt kollektivavtal.
Andra förmåner, såsom bil- och bostadsförmåner, friskvårdsbidrag och liknande kan tillhandahållas enskilda 
medlemmar eller hela Koncernledningen. Kostnader relaterade till sådana förmåner får sammanlagt uppgå 
till högst 20 procent av Grundlönen.
För medlemmar i Koncernledningen som är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare 
ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som 
är förknippade med sådan utlandsstationering. Sådana förmåner kan till exempel utgöras av flyttkostnader, 
boende, terminsavgifter, hemresor, deklarationshjälp och skatteutjämning.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden ska vara maximalt tolv månader vid uppsägning på Tempest initiativ och maximalt tolv 
månader vid uppsägning på Koncernledningsmedlemmens initiativ.
I individuella fall kan kontraktbaserat avgångsvederlag utgå utöver nämnd uppsägningstid. Kontraktbaserat 
avgångsvederlag kan enbart komma att betalas ut efter uppsägning från Tempest sida eller när en medlem 
i Koncernledningen säger upp sig på grund av en väsentlig förändring i sin arbetssituation, vilken får till 
följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott arbete. Detta kan till exempel vara fallet vid en väsentlig 
ägarförändring i Tempest i kombination med förändringar i organisationen och/eller förändringar av 
ansvarsområde.
Kontraktbaserat avgångsvederlag kan för individen innebära en förlängning av Grundlönen för en period 
upp till tolv månader efter anställningsavtalets upphörande; inga andra förmåner ska ingå. Sådana 
utbetalningar ska reduceras med ett värde motsvarande den inkomst som personen under en period av 
upp till tolv månader tjänar från andra inkomstkällor, antingen från anställning eller från annan fristående 
verksamhet.
Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning 
ska baseras på Grundlönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande 
kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket 
ska vara högst tolv månader efter anställningens upphörande. Ersättningen ska reduceras med ett värde 
motsvarande den inkomst som personen erhåller från andra inkomstkällor, antingen från anställning eller 
från annan fristående verksamhet.

Konsultarvode

För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför tjänster för Tempest Security utöver 
styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas (konsultarvode) förutsatt att sådana tjänster bidrar till 
implementeringen av Tempest Security affärsstrategi och tillvaratagandet av Tempest Security långsiktiga 
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intressen. Sådant konsultarvode får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga två gånger det årliga 
styrelsearvodet. Arvodet ska vara marknadsmässigt.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda 
skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess 
hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Styrelsens ordförande bereder styrelsens 
beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt förslaget fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften 
av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Stockholm i maj 2021

Styrelsen

Tempest Security AB (publ.)

(Forts.) Bolagsstyrningsrapport 2020
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Styrelse

Anders Laurin
Född 1960. Styrelseordförande 
sedan 2017. Oberoende i  
förhållande till Bolaget, ledningen 
och större aktieägare. 

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

Övriga nuvarande  
befattningar
Styrelseordförande i AviFauna 
i Sverige AB. Styrelseledamot i 
RCO Security Group AB samt i 
Alcato Consulting AB.

Tidigare befattningar  
(senaste fem åren)
Styrelseordförande i Briskeye 
Communication AB samt i Simris 
Alg (publ) till 2018. Styrelse- 
ordförande i Gateway HR till 2017. 
Styrelseledamot i Naturbutiken på 
Öland AB till 2018 samt i Serstech 
AB (publ) till 2017. Anders Laurin 
har tidigare även varit vice VD för 
Axis Communications AB (publ). 

Aktieägande i Bolaget 
10 000 aktier.

Michael Silfverberg
Född 1971. Styrelseledamot sedan 
2017. Oberoende i förhållande 
till Bolaget, ledningen 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 i
Tenant Services Sweden AB. 
Styrelseledamot i Degauss Labs 
Europe AB, Stockholm Yacht 
Center AB, Silfvergruppen AB, 
Nero Stockholm Restaurang AB, 
Einar Andersson Efterträdare AB, 
Supreme Marine AB och i DooH-
Click AB.

Tidigare befattningar  
(senaste fem åren)
Styrelseledamot i AdCityMedia 
AB (publ) till 2020, i Stora Ekhol-
mens Fastighets AB till 2019, i 
Divvit AB till 2018, i Nero K25 AB 
(i likvidation) till 2017, i Scandinavi-
an Pro Capital - SPC AB till 2016. 
Styrelsesuppleant i Fyrskeppet 
Biskopsudden AB till 2016.

Aktieägande i Bolaget
93 361 aktier.

Andrew Spry
Född 1973. Styrelseledamot se-
dan 2013. Chief Executive Officer 
sedan 2008. Styrelseuppdrag 
inom Koncernen sedan 2004. 
Ej oberoende i förhållande till 
Bolaget, ledningen och större 
aktieägare.

Utbildning
Fristående kurser i företags- 
ekonomi, engelska och  
ekonomisk historia, Stockholms 
universitet.

Övriga nuvarande  
befattningar
Styrelseledamot i Electrolux  
Maintenance and Commercial 
Services Llc (UAE). 

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

Aktieägande i Bolaget
2 042 089 aktier.
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Thomas Löfving
Född 1974. Styrelseuppdrag inom 
koncernen sedan 2009. Styrelse-
ledamot 2013-2017. Oberoende i 
förhållandet till ledningen men ej 
oberoende i förhållande till Bola-
get och större aktieägare.

Utbildning
Magisterexamen i företags- 
ekonomi, Stockholms universitet 
samt studier vid National  
University of Singapore.

Övriga nuvarande befattningar
Inga

Tidigare befattningar (senaste 
fem åren)
Chief Financial Officer inom  
koncernen till 2019, samt Styrelse- 
suppleant i GRANAT Stockholm 
AB till 2017

Aktieägande i Bolaget
2 020 908 aktier.

Daniel Nyhrén
Född 1981. Styrelseledamot sedan 
2019. Oberoende i förhållande till 
Bolaget och ledningen men ej i 
förhållande till större aktieägare. 

Utbildning
MSc in Finance, Stockholms 
universitet 

Övriga nuvarande befattningar
Delägare i Athanase Industrial 
Partner samt Styrelseledamot i 
Nordic Art Wall AB.

Tidigare befattningar (senaste 
fem åren)
Styrelseledamot i Zutec Holding 
AB samt i Ivysys AB till 2020, 
Röhnisch SE Holding AB till 2018 
samt i NOTE AB (publ) till 2016. 
Investeringsansvarig för Creades 
AB till 2017. Styrelseordförande i 
Global Batterier AB till 2016.

Aktieägande i Bolaget
1 527 082 aktier genom  
delägarskap i bolag.

(Forts.) Styrelse
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Ledande befattningshavare
Andrew Spry
Född 1973. Chief Executive Officer sedan 2008. För ytterligare information om 
Andrew Spry, se ovan.

Marie Rosenquist Berthold
Född 1972. Deputy CEO sedan 2019 och Head of HR sedan 2017.
Utbildning: Kandidatexamen Socialpedagogik - Jönköpings universitet. Psykologi 
- Högskolan Kristianstad, Arbetsrätt - Örebro Universitet, Övrig Humaniora 
- Göteborgs Universitet Personaladminstration, Företagsuniversitetet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i dotterbolag till Bolaget. 
Tidigare befattningar (senaste fem åren): HR-chef för Synsam Drifts AB till 2017.
Aktieägande i Bolaget: 19 890 aktier.

Lotta Iverstrand
Född 1975. Chief Financial Officer sedan 2019. 
Utbildning: Chartered Accountant – ICAS (2009), MA (hons) First Class 
Accountancy Finance - Heriot Watt University, Edinburgh (2005)
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i dotterbolag till Bolaget.  
Tidigare befattningar (senaste fem åren): Head of Finance Tempest 
Security AB till 2019. Auktoriserad Revisor, Ernst & Young AB till 2017.
Aktieägande i Bolaget: 24 724 aktier.

Peter Köhler
Född 1960. Senior Advisor sedan 2014.
Utbildning: Ekonomistudier, Stockholms universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Inga.
Tidigare befattningar (senaste fem åren): Inga.
Aktieägande i Bolaget: 12 000 aktier.

Anders Lundström
Född 1967. Head of Security Services sedan 2017. 
Utbildning: Företagsuniversitet Diplomerad Säkerhetschef, diverse ledarskaps- 
utbildningar.
Övriga nuvarande befattningar: Inga
Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD Addici security AB till 2017, ordinarie 
styrelseledamot i Almega säkerhetsföretagen till 2017.
Aktieägande i Bolaget: Inga 

Janne Rastas
Född 1967. Head of Sales sedan 2018. 
Utbildning: Säkerhetschefsutbildning, Försäljningschefsutbildning, IHM samt 
diverse ledarskaps- och säkerhetsutbildningar.
Övriga nuvarande befattningar: Inga
Tidigare befattningar (senaste fem åren): Affärsutvecklingschef Säkerhet, 
Coor Service Management till 2017.
Aktieägande i Bolaget:  Inga

Carl Höglund
Född 1978. Senior Advisor sedan 2017. 
Utbildning: Säkerhetschefsutbildning, Affärskommunikation IHM, 
MBA Stockholms Universitet.
Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Eyeonid AB (publ.)
Tidigare befattningar (senaste fem åren): Head of operational security 
Modern Times group MTG AB till 2017.
Aktieägande i Bolaget: 45 734 aktier
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Belopp i tkr Not 2020-01-01–
2020-12-31

2019-01-01–
2019-12-31 *

Nettoomsättning 4,5 299 690 286 334
Övriga rörelseintäkter 6 7 490 485

Summa rörelsens intäkter 307 180 286 819

Handelsvaror -28 768 -33 724
Övriga externa kostnader -28 014 -26 179
Personalkostnader 8 -237 728 -229 933
EBITDA 12 670 -3 017

Avskrivningar 11,12 -8 639 -8 517
Rörelseresultat 4 031 -11 534

Finansiella intäkter 171 40
Finansiella kostnader -1 626 -1 774
Finansiella poster - netto 9 -1 455 -1 734

Resultat före skatt 2 576 -13 268

Inkomstskatt 10 -1 304 580
Periodens resultat 1 272 -12 688

Hänförligt till moderföretagets ägare 1 272 -12 688

Resultat per aktie (kronor)
Före och efter utspädning 0,14 -1,52

* Siffror för jämförelseperioden är omräknade och upprättade enligt IFRS. Se Not 3.

 
Belopp i tkr

2020-01-01–
2020-12-31

2019-01-01–
2019-12-31

PERIODENS RESULTAT 1 272 -12 688
Poster som kan återföras till resultat
Valutakursdifferenser vid omräkning  
av utländska verksamheter

-535 450

PERIODENS TOTALRESULTAT 737 -12 238

Hänförligt till moderbolagets aktieägare 737 -12 238

Koncernens rapport över totalresultat

Koncernens resultaträkning
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Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31 * 2019-01-01 *
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 11 3 655 4 430 4 781
Goodwill och immateriella anläggningstillgångar 12,13 34 440 34 349 34 410
Nyttjanderättstillgångar 16 28 040 31 843 33 025
Uppskjutna skattefordringar 10 1 810 2 827 2 631
Leasingfordran 17 3 873 - -
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 2 13
Summa anläggningstillgångar 71 820 73 451 74 860

Omsättningstillgångar 
Kundfordringar 15 30 261 39 469 27 315
Aktuell skattefordran 91 42 188
Leasingfordran 17 1 638 - -
Övriga fordringar 1 429 867 2 682
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 10 548 8 883 9 111
Likvida medel 14 28 897 25 120 29 401
Summa omsättningstillgångar 72 864 74 381 68 697

SUMMA TILLGÅNGAR 144 684 147 832 143 557

* Siffror för jämförelseperioderna är omräknade och upprättade enligt IFRS. Se Not 3.

Koncernens balansräkning
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Koncernens balansräkning, forts.
Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31 * 2019-01-01 *
EGET KAPITAL
Aktiekapital 21 889 889 829
Övrigt tillskjutet kapital 69 287 69 287 53 705
Reserver -13 522 72
Balanserat resultat inkl. årets resultat -38 298 -39 570 -26 881
Summa eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare 31 865 31 128 27 725

SKULDER
Långfristiga skulder
Leasingskulder 16 25 651 24 968 26 582
Uppskjutna skatteskulder 10 239 - 538
Övriga långfristiga skulder 14 - 3 394 8 909
Övriga avsättningar - 36 -
Summa långfristiga skulder 25 890 28 398 36 029

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 14 6 747 7 590 10 570
Aktuell skatteskuld 11 666 666
Leasingskulder 16 6 959 6 139 5 431
Övriga skulder 20 18 737 22 815 20 648
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 54 475 51 096 42 488
Summa kortfristiga skulder 86 929 88 306 79 803
Totala skulder 112 819 116 704 115 832

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 144 684 147 832 143 557

* Siffror för jämförelseperioderna är omräknade och upprättade enligt IFRS. Se Not 3.
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Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Belopp i tkr
Aktie-

kapital 
(Not 21)

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Reserver Balanserat 
resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 * 829 53 705 72 -26 881 27 725
Årets resultat - - - -12 688 -12 688
Övrigt totalresultat för året - - 450 - 450
Summa totalresultat - - 450 -12 688 -12 238
Transaktioner med aktieägare:
   Tillskjutet kapital efter avdrag  
   för transaktionskostnader 60 15 582 - - 15 642

Summa transaktioner med aktieägare 60 15 582 - - 15 642

Utgående balans per 31 
december 2019 * 889 69 287 522 -39 570 31 128

Årets resultat - - - 1 272 737

Övrigt totalresultat för året - - -535 - -
Summa totalresultat - - -535 1 272 737

   Utgående balans per 
31 december 2020 889 69 287 -13 -38 298 31 865

* Siffror för jämförelseperioderna är omräknade och upprättade enligt IFRS. Se Not 3.

Koncernens rapport över 
förändringar i eget kapital
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Belopp i tkr  Not 2020-01-01–
2020-12-31

2019-01-01–
2019-12-31 *

Kassaflöde från löpande verksamheten
Rörelseresultat 4 031 -11 534
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 5 652 8 568
Erhållen ränta 141 13
Erlagd ränta -1 291 -1 542
Betald inkomstskatt -750 -1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 7 783 -4 496

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
   Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar 6 523 -10 162
   Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 325 12 740
Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 631 -1 918

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag -3 500 -2 332
Avyttring av dotterbolag 25 287 -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 11 -293 -2 548
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 12 -1 602 -454
Försäljning av anläggningstillgångar 1 273 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 835 -5 334
 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission -368 16 012
Amorteringar -6 906 -13 139
Nettoförändring checkkredit i dotterbolag 425 53
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 849 2 926

Ökning/minskning av likvida medel 3 947 -4 326
Likvida medel vid årets början 25 120 29 401
Kursdifferens i likvida medel -170 45
Likvida medel vid årets slut 14 28 897 25 120

* Siffror för jämförelseperioderna är omräknade och upprättade enligt IFRS. Se Not 3.

Koncernens rapport över 
kassaflöden
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Belopp i tkr Not 2020-01-01– 
2020-12-31 

2019-01-01– 
2019-12-31 *

Nettoomsättning 5 20 290 19 925
Övriga rörelseintäkter 6 19 2
Summa rörelsens intäkter 20 309 19 927

Handelsvaror -33 -54
Övriga externa kostnader -9 957 -7 514
Personalkostnader 8 -13 430 -13 582
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 23 -483 -501

Övriga rörelsekostnader -5 -7
Summa rörelsens kostnader -23 908 -21 658

Rörelseresultat -3 599 -1 731

Resultat från koncernföretag - 10 002
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -164 -83
Summa resultat från finansiella poster -164 9 919

Resultat efter finansiella poster -3 763 8 188

Skatt på årets resultat 10 - -

Årets resultat -3 763 8 188
 
* I och med Moderföretagets övergång till RFR 2 från 1 januari 2019 har en omklassificering skett i resultat- 
räkningen för helåret 2019 jämfört med tidigare presenterat under tidigare redovisningsprinciper. Moder- 
företaget redovisar koncernbidrag enligt huvudregeln varför erhållna koncernbidrag från dotterföretag 
redovisas som en finansiell intäkt. En omklassificering från tidigare redovisade Bokslutsdispositioner om  
10 002 tkr har därför skett och förbättrat Resultat efter finansiella poster med motsvarande belopp.  
Periodens resultat påverkas dock ej av detta.

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i tkr 2020 2019
PERIODENS RESULTAT -3 639 8 188

PERIODENS TOTALRESULTAT -3 639 8 188

Moderbolagets rapport över totalresultat
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Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Internt upparbetade programvaror 23 725 -
Övriga programvaror och licenser 23 728 1 094
Varumärken samt liknande rättigheter 23 39 71

1 492 1 165
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 24 87 508 86 950
Uppskjuten skattefordran 10 99 98

87 607 87 048

Summa anläggningstillgångar 89 099 88 213

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 113 5 203
Övriga fordringar 261 62
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 893 1 314
Kassa och bank 14 1 052 4 987
Summa omsättningstillgångar 2 319 11 566

SUMMA TILLGÅNGAR 91 418 99 779

Moderbolagets balansräkning
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Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital 21 889 889
Fond för utvecklingsutgifter 726 -

1 615 889
Fritt eget kapital
Överkursfond 69 287 69 287
Balanserad vinst eller förlust 4 264 -3 198
Årets resultat -3 763 8 188

69 788 74 277

Summa eget kapital 71 403 75 166

SKULDER
Långfristiga skulder
Övriga skulder 14 - 3 500
Summa långfristiga skulder - 3 500

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 522 1 478
Skulder till koncernföretag 13 870 15 307

Aktuella skatteskulder 51 10
Övriga skulder 20 1 252 1 331
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 3 320 2 987
Summa kortfristiga skulder 20 015 21 113

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 91 418 99 779

Moderbolagets balansräkning, fortsättning
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Belopp i tkr

Aktie- 
kapital 

(Not 21)

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Överkurs- 

fond
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Summa 

eget kapital

Eget kapital 2019-01-01 829 - 53 705 -1 547 -1 651 51 336
Omföring resultat föregående år - - - -1 651 1 651 -
Årets resultat - - - - 8 188 8 188

Transaktioner med ägare:
 Nyemission 60 - 15 972 - - 16 032
 Emissionskostnader - - -390 - - -390
Eget kapital 2019-12-31 889 - 69 287 -3 198 8 188 75 166

Omföring resultat föregående år - - - 8 188 -8  188 -
Årets totalresultat - - - - -3 763 -3 763
Överföring till utvecklingsfond - 763 - -763 - -
Årets återföring från 
utvecklingsfond - -37 - 37 - -
Transaktioner med ägare - - - - - -
Eget kapital 2020-12-31 889 726 69 287 4 264 -3 763 71 403

Moderbolagets rapport över 
förändringar i eget kapital
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Belopp i tkr  Not 2020-01-01–
2020-12-31

2019-01-01–
2019-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -3 599 -1 731
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 483 506

Erlagd ränta -164 -
Betald inkomstskatt 40 -32
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -3 240 -1 257

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
   Ökning/minskning av rörelsefordringar 5 312 5 926
   Ökning/minskning av rörelseskulder -771 -17 130
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 301 -12 461

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -810 -304
Förvärv av andelar i dotterbolag -4 058 -2 370
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 868 -2 674
 
Finansieringsverksamheten
Nyemission -368 16 032
Emissionskostnader -21
Lämnade koncernbidrag -1 209
Erhållna koncernbidrag 599
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -368 15 401

Ökning/minskning av likvida medel 266
Likvida medel vid årets början 4 987 4 721
Likvida medel vid årets slut 14 1 052 4 987

Moderbolagets rapport 
över kassaflöden
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Allmän information
Denna koncernredovisning omfattar moderbolaget 
Tempest Security AB (556936-8524) och 
dotterbolagen;  
Tempest Security Sverige AB (556695-6552), 
Tempest Services AB (556667-3413),  
Tempest Education AB (556146-6417), 
Tempest Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi 
(0838083853000001),  
I-Corporate-Risk-Consultants Ltd (06123552),  
ICRC Guvenlik ve Danismanlik Ticaret Limited 
Sirketi (046503597220001),  
GPG Holding AB (556924-0947),  
Gothia Protection Group AB (556567-5013),  
Gothia Protection Norway AS (913537343) samt  
Tempest Security A/S (003442-0489).  
 
Tempest Security AB är ett publikt aktiebolag med 
säte i Stockholm. Adress till huvudkontoret är 
Rålambsvägen 17, 18 tr, 112 59 Stockholm.  

Not 1: Koncernens 
redovisningsprinciper

Grund för upprättande
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med de av EU antagna International Financial 
Reporting Standards (IFRS). Vidare tillämpar 
koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner.
Tidigare tillämpade koncernen Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). 
Detta är koncernens första rapport i enlighet 
med IFRS. Övergångsdatum till IFRS har 
fastställts till den 1 januari 2019 vilket innebär 
att jämförelsesiffrorna för räkenskapsår 2019 är 
omräknade enligt IFRS. För påverkan och effekter 
vid övergången till IFRS på koncernens finansiella 
ställning,resultat och kassaflöde se bilaga 1.
De finansiella rapporterna har upprättats baserat 
på anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella 
instrument som värderats till verkligt värde antingen 
via resultaträkningen eller övrigt totalresultat i 
slutet av varje rapporteringsperiod. Detta beskrivs 
närmare i redovisningsprinciperna nedan.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföretagets 
finansiella rapporter och de enheter (dotterföretag) 
som företaget har bestämmande inflytande över 
per den aktuella balansdagen. Bestämmande 
inflytande uppnås när koncernen har inflytande 

över investeringsobjektet, är exponerad, eller har 
rätt, till rörlig avkastning från sitt engagemang 
i investeringsobjektet och kan använda sitt 
inflytande till att påverka sin avkastning.
Ett dotterföretag konsolideras när företaget får 
bestämmande inflytande över dotterföretaget 
och upphör när företaget förlorar bestämmande 
inflytande över dotterföretaget. Resultat från 
förvärvade eller avyttrade dotterföretag under 
året inkluderas i resultatet från den dag då 
företaget får bestämmande inflytande över 
dotterföretaget och till den dag som bestämmande 
inflytande över dotterföretaget upphör.
Vid behov justeras dotterföretagens finansiella 
rapporter för att anpassa de redovisningsprinciper 
som används till koncernens redovisningsprinciper.
Alla koncerninterna tillgångar och skulder, eget 
kapital, intäkter, kostnader och kassaflöden 
som rör transaktioner mellan företag inom 
koncernen är eliminerade i konsolideringen.

Rörelseförvärv
Förvärvade bolag och verksamheter ingår i 
koncernen från förvärvstidpunkten. I koncernens 
egna kapital ingår därför endast den del av 
dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter 
förvärvet. Förvärvade bolag intas i koncernens 
bokslut enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär 
att identifierbara förvärvade tillgångar och skulder 
samt eventualförpliktelser värderas till verkligt värde 
vid förvärvstidpunkten, vilket utgör koncernmässiga 
anskaffningsvärden oavsett eventuellt 
minoritetsintresse. Anskaffningskostnaden för 
ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar 
som lämnats som ersättning och uppkomna 
eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, 
plus kostnader som är direkt hänförbara till 
förvärvet. Eventuella positiva skillnader mellan 
anskaffningskostnaden för aktierna och koncernens 
andel av det koncernmässiga anskaffningsvärdet 
på de förvärvade nettotillgångarna redovisas 
som koncernmässig goodwill. Är skillnaden 
negativ redovisas den direkt i resultaträkningen. 
Tillgångar med obestämbar livslängd såsom 
goodwill och varumärken skrivs inte av, utan prövas 
regelbundet för eventuellt nedskrivningsbehov. En 
analys av nedskrivningsbehovet sker årligen och 
därutöver vid indikation på nedskrivningsbehov. 

Intäktsredovisning
Koncernens intäkter hänför sig från avtal med 
kunder avseende olika typer av säkerhetstjänster. 
Avtal upprättas antingen som ett ramavtal 
varigenom Tempest Security inte förbinder 

Noter
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sig att utföra en viss mängd tjänster till ett 
bestämt pris. Istället är ramavtalet utformat så 
att avtalet bestämmer de villkor under vilka en 
tjänst kan avropas. Ramavtalet specificerar inte 
något köp och möter därför ej kriterierna för att 
redovisningsmässigt ses som ett avtal. Istället är 
det själva avropet från kunden som ses som det 
faktiska avtalet mellan kund och Tempest Security.
Om avtalet inte är ett ramavtal är det istället ett 
standardavtal där både kundens och Tempest 
Securitys verkställbara rättigheter framgår. 
Avtalet som godkänts av båda parter specificerar 
då vilka tjänster som ska utföras, under vilken 
period samt till vilket pris och betalningsvillkor.
Avtalsperioden för de flesta avtal med kunder 
inom Tempest Security uppgår till 12-36 månader. 
Om avtalet inte har ett specifikt slutdatum 
och avslutas inom den initiala avtalsperioden 
sker automatisk förlängning av de flesta avtal, 
normalt med 12 månader åt gången. Endast 
i undantagsfall finns möjlighet att avbryta ett 
avtal under den ordinarie avtalsperioden.
Tempest Security följer löpande upp 
kontraktsförändringar för att identifiera om 
förändringen innebär  
ett nytt avtal eller modifieringar till befintliga 
avtal. Väsentligen avser kontraktsförändringar 
utökade tjänster till standardpriser och 
ses därför som separata avtal.
Inom Tempest Security finns ett antal specifika 
avtalstyper kopplade till avtal med kunder:
• Avtal A - mobil bevakning, larmabonnemang 

och utryckningstjänster. Avtal A inkluderar 
normalt två separata prestationsåtaganden; 
(i) mobil bevakning och (ii) ett sammanslaget 
prestationsåtagande som utgörs av 
larmuppkopplingen och utryckningstjänsten. 
Larmuppkopplingen och utryckningstjänsten är 
beroende av varandra varför detta ses som ett 
prestationsåtagande istället för två separata. 
Fördelningen av intäkten sker dock utifrån vem 
som utför utryckningen, i de fall en utryckning 
utförs av Tempest Security redovisas intäkten 
för utryckningen inom bevakningssegmentet 
medan om en underleverantör anlitas så 
redovisas intäkten inom Övervakning. Oavsett 
så är tjänsterna väsentligt beroende av 
varandra och därmed ett prestationsåtagande.

• Avtal B -  mobil bevakning, fria 
utryckningstjänster. Avtal B består av två 
prestationsåtaganden då tjänsterna är distinkta 
och respektive tjänst kan utföras oberoende 
av den andra tjänsten. I de flesta avtal är 
utryckningstjänsten att se som en ”stand 

ready”-tjänst där Tempest Security står redo 
att utföra tjänsten oavsett när den avropas av 
kunden. I de fall ett avtal innehåller ett antal 
fria utryckningar och därefter en rabatt på 
efterföljande utryckningar gör Tempest en 
bedömning av antalet fria utryckningar som 
kommer utnyttjas av kunden under avtalet 
och fördelar transaktionspriset till dessa. För 
eventuella rabatterade utryckningar finns 
inget avtalsenligt krav att kunden ska utnyttja 
dessa. Dessa ses därför som ett separat 
köpbeslut och inte en materiell rättighet 
för kunden och därmed som ett separat 
prestationsåtagande vid utnyttjande.

• Avtal C - stationär bevakning. Avtal C innefattar 
stationär bevakning av ett specifikt objekt under 
en specifik period och består därmed av ett 
prestationsåtagande. Större avtal kopplade 
till stationär bevakning inkluderar normalt en 
option att förlänga avtalet. Detta besparar en 
nöjd kund de kostnader och administration som 
en ny upphandling medför. Optionen medför 
ingen materiell rättighet för kunden och ses 
därför inte som ett separat prestationsåtagande. 

• Avtal D - larmabonnemang/-uppkoppling. 
Tjänsten som utförs av Tempest Securitys 
SOC inom Avtal D har två komponenter, 
(i) uppkopplingen mellan SOC och larmet 
och (ii) larmverifieringen som ska utföras 
när larmet utlöses. De två komponenterna 
ses som en serie av distinkta tjänster 
som är väsentligen samma. De är starkt 
beroende av varandra och de två tjänsterna 
ses därför som ett prestationsåtagande. 
Ej återbetalningsbara uppstartskostnader, 
kopplade till de administrativa tjänster som 
utförs för att initiera ett avtal, är ej väsentliga 
beloppsmässigt och redovisas när avtalet ingås. 
Abonnemang förskottsfaktureras normalt per 
kalenderår och något prestationsåtagande 
föreligger ej för Tempest Security till dess 
kunden har betalat varav inga intäkter 
redovisas förän betalningen har skett.

• Avtal E - Identifiera och beslagta förfalskade 
produkter. Avtal E innehåller normalt ett 
flertal tjänster som Tempest Security ska 
utföra, exempelvis; företagsutredningar, 
hotanalys, utföra räder, köpa misstänkta 
produkter med mera. Avtal E bedöms bestå 
av en serie av sammanbundna tjänster som 
är beroende av varandra för att utföra den 
avtalade tjänsten. De tjänster som faktiskt 
utförs varierar från fall till fall och avtalets 
innehåll ses mer som ett urval av tjänster som 

(Forts.) Not 1: Koncernens redovisningsprinciper
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kan utföras för att uppnå avtalets mål. Avtal 
E består därför av ett prestationsåtagande.

• Avtal F - Företagssäkerhetsabonnemang med 
personlarm. Företagssäkerhetsabonnemang 
erbjuds inom Särskilda tjänster under 
benämningen ”OnCall-abonnemang”. 
Under detta avtal får kunden tillgång till 
säkerhetssupport dygnet runt samt ett avtalat 
antal personlarm som kan utnyttjas av tilldelade 
personer vid nödläge. Detta ses som en 
pakettjänst i form av ”stand ready”-lösning 
och därmed som ett prestationsåtagande.

I de flesta avtal finns klausuler som innebär att 
priset i avtalet justeras i enlighet med ett index, 
normalt SCB Bevakningsindex. Detta för att intäkten 
ska utvecklas i den takt som de underliggande 
kostnaderna för främst personal utvecklas. I dessa 
fall redovisas intäkten utifrån det belopp som 
Tempest har rätt att enligt avtalet fakturera.
Variabla ersättningar reglerade i avtal inkluderas 
generellt i transaktionspriset endast till den 
del det är sannolikt att denna intäkt inte 
kommer behöva vändas i en senare period.
Avtalets transaktionspris fördelas, i de fall avtalet 
innehåller fler än ett prestationsåtagande, 
på respektive prestationsåtagande utifrån 
standardprislistor. För avtal med ett 
prestationsåtagande fördelas hela avtalets 
värde till detta prestationsåtagande.
Tjänster rabatterade enligt avtalet, utan materiella 
rättigheter, och därmed bedömda som separata 
prestationsåtaganden fördelas i sin helhet till det 
senare separata prestationsåtagandet. Exempelvis 
vid en rabatterad utryckning där avtalsmässiga krav 
inte föreligger på att tjänsten ska utföras redovisas 
rabatten vid det eventuella framtida utnyttjandet av 
tjänsten och inte som en del i ursprungsavtalet. Är 
rabatten istället generell, fördelas den proportionellt 
till avtalets separata prestationsåtaganden.
Generella betalningsvillkor uppgår till 30 
dagar från fakturadatum men vissa variationer 
förekommer. Betalning sker, beroende på 
avtal och kund, antingen i förskott eller i 
efterskott. Väsentliga finansieringskomponenter 
förekommer inte inom koncernen.
För tjänster där prestationsåtagandet är utfört men 
faktura ännu inte ställts ut till kund redovisas dessa 
i balansräkningen som en upplupen intäkt. I de 
fall faktura har ställts ut men prestationsåtagandet 
ännu inte är uppfyllt redovisas dessa som 
en förutbetald intäkt i balansräkningen.
Tempest Security redovisar kostnader kopplade 
till att erhålla ett avtal som en tillgång, vilken 

löpande nedskrivningsprövas, och kostnadsför 
dessa över avtalets förväntade löptid till den del 
de inte uppstått om avtalet inte erhållits. Kostnader 
som hade uppstått även om avtalet inte hade 
erhålits redovisas istället när de uppkommer.
Bevakningstjänster
Bevakningstjänster omfattar både stationär och 
mobil bevakning av personer, fastigheter och/
eller andra typer av tillgångar. Redovisningen 
av intäkterna för dessa tjänster sker över 
tid, då tjänsterna utförs av Tempest Security 
och samtidigt nyttjas av kunderna. En sådan 
tjänst som har utförts och förbrukats kan inte 
utföras igen och bevakningstjänsten utgör 
vanligtvis ett prestationsåtagande. Normala 
avtalstyper är Avtal A, Avtal B och Avtal C.
Särskilda tjänster
Särskilda tjänster omfattar specifika tjänster som 
utförs av Tempest Security men som till följd av 
specifika krav vid tjänsteutförandet gör att dessa 
inte kan anses som ordinarie Bevakningstjänster. 
Dessa tjänster innefattar bland annat tjänster 
inom; riskhantering, rådgivande säkerhetstjänster, 
krishantering, utredningar, personskyddstjänster, 
globala lösningar, bakgrundskontroller, övriga 
fälttjänster inklusive personskyddstjänster, 
utbildningar, planering och utförande av räder för 
att beslagta förfalskade produkter. Redovisning 
av intäkterna från dessa tjänster sker över tid, 
då tjänsterna utförs av Tempest Security och 
samtidigt förbrukas av slutkunden. Normala 
avtalstyper är Avtal C, Avtal E och Avtal F.
Övervakningstjänster
Övervakningstjänster (i form av larmövervaknings-
tjänster eller annan fjärrövervakning), som säljs 
separat och inte som en del av en teknikinstallation 
utgör en övervakningstjänst och utförs normalt 
av Tempest Securitys SOC. Den huvudsakliga 
intäktsströmmen inom segmentet kommer 
från larmabonnemang/-uppkopplingar. När 
ett larm når SOC sker en verifiering av larmet 
baserat på avtalsenliga överenskommelser med 
kunden. I de fall en utryckning utförs av Tempest 
Security redovisas intäkten för utryckningen 
inom bevakningssegmentet medan om en 
underleverantör anlitas så redovisas intäkten 
inom Övervakning, detta för att intäkten ska 
redovisas inom det segment som levererar tjänsten. 
Intäkterna inom Övervakning kommer både från 
privatpersoner och företag/organisationer. Intäkten 
redovisas normalt över tid då detta också är en 
tjänst som utförs av Tempest Security samtidigt 
som slutkunden förbrukar den. Uppstartskostnader 
av administrativ karaktär redovisas vid avtalets 
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ingång, vid en tidpunkt, för att möta de kostnader 
som är associerade med uppsättningen, dessa 
uppgår till oväsentliga belopp. Normala avtalstyper 
är Avtal A, Avtal B, Avtal D och Avtal F.
Tekniktjänster
Tekniktjänster omfattar försäljning och installationer 
av teknikutrustning såsom larminstallationer, 
passersystem, övervakningskameror med mera. 
Intäkterna för dessa försäljningar redovisas vid den 
tidpunkt kunden får kontroll över tillgången. Detta 
kan antingen ske när produkten är färdiginstallerad 
och slutgodkänd eller löpande över tid om 
kunden erhåller nyttan löpande under arbetets 
gång. Ett avtal om en teknikinstallation kan ha 
fler än ett prestationsåtagande, exempelvis i de 
fall avtalet täcker både en inledande installation 
och därefter en löpande övervakningstjänst. 
Tempest Security fördelar i dessa fall avtalspriset 
mellan de olika komponenterna och redovisar 
därefter intäkten i enlighet med den typ av tjänst 
som komponenten utgör. Intäkten redovisas 
inom det segment som levererar tjänsten, det 
vill säga installationen tillfaller Teknik medan 
larmövervakningen tillfaller Övervakning. Inom 
segmentet finns även serviceavtal vilka hanteras 
på motsvarande sätt som ”on-call”-avtalen inom 
Avtal F, det vill säga intäkten redovisas över 
avtalsperioden då den avser ett ”stand-ready”-
åtagande och därmed ett prestationsåtagande.

Rörelsesegment
Ett rörelsesegment är en redovisningsmässigt 
identifierbar del av företaget som bedriver 
en affärsverksamhet från vilken den kan få 
intäkter och kostnader. Segmentsredovisningen 
används i första hand av styrelse och 
koncernledning för att följa rörelsesegmentens 
rörelseresultat och omsättning. Koncernens 
verksamhet är uppdelad i följande segment:
1. Bevakning
2. Särskilda tjänster
3. Övervakning
4. Teknik
I bedömningen av rörelsesegmentens resultat 
utgår denna från nettoomsättning och EBITDA.

Koncernens verksamhet är indelad i fyra segment 
varav två uppfyller väsentlighetskriterierna och 
övriga redovisas som ”Övriga segment”. Koncern-
gemensamma tjänster redovisas presenteras 
under ”Koncerngemensamma tjänster” då dessa 
inte genererar egna intäkter och därmed inte har 
bedömts vara rapporterbara segment. Kostnaderna 
för supportfunktioner fördelas inte till respektive 
verksamhetsområde för den interna rapporteringen 

och inkluderas därför inte i respektive segment. 
Intern omsättning uppgår till obetydliga belopp 
och redovisas därför ej mot respektive segment.

Leasing
Koncernen som leasingtagare
Koncernen bedömer om avtalet är, eller innehåller, 
ett leasingavtal när avtalet ingås. Koncernen 
redovisar, med undantag för korttidsleasing och 
avtal där den underliggande tillgången är av lågt 
värde, en nyttjanderätt med tillhörande leasingskuld 
för samtliga leasingavtal där koncernen är 
leasingtagare. Leasingskulden värderas initialt till 
nuvärdet av de leasingavgifter som inte betalats 
vid leasingavtalets startdatum, diskonterat 
med användning av leasingavtalets implicita 
ränta, om denna räntesats lätt kan fastställas. 
Om denna räntesats inte lätt kan fastställas 
använder koncernen sin marginella låneränta.
Leasingperioden bestäms som den icke-
uppsägningsbara perioden tillsammans med 
perioder att förlänga eller säga upp avtalet om 
koncernen är rimligt säkra på att nyttja de  
optionerna.
Leasingavgifter som inkluderas i värderingen 
av leasingskulden omfattar:
• fasta avgifter (inklusive till sin substans 

fasta avgifter, med avdrag för eventuella 
förmåner i samband med teckning 
av leasingavtal såsom rabatter),

• variabla leasingavgifter som beror på 
ett index eller ett pris, initialt värderade 
med hjälp av det index eller det pris 
som gällde vid avtalets startdatum,

• belopp som förväntas betalas ut av lease-
tagaren, en till leasetagaren närstående eller en 
tredje part som inte är hänförlig till leasegivaren 
enligt avtalade restvärdesgarantier,

• lösenpriset för optioner att köpa om lease-
tagaren är rimligt säker på att utnyttja  
optionerna, och 

• straffavgifter som utgår vid uppsägning av 
leasingavtalet, om leasingperioden återspeglar 
att leasetagaren kommer att utnyttja en 
möjlighet att säga upp leasingavtalet.

I enlighet med IFRS 16 p 15 har koncernen valt 
att gruppera sina leasingavtal på underliggande 
typ av tillgång (bilar, lokaler, övrigt) och av 
praktiska skäl valt att se avtal som innehåller både 
leasingkomponent och icke-leasingkomponent 
som en enda leasingkomponent.
Leasingskulden redovisas som en separat post 
i koncernens balansräkning med den del som 
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förfaller inom 12 månader som en kortfristig 
skuld och övrig del som långfristig skuld.
Efter avtalets startdatum värderas leasingskulden 
genom att öka det redovisade värdet för att 
återspegla räntan på leasingskulden (genom 
användning av effektivräntemetoden), och 
genom att minska det redovisade värdet för 
att återspegla utbetalda leasingavgifter.
Koncernen omvärderar leasingskulden 
(och gör motsvarande justering av 
nyttjanderättstillgången) om antingen:
• Leasingperioden förändras eller om 

bedömningen av en option att köpa den 
underliggande tillgången förändras, i vilket 
fall leasingskulden måste omvärderas 
genom diskontering av de ändrade 
leasingavgifterna med användning av 
en ändrad diskonteringsränta.

• Leasingavgifterna förändras till följd av 
ändringar i ett index eller ett pris eller om det 
sker en förändring i de belopp som förväntas 
betalas ut enligt en restvärdesgaranti, 
i vilket fall leasingskulden omvärderas 
genom diskontering av de ändrade 
leasingbetalningarna med användning av 
den initiala diskonteringsräntan (såvida inte 
leasingbetalningarna förändras på grund av 
en förändring i den rörliga räntan, i vilket fall 
en ändrad diskonteringsränta ska användas).

• En ändring av leasingavtalet som inte 
redovisas som ett separat leasingavtal, i 
vilket fall leasingskulden omvärderas genom 
att diskontera de ändrade leasingavgifterna 
med en ändrad diskonteringsränta.

Nyttjanderättstillgången omfattar summan 
av den initiala värderingen av motsvarande 
leasingskuld, leasingavgifter som betalats vid 
eller före avtalets startdatum och eventuella 
initiala direkta utgifter. Därefter värderas 
de till anskaffningsvärdet efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Nyttjanderättstillgångar skrivs av under det kortare 
av leasingperioden och den underliggande 
tillgångens nyttjandeperiod. Om leasingavtalet 
överför äganderätten till den underliggande 
tillgången till koncernen eller om anskaffningsvärdet 
för tillgången återspeglar att koncernen kommer 
att utnyttja en option att köpa, ska den hänförliga 
nyttjanderätten skrivas av under den underliggande 
tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningarna 
påbörjas vid leasingavtalets startdatum. 
Nyttjanderätterna redovisas på separat rad inom 
balansräkningen som Nyttjanderättstillgångar.

Koncernen tillämpar IAS 36 för att fastställa 
om det föreligger ett nedskrivningsbehov 
av nyttjanderätten och redovisar eventuell 
identifierad nedskrivning vilket beskrivs i 
principen för ”Materiella anläggningstillgångar”.

Utländska valutor
Vid upprättandet av de finansiella rapporterna för de  
enskilda företagen redovisas transaktioner i valutor 
andra än företagets funktionella valuta (”utländska  
valutor”) till transaktionsdagens dagskurs. Vid varje 
rapportperiods slut räknas monetära tillgångar 
och skulder som är denominerade i utländska 
valutor om till balansdagens kurs. Icke-monetära 
poster redovisade till verkligt värde i utländska 
valutor räknas om till valutakursen den dag då det 
verkliga värdet beräknades. Icke-monetära poster 
värderade till anskaffningsvärde räknas inte om.
Valutakursdifferenser redovisas i resultatet 
i den period de uppkommer.
Vid upprättande av koncernredovisning, räknas 
koncernens tillgångar och skulder i utländsk valuta 
om till stängningskursen på balansdagen. Intäkter 
och kostnader räknas om till växelkursen på 
transaktionsdagen. Om några växelkursdifferenser 
uppkommer redovisas de i övrigt totalresultat och 
ackumuleras i omräkningsreserven i eget kapital.
Vid avyttring av en utlandsverksamhet (där 
koncernen förlorar bestämmande inflytande) 
omklassificeras alla valutakursdifferenser 
som ackumulerats i omräkningsreserven för 
den verksamheten och som är hänförliga till 
moderföretagets aktieägare till resultaträkningen.

Kostnader för pensioner och 
ersättning vid uppsägning
Betalning till en avgiftsbestämd pensionsplan 
redovisas som en kostnad när de anställda har 
utfört tjänsterna som ger dem rätt till avgifterna.
Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare 
redovisas som avgiftsbestämd, om det inte 
finns tillräcklig information att redovisa dem 
som förmånsbestämda. För närvarande 
finns enbart pensionsplaner som redovisas 
som avgiftsbestämda inom koncernen.
Eventuella ersättningar vid uppsägning 
redovisas,om den anställde blir arbetsbefriad, 
i den period uppsägningen meddelas.

Kortfristiga ersättningar 
till anställda
En skuld redovisas för ersättning till anställda 
avseende löner, betald semester och betald 
sjukfrånvaro från den anställdas tjänstgöring 

(Forts.) Not 1: Koncernens redovisningsprinciper



TEMPEST SECURITY AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2020 57
556936-8524

under innevarande period till det odiskonterade 
beloppet av ersättningen som förväntas betalas 
i utbyte för dessa tjänster. Skulder redovisade 
för kortfristiga ersättningar värderas till det 
odiskonterade beloppet avseende kortfristiga 
ersättningar till anställda som företaget 
förväntas betala i utbyte mot dessa tjänster.

Redovisning av statliga bidrag och 
upplysningar om statligt stöd
Tempest Security är från tid till annan berättigad till 
olika personalrelaterade statliga stöd. Dessa stöd 
kan avse nyanställningar, minskning av arbetstid, 
sjuklöneersättning, sänkta arbetsgivareavgifter etc. 
och redovisas i koncernens resultaträkning som en 
övrig intäkt alternativt som sänkning av relaterade 
kostnader. Statliga stöd redovisas vid den tidpunkt 
när koncernen med rimlig säkerhet kan anta att 
de villkor som ställs för att stödet ska erhållas är 
uppfyllda. I de fall stödet kan härledas till en specifik 
period redovisas detta i den period stödet avser.

Skatter
Den skatt som redovisas i resultaträkningen utgörs 
av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga 
resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat 
skiljer sig från det redovisade resultatet då det 
har justerats för intäkter och kostnader som är 
skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder och  
vidare utesluts poster som aldrig blir skattepliktiga 
eller avdragsgilla. Koncernens aktuella skatteskuld 
beräknas enligt de skattesatser som är beslutade 
eller i praktiken beslutade per rapportperiodens slut. 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är den skatt som förväntas vara 
betalbar eller återvinningsbar på skillnader mellan 
redovisade värden på tillgångar och skulder 
i de finansiella rapporterna och motsvarande 
skattemässiga värden som används vid beräkningen 
av skattepliktigt resultat och redovisas med hjälp av 
balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder 
redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära 
skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas 
i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader 
i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan 
utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. 
Det redovisade värdet på uppskjutna 
skattefordringar prövas vid varje rapportperiods 
slut och minskas till den del det inte längre är 
sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott 
kommer att finnas tillgängliga för att realisera, 
helt eller delvis den uppskjutna skattefordran.

Uppskjuten skatt beräknas enligt de skattesatser 
som förväntas gälla för den period då tillgången 
återvinns eller skulden regleras, baserat på de 
skattesatser och skatteregler som har beslutats eller 
är i praktiken beslutade per rapportperiodens slut.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 
nettoredovisas endast då det föreligger en 
legal rätt att kvitta dessa och de hänför sig till 
inkomstskatt debiterade av samma skattemyndighet 
och koncernen har för avsikt att reglera aktuella 
skattefordringar och skulder med ett nettobelopp.
Aktuell skatt och uppskjuten skatt för året
Aktuell skatt samt uppskjuten skatt redovisas 
i resultatet. När aktuell eller uppskjuten skatt 
uppkommer från den första redovisningen av 
ett rörelseförvärv, redovisas skatteeffekterna 
i redovisningen för rörelseförvärvet.

Goodwill
Goodwill värderas och redovisas initialt enligt 
ovan. Goodwill skrivs inte av utan prövas 
för nedskrivningsbehov minst årligen. När 
nedskrivningsbehov prövas ska goodwill fördelas 
på var och en av koncernens kassagenererande 
enheter (eller grupper av kassagenererande 
enheter) som väntas bli gynnade av synergierna 
i förvärvet. En kassagenererande enhet på vilken 
goodwill har fördelats ska prövas avseende 
nedskrivningsbehov årligen, samt närhelst det finns 
en indikation på att enheten kan behöva skrivas 
ned. Om enhetens återvinningsvärde är lägre än 
enhetens redovisade värde, ska nedskrivningen 
fördelas först genom att minska det redovisade 
värdet för goodwill som hänförts till enheten och 
sedan minska övriga tillgångar proportionerligt 
baserat på det redovisade värdet för varje 
tillgång i enheten. En redovisad nedskrivning av 
goodwill ska inte återföras i efterföljande period.

Materiella, immateriella 
anläggningstillgångar samt 
nyttjanderättstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
(exklusive goodwill) redovisas till anskaffningsvärde 
minus ackumulerade avskrivningar och 
eventuella ackumulerade nedskrivningar. 
Avskrivningar redovisas för att skriva av 
anskaffningsvärdet eller värderingen av en tillgång 
efter avdrag för beräknat restvärde, genom 
att använda den linjära avskrivningsmetoden. 
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar 5 år
Inventarier    3-5 år
Datorer     3 år 
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Nyttjanderättstillgångar skrivs av över det lägsta av 
den bedömda nyttjandeperioden och avtalsperioden 
och Förbättringsutgifter på annans fastighet skrivs 
av över det lägsta av bedömd nyttjandeperiod 
och det underliggande hyreskontraktets löptid.
De bedömda nyttjandeperioderna, restvärden och 
avskrivningsmetod utvärderas vid varje rapportperiods 
slut, förändringar i uppskattning redovisas 
framåtriktat. Immateriella anläggningstillgångar 
avser främst programvaror och hemsida där en 
livslängd om 5 år har bedömts rättvisande.
En materiell anläggningstillgång tas bort från 
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller 
när inga framtida ekonomiska fördelar bedöms 
uppkomma från nyttjandet av tillgången. Den 
vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring 
eller utrangering av en tillgång fastställs som 
skillnaden mellan försäljningsintäkter och redovisat 
värde på tillgången och redovisas i resultatet. 
Nedskrivning av materiella och 
immateriella tillgångar
Vid varje rapportperiods slut utvärderar koncernen 
de redovisade värdena av dess materiella och 
immateriella tillgångar för att bedöma om det 
föreligger något behov för nedskrivning av dessa 
tillgångar. Om indikationer på nedskrivningsbehov 
föreligger, ska tillgångens återvinningsvärde 
beräknas för att fastställa eventuell nedskrivning. 
Om tillgången inte ger upphov till kassaflöden som 
i hög grad är oberoende av kassaflöden från andra 
tillgångar eller grupper av tillgångar, beräknas 
återvinningsvärdet för den kassagenererande 
enheten till vilken tillgången hör.
Immateriella tillgångar med en obestämbar 
nyttjandeperiod ska prövas för nedskrivningsbehov 
minst årligen eller vid indikation på en 
värdenedgång för tillgången.
Återvinningsvärdet är det högre av dess verkliga värde 
minus försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. 
Vid beräkningen av återvinningsvärdet diskonteras de 
uppskattade framtida kassaflödena till dess nuvärde 
genom att använda en diskonteringsränta före skatt för 
att reflektera aktuella marknadsmässiga bedömningar 
av pengarnas tidsvärde, och de risker som särskilt 
avser den tillgång för vilken uppskattningarna av 
de framtida kassaflödena inte har justerats.
Om en tillgångs (eller kassagenererande enhets) 
återvinningsvärde uppskattas vara lägre än 
dess redovisade värde, reduceras tillgångens 
redovisade värde (eller kassagenererande enhetens) 
till dess återvinningsvärde. En nedskrivning 
kostnadsförs omedelbart i resultatet.

Andelar i intressebolag
Intressebolag är bolag där Tempest Security 
kan utöva ett betydande inflytande vilket i regel 
gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20% 

och 50% av rösterna. Kapitalandelsmetoden 
används för att redovisa dessa aktieinnehav.
Resultatandelar i intressebolag redovisas i 
koncernens resultaträkning. Baserat på väsentlighet 
redovisas resultatandelen i rörelseresultatet 
som en övrig intäkt eller en övrig kostnad.
I koncernens balansräkning redovisas andelar i 
intressebolag initialt till anskaffningsvärde och 
därefter justerat för efterföljande utdelningar och 
resultatandelar. I de fall Tempest Security genom 
aktieägaravtal eller dylikt är skyldiga att täcka 
en eventuell förlust i ett intressebolag redovisas 
förlusten genom att minska anskaffningsvärdet. 
Om anskaffningsvärdet blir negativt redovisas 
posten som en Övrig avsättning.

Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och finansiella skulder 
redovisas i koncernens rapport över 
finansiell ställning när koncernen blir part 
i instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Koncernen klassificerar finansiella tillgångar 
och skulder som redovisade till upplupet 
anskaffningsvärde eller redovisade till verkligt 
värde (över resultaträkningen eller övrigt 
totalresultat). Klassificeringen är beroende av 
den affärsmodell, ”hold to collect”, som Tempest 
Security tillämpar. Detta innebär att finansiella 
tillgångar innehas i syfte att erhålla avtalsenliga 
kassaflöden. Dessa kassaflöden består enbart 
av återbetalningar av nominella kapitalbelopp 
och ränta (SPPI). I dagsläget redovisas samtliga 
Tempest Securitys finansiella tillgångar till 
upplupet anskaffningsvärde. Dessa utgörs av 
kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar, 
likvida medel, övriga finansiella fordringar och 
leasingfordringar. Även samtliga finansiella skulder, 
såsom leverantörsskulder och övriga kortfristiga 
skulder, redovisas till upplupet anskaffningsvärde. 
Transaktionskostnader hänförliga till instrument 
redovisade till upplupet anskaffningsvärde 
läggs till eller dras av från anskaffningsvärdet. 
Transaktionskostnader hänförliga till instrument 
redovisade till verkligt värde över resultaträkningen 
redovisas omedelbart i resultatet.

Finansiella instrument som förfaller inom tolv 
månader efter balansdagen redovisas som 
omsätt ningstillgång eller som kortfristig skuld. 
Finansiella instrument som förfaller senare än 
tolv månader efter balansdagen redovisas som 
anläggningstillgång eller långfristig skuld.
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Finansiella tillgångar värderade till 
upplupet anskaffningsvärde
Finansiella tillgångar som uppfyller följande 
villkor värderas, efter initial värdering, 
till upplupet anskaffningsvärde:
• den finansiella tillgången hålls inom 

en affärsmodell vars mål är att inneha 
finansiella tillgångar för att erhålla 
avtalsenliga kassaflöden; och

• de avtalade villkoren för den finansiella 
tillgången ger vid bestämda tidpunkter 
upphov till kassaflöden som endast är 
betalningar av kapitalbelopp och ränta 
på det utestående kapitalbeloppet.

I dagsläget har koncernen inga derivat eller andra 
lösningar (exempelvis valutasäkringar) som skulle ha 
redovisats till annat än upplupet anskaffningsvärde. 
Koncernens samtliga finansiella tillgångar är 
därmed redovisade till upplupet anskaffningsvärde 
med användning av effektivräntemetoden, 
minskat med reservering för nedskrivning.
Effektivräntemetoden är den metod som används 
för att beräkna det upplupna anskaffningsvärdet 
för en finansiell tillgång eller finansiell skuld 
och för fördelning av ränteintäkter eller 
räntekostnader i resultaträkningen under 
rapportperioden. Effektivräntan är den ränta som 
exakt diskonterar de uppskattade framtida in- och 
utbetalningarna (inklusive transaktionskostnader 
och alla andra premier eller rabatter) under 
den förväntade löptiden av en finansiell skuld 
till dess upplupna anskaffningsvärde.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernen redovisar förväntade kreditförluster 
för återstående löptid för kundfordringar och 
upplupna intäkter genom att beräkna förväntade 
kreditförluster. Den förväntade kreditförlusten 
utgår ifrån respektive kunds kreditrating enligt 
uppgifter från ett kreditupplysningsföretag som 
koncernen använder sig av vid riskbedömning 
av kundstocken eller vid antagande av ny kund. 
Kreditrankningen (A-E) medför även en sannolikhet 
för att en kund med en specifik kreditrankning 
inte ska fullgöra sina skyldigheter (defaulta).
Utifrån kreditrankningen beräknas den förväntade 
kreditförlusten utifrån respektive kunds saldo 
multiplicerat med sannolikheten för default 
och den förväntade förlusten vid en default.
I de fall en faktura inte betalats 90 
dagar efter förfallodagen klassas dessa 
automatiskt som default och multipliceras 
endast med den förväntade förlusten.
För privatpersoner utgår koncernen istället ifrån 

historisk data med hänsyn till beaktande av 
antaganden om framtida utveckling, i enlighet med 
den förenklade modellen. Koncernen utgår från 
statistik som visar hur stor andel av utställda fakturor 
som har resulterat i en bekräftad kundförlust.
För alla andra finansiella instrument redovisar 
koncernen förväntade kreditförluster för återstående 
löptid när det har skett en betydande ökning av 
kreditrisken sedan första redovisningstillfället. Men 
om kreditrisken på det finansiella instrumentet inte 
har ökat väsentligt sedan första redovisningstillfället, 
värderar koncernen förlustreserven till ett belopp 
motsvarande 12-månaders förväntade kreditförluster. 
Förväntade kreditförluster för återstående 
löptid utgör de förväntade kreditförluster som 
följer av alla eventuella fallissemangshändelser 
under den förväntade löptiden för ett finansiellt 
instrument. Däremot är 12 månaders förväntade 
kreditförluster den del av de förväntade 
kreditförlusterna för återstående löptid som 
är följden av fallissemangshändelser för ett 
finansiellt instrument som är möjliga inom 
12 månader efter rapportperiodens slut.
Koncernen anser att brott mot finansiella villkor 
eller när intern eller extern information indikerar 
att motparten med hög sannolikhet inte kommer 
möta sina åtaganden innebär fallissemang.

Borttagande av finansiella tillgångar från 
rapporten över finansiell ställning
Koncernen ska ta bort en finansiell tillgång 
från rapporten över finansiell ställning endast 
när de avtalsenliga rättigheterna upphör eller 
den finansiella tillgångens samtliga risker 
och förmåner överförs till en annan part.
Vid borttagande av en finansiell tillgång värderad 
till upplupet anskaffningsvärde redovisas 
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde 
och summan av erhållen ersättning och fordran.

Finansiella skulder värderade till 
upplupet anskaffningsvärde
Alla finansiella skulder värderas till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden eller till verkligt värde via 
resultaträkningen. Finansiella skulder som inte 
är (i) en villkorad köpeskilling som erkänns av en 
förvärvare i samband med ett rörelseförvärv, (ii) 
innehas för handel eller (iii) är identifierade som 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen, 
värderas till upplupet anskaffningsvärde 
beräknat enligt effektivräntemetoden.
I dagsläget har koncernen endast finansiella skulder 
redovisade till upplupet anskaffningsvärde.

(Forts.) Not 1: Koncernens redovisningsprinciper
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Finansiella skulder till verkligt värde via 
resultaträkningen eller övrigt totalresultat
Finansiella skulder klassificeras till verkligt 
värde via resultaträkningen när den finansiella 
skulden är (i) en villkorad köpeskilling vid förvärv 
(ii) innehas för handel eller (iii) identifieras 
som en skuld värderad till verkligt värde via 
resultaträkningen vid första redovisningstillfället.
Eventuella vinster eller förluster som uppkommer 
vid förändringar i verkligt värde för finansiella 
skulder värderade till verkligt värde redovisas 
till den del förändringen avser förändrad 
kreditrisk i övrigt totalresultat. Resterande 
del redovisas i resultaträkningen. Koncernen 
innehar i jämförelseperioderna en finansiell skuld 
klassificerad till verkligt värde via resultaträkningen 
i form av en villkorad köpeskilling för förvärv.

Borttagande av finansiella skulder från 
rapporten över finansiell ställning
Koncernen bokar bort finansiella skulder när, och 
endast när, koncernens skyldigheter fullgjorts, 
annullerats eller har löpt ut. Skillnaden mellan det 
redovisade värdet på den finansiella skulden som 
bokas bort och den ersättning som erlagts redovisas 
i resultaträkningen. Under 2020 reglerades den 
tidigare redovisade villkorade köpeskillingen varför 
denna inte kvarstår i koncernens balansräkning.

Avsättningar 
Avsättningar redovisas när koncernen har en 
befintlig förpliktelse som en följd av en inträffad 
händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och 
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
En avsättning ska göras med det belopp som 
är den bästa uppskattningen av det som krävs 
för att reglera den befintliga förpliktelsen vid 
rapportperiodens slut, beaktat de risker och 
osäkerheter som är hänförliga till förpliktelsen.
Koncernens avsättningar består av avsättningar 
kopplade till avtalsenliga åtaganden att täcka 
kapitalandelen av förluster i intressebolag.

Nya och ändrade standarders 
som ännu inte trätt ikraft 
Koncernens bedömning är att ingen av 
de ändrade IFRS standarderna eller nya 
tolkningar som ännu inte trätt ikraft kommer 
ha någon påverkan på koncernens resultat, 
kassaflöde och finansiella ställning.

Upprättandet av finansiella rapporter kräver 
att Koncernens styrelse och ledning gör 
uppskattningar och bedömningar om framtiden. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som 
blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, 
sällan att motsvara det verkliga resultatet. 
Ledningen gör även bedömningar vid tillämpningen 
av koncernens redovisningsprinciper.
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. Detaljerad information 
om varje post återfinns även i övriga noter.
Nedskrivningsprövning för goodwill
Företagsledningen gör årligen en bedömning om 
det finns någon indikation på värdenedgång av 
goodwill, jämfört med bokfört värde. I samband 
med nedskrivningsprövningen för goodwill ska 
bokfört värde jämföras med återvinningsvärdet. 
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av en 
tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. 
Då det normalt inte föreligger några noterade priser 
vilka kunnat användas för att bedöma tillgångens 
nettoförsäljningsvärde blir nyttjandevärdet 
normalt det värde som bokfört värde jämförs med. 
Nyttjandevärdeberäkningen grundas på antaganden  
och bedömningar avseende organisk 
försäljningstillväxt och rörelsemarginalens 
utveckling. Detta medför att värderingen 
av goodwill är föremål för väsentliga 
uppskattningar och bedömningar. För 
mer information avseende koncernens 
nedskrivningsprövning av goodwill se Not 13.
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. Se Not 24.
Uppskjutna skattefordringar
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader 
mellan redovisade och skattemässiga värden på 
tillgångar och skulder. Antaganden och bedömningar 
påverkar den redovisade uppskjutna skatten vilken 
är beroende av prognoser om framtida skattepliktiga 
vinster då ett framtida utnyttjande av de uppskjutna 
skattefordringarna är beroende av detta.
Uppskjutna skattefordringar avseende 
underskottsavdrag för skattemässiga förluster 
uppgick vid utgången av 2019 till 2 633 tkr. 
Under 2020 har 1 164 (-) tkr utnyttjats vilket lett 
till att den utgående balansen av uppskjuten 
skattefordran avseende skattemässiga underskott 
uppgår till 1 469 tkr. Koncernen har bedömt att 
underskottsavdragen kommer att kunna nyttjas 
mot framtida skattemässiga överskott. Utöver den 

(Forts.) Not 1: Koncernens 
redovisningsprinciper

Not 2: Betydande uppskattningar 
och bedömningar
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redovisade uppskjutna skattefordran har koncernen 
även väsentliga skattemässiga underskott för vilka 
ingen uppskjuten skattefordran redovisats. Se Not 10.
Väsentligen är underskotten genererade i Sverige där 
dessa kan rullas vidare och inte har någon förfallodag.
Utöver uppskjuten skatt på underskottsavdrag finns 
redovisade uppskjutna skattefordringar kopplade 
till leasingavtal, dessa uppgick per 31 december 
2020 till 347 (198) tkr. Koncernen har bedömt att 
dessa uppskjutna skattefordringar kommer att kunna 
utnyttjas mot framtida skattemässiga överskott.
Nedskrivning av kundfordringar
I beräkningen av koncernens förlustreserv kopplad 
till nedskrivningar av finansiella tillgångar används 
antaganden om risk för fallissemang och förväntade 
förlustnivåer vid fallissemang. I indatan för beräkningen 
gör koncernen bedömningar av lämpligheten i den 
använda datan. Risken för fallissemang baseras på 
motpartens kreditrisk enligt kreditratingföretag. Den 
förväntade förlustnivån är baserad på koncernens 
historik gällande förlustnivåer vid historiska 
fallissemang. För beräknade förlustreserver se Not 15.
Intäktsredovisning och fördelning av transaktionspris
För bedömningar och antaganden 
gällande koncernens intäktsredovisning 
se Redovisningsprinciperna samt Not 5 
avseende Intäkter från avtal med kunder.
Leasingavtals löptid inklusive optioner
I koncernen har leasingavtalens löptid inte 
bedömts vara en väsentlig bedömningspost. 
De väsentliga avtalen saknar ensidiga 
förlängnings- och/eller uppsägningsoptioner. 
Se i övrigt information i Not 16, Not 17.
Potentiell effekt av Brexit
Tempest-koncernens verksamhet via Storbritannien 
uppgick 2020 till cirka 2% av koncernens 
nettoomsättning. Verksamheten mot EU är 
begränsad. Ledningens bedömning är att 
Storbritanniens utträde ur EU har en begränsad 
effekt på koncernens verksamhet i Storbritannien. 
En negativ effekt har uppkommit under 2020 
vilken dock främst kopplas till COVID-19-effekter. 
Eventuella förändringar i växelkursen mellan 
svenska kronor och brittiska pund kommer vid 
omräkning av de brittiska finansiella rapporterna 
att påverka koncernens finansiella rapporter. 
Under 2020 har denna omvärdering via Övrigt 
totalresultat resulterat i en negativ effekt om 
612 tkr främst kopplat till omvärdering av den 
Goodwill som finns i den brittiska verksamheten. 
Denna är redovisad i brittiska pund och påverkas 
således av fluktuationer i valutakurser.

Rörelseförvärv
I rörelseförvärvet avseende GPG Holding som 
skedde 2018 fanns avtal om en tilläggsköpeskilling. 
I händelse av att vissa förutbestämda resultatmål 
kopplade till omsättning och marginal uppnås av 
de förvärvade bolagen senast året som avslutas 
31 december 2021 utgår en tilläggsköpeskilling 
om 3 500 tkr. I jämförelseåret uppskattades det 
verkliga värdet på tilläggsköpeskillingen utifrån 
framtida kassaflöden och diskonteringsränta baserat 
på en förväntad utbetalning under 2022. Redan 
under kvartal 2 2020 gjordes dock bedömningen 
att resultatmålen för de förvärvade bolagen hade 
uppnåtts och tilläggsköpeskillingen betalades 
i sin helhet ut under 2020. Någon redovisad, 
eller ej redovisad, avtalad men ännu ej utbetald 
tilläggsköpeskilling finns inte per 31 december 2020.
COVID-19

En viss avmattning i nyförsäljningen har noterats 
men inte genom minskat intresse utan genom 
uppskjutna beslut hos våra kunder. Vi ser även 
en nedtrappning av behovet av skydd i samband 
med resor, såväl privat- som tjänsteresande, 
samt under sommaren inställda evenemang.

Tempest Security märker även en ökad mängd 
förfrågningar på bevakningstjänster som kunder 
vill kunna avropa i det fall samhällsutvecklingen 
skulle förvärras med ökade krav på social 
distansering eller om det utvecklas social oro.

Leveransen av bevakningstjänster har förändrats 
till följd av att vissa uppdrag i publik miljö har 
minskat till följd av att kunderna under rådande 
omständigheter ej kunnat bedriva sin verksamhet 
i samma utsträckning som tidigare. Denna 
personal har till stor del kunnat absorberas på 
andra uppdrag  genom en minskad användning 
av underleverantörer och timanställda där 
fast anställd personal istället utför arbetet.
Inom vissa driftsenheter och vissa kunder inom 
segmentet Särskilda tjänster finns en minskad 
orderingång. Detta har till viss del hanterats 
genom att allokera berörd personal till andra 
kunder och typer av uppdrag där efterfrågan är 
oförändrad eller ökar. På vissa driftsenheter har 
korttidspermitteringar genomförts då många 
av Tempest Securitys uppdrag kräver särskilda 
kompetenser, behörigheter och auktorisationer 
så personal inte kan flyttas. Under hösten har 
korttidspermitteringarna minskat och från 1 
november är all personal tillbaka och arbetar 100%.
För att möta förändringarna och ökade kostnader 
arbetar Tempest Security brett med att se över 
utgifter och vart vi kan spara för att kunna 
ha en kontinuitet och uthållighet även om 
denna samhällspåfrestning blir långvarig.

(Forts.) Not 2: Betydande uppskattningar och bedömningar
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Not 3: Effekter från 
konvertering till IFRS
IFRS konvertering

Från och med 1 januari 2020 upprättar Tempest 
Security AB sin koncernredovisning i enlighet med 
International Financial Reporting Standards (IFRS) 
utgivna av International Accounting Standards 
Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS 
Interpretations Committee (IFRIC) såsom de 
antagits av Europeiska Unionen (EU). Tidigare 
upprättade finansiella rapporter för koncernen har 
redovisats i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3).

Övergången till IFRS har genomförts i enlighet 
med IFRS 1 (”Första gången IFRS tillämpas”). 
Huvudregeln i IFRS 1 kräver att ett företag 
tillämpar samtliga standarder retroaktivt vid 
fastställandet av öppningsbalansen enligt IFRS. 
Detta innebär att jämförelsesiffrorna för 2019 
är omräknade enligt IFRS. Vissa undantag från 
den retroaktiva tillämpningen är dock tillåtna. 
Koncernen har valt att tillämpa följande:

• Förenklingsregeln för förvärv ingångna före 
förvärvet av GPG Holding vilket innebär 
att Goodwillvärdet för dessa motsvarar 
redovisat värde enligt K3 per 1 januari 
2019. Nedskrivningsprövning enligt IAS 
36 har skett per övergångsdatumet.

• Samtliga leasingavtal som redovisas i 
enlighet med IFRS anses ha startdatum 
1 januari 2019 (”övergångsdatumet”).

Identifierade skillnader

I konverteringsarbetet identifierades skillnader 
mellan IFRS och K3. Dessa skillnader 
presenteras i tabell i denna not. Nedan följer 
beskrivningar till väsentliga skillnader.

1 - Goodwill

Goodwill skrivs inte av inom IFRS. Avskrivningarna 
från K3 återförs i bryggan. Koncernen har delvis valt 
att tillämpa det frivilliga undantaget från retroaktiv 
tillämpning av IFRS 3. Retroaktiv tillämpning har 
skett för förvärv som inträffat efter 1 februari 
2018 medan det ingåend

 
 

 
 

 
 

 

  
  

 
 

  

 
  

  

 
 

  
  

 
  

 

  
  

  
  

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

4 - Hantering villkorad köpeskilling

I moderbolagets balansräkning finns en övrig 
skuld avseende en villkorad ad tilläggsköpeskilling 
som i sin helhet redovisades till upplupet 
anskaffningsvärde under K3. Utifrån vägledningen 
i IFRS 9 (”Finansiella instrument”) har en 
räntekomponent identifierats och redovisas 
över resultaträkningen. Vidare värderas skulden 
löpande i enlighet med IFRS 3 (”Rörelseförvärv”) 
till verkligt värde över resultaträkningen.

5 - Uppställningsform

I samband med övergången till IFRS har 
förändringar i koncernens uppställningsform 
avseende resultat- och balansräkning skett. 
Främst sker en större särredovisning under 
IFRS än vad som tidigare skedde under 
K3 vilket medför en förbättrad översikt av 
de respektive räkningarnas innehåll.
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6 - IFRS 15 Ombud och Huvudman

Vid avtalsgranskning i ett utländskt dotterbolag inför 
IFRS-konverteringen har ett kundavtal identifierats 
där koncernen utifrån IFRS 15 är att klassa som 
ombud. Tidigare har intäkter och kostnader 
från detta avtal redovisats brutto i koncernens 
resultaträkning. I och med övergången har intäkter 
och kostnader kopplade till detta avtal istället 
redovisats netto i koncernens resultaträkning. 

Övriga kommentarer

IFRS 9

I IFRS finns en skillnad mellan K3 och IFRS 
avseende redovisning av kreditförluster. Inom 
IFRS ska förväntade kreditförluster av finansiella 
instrument redovisas vid kontraktets ingång 
istället för när det finns objektiv information att 
full betalning inte kommer erhållas. Koncernen 
har upprättat en modell för att beräkna 
förväntade kreditförluster i enlighet med 
IFRS. För tidigare rapporterade perioder sker 
dock ingen justering då utfallet inte skiljer sig 
väsentligt från de reserveringar som redovisats 
vid respektive tidpunkt. Koncernen har historiskt 
sett haft få kreditförluster till ringa belopp.

Moderbolaget

Moderbolaget har, från övergångsdatumet den  
1 januari 2019 upprättat sin redovisning i 
enlighet med Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. Enligt RFR 2 ska moderbolaget 
tillämpa alla International Financial Reporting 
Standards, antagna av EU, så långt det är 
möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen.

Utöver omklassificeringen av erhållna 
koncern-bidrag från dotterföretag (se 
resultaträkning) uppstod i moderbolaget inga 
väsentliga effekter från konverteringen från 
tidigare redovisningsprinciper till RFR 2.

Effekt av IFRS-tillämpning på koncernens 

kassaflödesanalys i sammandrag

Koncernens nettokassaflöde har inte 
förändrats  i och med konverteringen till IFRS. 
Dock har IFRS-justeringarna haft följande 
effekter på presentationsformatet:

• I konverteringen till IFRS har kassaflöden för 
betalning av operationella leasingavgifter 
(som tidigare redovisades under löpande 
verksamheten) omklassificerats till amorteringar 
och räntor. Amorteringar av leasingskulden 
redovisas i finansieringsverksamheten och 
betalda räntor i löpande verksamheten. 
Avskrivningarna för nyttjanderätter har återförts 
i löpande verksamheten under ”Justeringar 
för ej kassaflödespåverkande poster”.

Justeringen av goodwillavskrivningar har 
ökat rörelseresultatet och ”Justeringar för ej 
kassaflödespåverkande poster”. Därav har 
transaktionen inte haft någon effekt på kassaflödet. 

(Forts.) Not 3: Effekter från konvertering till IFRS
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(Forts.) Not 3: Effekter från konvertering till IFRS
Balansräkning för koncernen 2019-01-01

 
Koncernen (tkr)

Enligt  
tidigare 

principer

 
Referens

IFRS- 
justeringar

 
IFRS

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 31 523 1A 2 887 34 410
Materiella anläggningstillgångar 6 399 2C -1 618 4 781
Nyttjanderättstillgångar - 2A 33 025 33 025
Finansiella anläggningstillgångar 2 646 5A -2 633 13
Uppskjuten skattefordran - 5A 2 631 2 631
Summa anläggningstillgångar 40 568 34 293 74 860

Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 123 2A -1 013 9 111
Övriga omsättningstillgångar 59 586 - 59 586
Summa omsättningstillgångar 69 709 -1 013 68 697

SUMMA TILLGÅNGAR 110 277 33 280 143 557

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till mod-
erföretagets ägare

24 581 1A/1B/2D/4A 3 145 27 725

Långfristiga skulder
Avsättningar 538 5A -538 -
Uppskjuten skatteskuld - 5A 538 538
Leasingskulder - 2B 26 582 26 582
Övriga långfristiga skulder 9 936 4A/5A -1 027 8 909
Summa långfristiga skulder 10 474 25 555 36 029

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 10 570 - 10 570
Aktuell skatteskuld 666 - 666
Leasingskulder - 2B 5 431 5 431
Övriga skulder 21 436 5A -788 20 648
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 42 550 2D -62 42 488
Summa kortfristiga skulder 75 222 4 580 79 803

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 110 277 33 280 143 557
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(Forts.) Not 3: Effekter från konvertering till IFRS 
Balansräkning för koncernen 2019-12-31

 
Koncernen (tkr)

Enligt tidigare 
principer

 
Referens

IFRS- 
justeringar

 
IFRS

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 23 843 1A/1B 10 506 34 349
Materiella anläggningstillgångar 6 564 2C -2 134 4 430
Nyttjanderättstillgångar - 2A 31 843 31 843
Finansiella anläggningstillgångar 2 631 2C/5A -2 629 2
Uppskjuten skattefordran - 2E/5A 2 827 2 827
Summa anläggningstillgångar 33 038 40 413 73 451

Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader och up-
plupna intäkter

10 006 2A -1 122 8 884

Övriga omsättningstillgångar 65 498 - 65 498
Summa omsättningstillgångar 75 504 -1 122 74 381

SUMMA TILLGÅNGAR 108 542 39 291 147 832

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till  
moderföretagets ägare

20 488 1AB/2DE/4A 10 640 31 128

Långfristiga skulder
Avsättningar 36 1 37
Uppskjuten skatteskuld - - -
Leasingskulder 991 2B 23 977 24 968
Övriga långfristiga skulder 3 500 4A -106 3 394
Summa långfristiga skulder 4 527 23 871 28 398

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 7 590 - 7 590
Aktuell skatteskuld 666 - 666
Leasingskulder 948 2B 5 191 6 139
Övriga skulder 22 812 3 22 815
Upplupna kostnader och förut-
betalda intäkter

51 511 2D -412 51 098

Summa kortfristiga skulder 83 527 4 781 88 305

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 108 542 39 291 147 832
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Koncernen (tkr)

Enligt tidigare 
principer

 
Referens

IFRS- 
justeringar

 
IFRS

Nettoomsättning 286 955 6A -621 286 334
Övriga rörelseintäkter 485 - 485
Summa rörelsens intäkter 287 440 -621 286 819

Handelsvaror -34 345 6A 621 -33 724
Övriga externa kostnader -33 140 2D/2E 6 961 -26 179
Personalkostnader -229 933 - -229 933
EBITDA -9 978 6 961 -3 017

Avskrivningar och nedskrivningar -9 920 1B/2E 1 403 -8 517
RÖRELSERESULTAT -19 898 8 364 -11 534

Finansiella intäkter 13 - 13
Finansiella kostnader -671 2E/4B -1 076 -1 747
Resultat före skatt -20 556 7 288 -13 268

Skatt 381 2E 199 580
PERIODENS RESULTAT -20 175 7 487 -12 688

Rapport över totalresultat för koncernen januari - december 2019

 
Koncernen (tkr)

Enligt tidigare 
 principer

 
Referens

IFRS- 
justeringar

 
IFRS

Poster som kan återföras till resultat
Valutakursdifferenser vid omräkning  
av utländska verksamheter

- 3A 450 450

PERIODENS TOTALRESULTAT - 7 937 -12 238

(Forts.) Not 3: Effekter från konvertering till IFRS 
Resultaträkning för koncernen januari - december 2019
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(Forts.) Not 3: Effekter från konvertering till IFRS 
Referenser
1A: Uppdaterad förvärvsanalys för GPG Holding AB i enlighet med IFRS 3 har resulterat i ökat goodwill-värde om 2 887.  
Ökningen beror på omräknat förvärvspris (-265), kostnadsförda förvärvskostnader (-423) vilka tidigare inkluderats i  
anskaffningskostnaden samt återläggning av avskrivningar (+3 575).

1B: Återläggning av avskrivningar goodwill (effekt på tillgång inom parentes visar periodens återlagda avskrivningar med 
tillägg för 1A); 
 1 januari 2019: +3 575 
 12M 2019: +7 604 (10 491)

2A: Bokning av Nyttjandetillgångar för leasingavtal i enlighet med IFRS 16.

2B: Bokning av lång- och kortfristiga skulder för leasingavtal i enlighet med IFRS 16.

2C: Utvändning av tidigare redovisad Finansiell leasing. Ingår i enlighet med IFRS 16 i Nyttjanderättstillgångar.

2D: Utvändning av tidigare justering för hyresrabatt (linjär kostnadsfördelning) som vänds ut i IFRS då hanterad under 
IFRS 16 Leasingavtal med följande effekt mot resultaträkningen och inom parentes de upplupna kostnaderna; 
 1 januari 2019: +62 (-62) 
 31 december 2019: +348 (-410)

2E: Återläggning av leasingkostnader enligt K3 (övriga externa kostnader) för bokning av avskrivningar nyttjanderätts- 
tillgång samt räntekostnad leasingskuld i enlighet med IFRS 16; 
 12M 2019: Övrig kostnad +6 614, Avskrivningar -6 201, Räntekostnad -993, Uppskjuten skatt +199. Netto -381

3A: Under Övrigt totalresultat, som är en ny del som presenteras i och med IFRS-övergången, särredovisas valuta- 
omräkningsdifferenserna på utländska verksamheter, dessa ingår i omräkningsreserv i eget kapital. Det är främst  
förändringar i valutakurs mellan GBP och SEK som driver posten. Effekten för 2019 uppgår till 450.

4A: Justering för finansiell komponent i tilläggsköpeskillingen (finansiell skuld) under IFRS 9, tidigare redovisat värde  
3 500 har under IFRS räknats om till verkligt värde vilket påverkat balansräkningen med; 
 1 januari 2019: -191 
 31 december 2019: -135

4B: Kostnad för finansiell komponent i tilläggsköpeskilling redovisad i resultaträkningen (samt ingående eget kapital);  
 1 januari 2019: -75 
 12M 2019: -84

5A: Ändrade uppställningar:  
 Uppskjuten skattefordran redovisades tidigare inom ”Finansiella anläggningstillgångar” - numer på egen rad. 
 Uppskjuten skatteskuld redovisades tidigare i ”Avsättningar” men numer på egen rad.  
 Långfristig skuld avseende finansiell leasing redovisades tidigare i ”Övriga långfristiga skulder” och  
 kortfristig skuld avseende finansiell leasing inom ”Övriga skulder”. Dessa poster ingår under  
 IFRS 16 istället i kort- och långfristiga Leasingskulder.

6A: Avtal med kund som under IFRS 15 ska redovisas netto (intäkt och kostnad) jämfört med tidigare redovisning som 
skedde brutto. Justeringen innebär en debet mot intäkt (-) och en motsvarande kredit mot Handelsvaror (+) utan netto- 
effekt mot EBITDA/Rörelseresultat. Justering för 2019 uppgår till: Intäkter -621, Handelsvaror +621.
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Not 4: Segmentinformation - Koncernen
Beskrivning av segment
Koncernens högste verkställande beslutsfattare utvärderar löpande koncernens verksamhet och 
har identifierat följande segment som förklaras vidare i övriga delar av årsredovisningen;
- Bevakning, 
- Särskilda tjänster, 
- Övervakning, 
- Teknik
Bevakning och Särskilda Tjänster utgör koncernens väsentliga rapporteringsbara segment. Övervakning  
och Teknik ingår därmed i ”Övriga segment”. Koncerngemensamma tjänster (”Supportfunktioner”)  
presenteras under ”Koncerngemensamma tjänster”. Kostnaderna för supportfunktioner fördelas inte till  
respektive verksamhetsområde för den interna rapporteringen och inkluderas därför inte i respektive  
segment.
Som underlag för fördelning av resurser och bedömningen av rörelsesegmentens resultat utgår  
Högste verkställande beslutsfattare från extern nettoomsättning och EBITDA.

Extern omsättning och EBITDA per segment

Segmentsrapportering  
Belopp i tkr 2020 % 2019 %

Extern omsättning
Bevakning 237 488 210 504
Särskilda tjänster 38 983 56 352
Övriga segment 23 219 19 478
Summa extern omsättning 299 690 286 334

EBITDA och EBITDA-marginal

Bevakning 33 127 14% 21 187 10%
Särskilda tjänster * 5 391 14% 1 419  3%
Övriga segment 3 650 16% 245  1%
Summa EBITDA segment 42 168 14% 22 851 8%

Koncerngemensamma tjänster -29 498 - -25 868   -
Summa EBITDA 12 670 4% -3 017 -1%

Avskrivningar -8 639 -8 517
Finansiella intäkter 171 40
Finansiella kostnader -1 626 -1 774

Resultat före skatt 2 576 -13 268

* EBITDA inom Särskilda tjänster påverkas 2020 med +1,4 MSEK från avyttringen av NPA som skedde 
under kvartal 2 2020 jämfört med motsvarande period föregående år. Exkluderat för detta uppgår EBITDA- 
marginalen till; 12M 2020; 10%. 
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Not 5: Intäkter från avtal med kunder
Uppdelning av intäkter från avtal med kunder
Koncernens huvudsakliga intäktsströmmar avser försäljning av bevakningstjänster vilka väsentligen  
redovisas över tid allteftersom tjänsten utförs. Inom Övriga segment finns en viss oväsentlig omsättning,  
kopplad till verksamhetsgrenen Teknik, där redovisning av intäkter för installationer och liknande sker vid  
den tidpunkt kontrollen över den utlovade varan övergår till kunden. Intäkter från avtal med kunder  
per segment framgår i Not 4 Segmentinformation. Det förekommer ingen väsentlig försäljning mellan de  
olika segmenten. Se även Redovisningsprinciper - Intäktsredovisning för information kring hur intäkterna  
fördelar sig och redovisas för de olika segmenten.  
Intäkter om 56 844 tkr (30 518 tkr) avser en enskild kund. Dessa intäkter hänför sig till Bevaknings- 
segmentet och har genererats i Sverige. 

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. 

  Koncernen Moderföretaget
Belopp i tkr 2020 2019 2020 2019
Sverige 283 310 275 070 20 106 19 722

Övriga Europa 12 841 6 435 184 203
Övriga länder 3 539 4 829 - -
Summa 299 690 286 334 20 290 19 925

Tillgångar och skulder hänförliga till avtal med kunder
Koncernen redovisar följande tillgångar och skulder hänförliga till avtal med kunder:

Koncernen
Belopp i tkr Not 2020 2019
Kundfordringar 15 30 710 39 517

Kortfristiga avtalstillgångar redovisade som Upplupna intäkter 18 7 141 4 957
Förlustreserv 15 -449 -48
Summa 37 402 44 426

Kortfristiga avtalsskulder redovisade som Förutbetalda intäkter 19 9 837 7 410
Summa 9 837 7 410

Inom posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i Balansräkningen redovisas en tillgång från  
utgifter för att fullgöra avtal uppgående till 204 tkr (618 tkr). Tillgången kostnadsförs löpande över de olika 
underliggande avtalens initiala löptid. Under 2020 har 414 tkr (240 tkr) av denna tillgång kostnadsförts.  
Förlustreserven redovisas i enlighet med IFRS 9. Kreditrisken i koncernens kundfordringar bedöms låg,  
se vidare i Not 15 Kundfordringar. 
Redovisade intäkter 2020 avseende prestationsåtaganden som uppfyllts 2019 (och 2019 avseende 2018) är  
immateriellt till följd av tjänsternas natur.

Väsentliga förändringar i avtalstillgångar och avtalsskulder
Avtalstillgångar har minskat som en konsekvens av Covid 19, dels på grund av minskad försäljning i kvartal 
4 i jämförelse med föregående år, dels på grund av ett förändrat betalningsbeteende hos kunderna, vilket  
har lett till att antalet förfallna fakturor i spannet 1-30 dagar har ökat.
Avtalsskulder har ökat med 2 427 tkr. Förändringen förklaras till stor del av en avtalsomläggning på vissa 
kunder där årsfakturan för 2021 skickades ut under december månad i stället för löpande under året.
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(Forts.) Not 5: Intäkter från avtal med kunder
Samtliga avtalsskulder vilka förelåg per 31 december 2019 har intäktsredovisats under 2020 och samtliga  
avtalsskulder vilka föreligger per 31 december 2020 förväntas intäktsredovisas under 2021.

Intäkter för återstående prestationsåtaganden
Koncernens avtal fördelas in i följande två kategorier; avropsavtal samt fasta avtal. Avropsavtalen avser 
intäkter av ej återkommande natur. Vid tecknandet av ett fast avtal uppgår löptiden vanligtvis till 12 månad-
er eller längre. Flertalet av koncernens större kontrakt har löptider om flera år. I slutet av löptiden är det 
inte ovanligt att avtalen förlängs löpande med 12 månader med en förutbestämd uppsägningstid på 3-6 
månader, även om längre uppsägningstider finns. I nedan tabell redovisas återstående prestationsåtagan-
den för avtal där återstående löptid överstiger 12 månader fördelat på den delen av prestationsåtagan-
det som fullgörs inom 12 månader respektive efter 12 månader. För de avtal som har en avtalsperiod på 
högst 12 månader eller faktureras baserat på nedlagd tid använder sig koncernen av undantagsreglerna 
i IFRS 15 som tillåter att upplysning inte lämnas om transaktionspriset för dessa ouppfyllda åtaganden.
Ledningen förväntar sig att intäkter för återstående prestationsåtaganden, på avtal som 
är längre än 12 månader, per 31 december 2020 redovisas enligt följande: 

Koncernen
Belopp i tkr 2020 2019 *
Inom ett år 40 439 -
Efter ett år 32 139 -
Totalt 72 578 -

* Jämförelsesiffror saknas

Not 6: Övriga rörelseintäkter

  Koncernen Moderföretaget
Belopp i tkr Not 2020 2019 2020 2019
Statliga stöd COVID-19 3 904 - 8 -
Avyttring av verksamhet 25 1 446 - - -
Övriga realisationsresultat 1 675 45 - -
Övriga rörelseintäkter 465 440 11 2
Summa 7 490 485 19 2

Koncernen har erhållit statliga Covid-19 stödpaket bestående av 1 603 tkr relaterat till permitteringar samt  
2 301 tkr (varav 8 tkr moderbolaget) relaterat till sjuklöneersättningar.

Not 7: Ersättning till revisorerna

  Koncernen Moderföretaget
Belopp i tkr 2020 2019 2020 2019
Ernst & Young AB
   Revisionsuppdraget 474 360 120 144
   Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 108 20 108 20
   Övriga tjänster 196 86 196 86
Summa 778 466 424 250

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 av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
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Not 8: Anställda och ersättningar
  Koncernen Moderföretaget

Medelantal anställda 2020 2019 2020 2019
Män 296 285 6 5
Kvinnor 90 78 5 7
Summa 386 363 11 12

Antalet anställda per land
Sverige 378 355 11 12
Övriga länder 8 8 - -
Koncernen har ändrat metod för beräkning av FTE under 2020 och justerat jämförelseperioderna för att 
reflektera detta. 

Könsfördelning bland ledande 
befattningshavare 2020 2019 2020 2019

Styrelseledamöter
Män 5 5 5 5
Kvinnor - - - -

VD och ledande befattningshavare
Män 5 5 2 2
Kvinnor 2 2 2 2

Löner, andra ersättningar och 
sociala kostnader (belopp i tkr) 2020 2019 2020 2019

Styrelse, VD och företagsledning 9 201 8 961 5 909 5 728
Övriga anställda 163 085 155 987 3 499 3 140
Summa 172 286 164 948 9 408 8 868

Sociala kostnader 2 291 2 347 1 204 954
Pensionskostnader till styrelse, 
VD och företagsledning 9 346 8 112 458 309
Pensionskostnader övriga anställda 51 476 51 475 2 658 2 955
Totala löner, sociala kostnader 
och pensionskostnader 235 399 226 882 13 728 13 086

Samtliga pensionskostnader i koncernen avser avgiftsbestämda planer.  
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Not 9: Finansnetto
  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr Not 2020 2019 2020 2019
Ränteintäkter
Ränteintäkter 26 13 - -
Ränteintäkter avseende leasing fordringar 17 134 - - -
Kursdifferenser 11 27 - -
Summa 171 40 - -

Räntekostnader
Räntekostnader -7 -23 - -
Räntekostnader avseende leasingskulder 16 -1 056 -1 021 - -
Kursdifferenser -177 -230 - -83
Avsättningar: upplösning av diskonteringseffekt -107 -83 - -
Övriga finansiella kostnader -279 -417 -164 -
Summa -1 626 -1 774 -164 -83

Totalt finansnetto -1 455 -1 734 -164 -83

(Forts.) Not 8: Anställda och ersättningar

Ersättningar och övriga förmåner 
befattningshavare (belopp i tkr)

Grundlön/
Styrelse-

arvode
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner
Pensions-
kostnader Summa

Anders Laurin, styrelsens ordförande 173 - - - 173
Michael Silvferberg 86 - - - 86
Daniel Nyhrén 86 - - - 86
Thomas Löfving 396 - - 172 568

Andrew Spry, VD 1 812 - 108 476 2 396
Marie Berthold Rosenqvist, vVD 1 100 - 50 195 1 345

Andra ledande befattningshavare (5 st) 4 909 275 206 1 448 6 838

Summa 8 562 275 364 2 291 11 492

Till styrelsens ordförande och ledmöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Något särskilt arvode  
utgår ej för eventuellt kommittéarbete.
Med andra ledande befattningshavare menas de personer som utöver VD och vVD ingick i koncernens  
ledningsgrupp.
Verkställande direktören har rätt till tolv månaders grundlön i avgångsvederlag. Verkställande direktören  
och vice Verkställande direktör har enligt anställningsavtal en ömsesidig uppsägningstid om tolv månader.  
För Bolagets övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden mellan tre och sex månader  
beroende på om uppsägningen företas av Bolaget eller befattningshavaren.
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Not 10: Inkomstskatt

Skatt på årets resultat
  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2020 2019 2020 2019
Aktuell skatt
Aktuell skatt på årets resultat -59 -148 - -
Justering skatt från tidigare år 24 10 - -

-35 -138 - -
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -1 269 718 - -
Redovisad skatt -1 304 580 - -

Avstämning mellan gällande skattesats och effektiv skattesats
Aktuell skattesats uppgår till 21,4 % (2019: 21,4 %). Beskattning för andra jurisdiktioner beräknas till  
gällande skattesats i respektive jurisdiktion.

Skillnaden mellan bolagets skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats består av  
följande komponenter:

Redovisat resultat före skatt 2 576 -13 268 -3 763 8 188
Skatt enligt gällande skattesats 21,4% (21,4%) -551 2 839 805 -1 752
Skatteffekt av:
    Andra skattesatser i utländska dotterbolag 5 14 - -
    Ej avdragsgilla kostnader -68 -215 -32 -39
    Ej avdragskilla intäkter 142 - - -
    Utnyttjat underskottsavdrag 1 222 740 - -
    Ej redovisad uppskjuten skattefordran -809 -3 069 -773 -2 713
    Förändring i redovisad uppskjuten skattefordran -1 164 - -
    Förändring i temporära skillnader -105 198 -
    Justering avseende tidigare år 24 11 -
    Lämnade koncernbidrag bokförda över  
    balansräkning - - - 4 421
    Avdragsgilla transaktionskostnader - 83 - 83
    Ändrad bolagsskattesats - 21 - -
Redovisad skatt -1 304 580 - -
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(Forts.) Not 10: Inkomstskatt

Specification uppskjutna skatter
  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2020 2019 2020 2019
Uppskjutna skattefordringar
   Skattemässiga underskott 1 469 2 633 99 98
   Leasingskulder 347 198 - -
   Övriga temporära skillnader -6 4 - -
Summa uppskjutna skattefordringar 1 810 2 827 99 98

Uppskjutna skatteskulder
  Leasingfordringar 239 - - -
Summa uppskjutna skatteskulder 239 - - -

Förändring uppskjuten skattefordran
Ingående saldo 2 827 2 629 98 98
Förändring skattemässiga underskott -1 164 - - -
Förändring leasingskulder 149 198 - -
Förändringar övriga temporära skillnader -2 - 1 -
Summa uppskjuten skattefordran 1 810 2 827 99 98

Förändring uppskjuten skatteskuld
Ingående saldo - 538 - -
Årets avsättningar 239 - - -
Under året ianspråktagna belopp - -538 - -
Summa uppskjutna skatteskulder 239 - - -

Den redovisade uppskjutna skattefordran har beräknats enligt en skattesats på 20,6% (20,6%). Koncernen 
har ingen legal rätt att kvitta de ovan redovisade fordringarna och skulderna varför dessa redovisas brutto i  
balansräkningen.
Koncernens totala underskottsavdrag uppgår till 41 350 tkr (44 317) vilket motsvarar en uppskjuten  
skattefordran om 8 518 tkr (9 216) varav 1 469 tkr (2 633) är redovisade i balansräkningen och  
7 050 tkr (6 583) är ej redovisade.
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Not 11: Materiella anläggningstillgångar - Koncernen

Anläggningstillgångar 
Belopp i tkr

Förbättrings-
utgifter på 

annans fastighet

 
Inventarier och 

installationer

 
 

Total

Per 1 januari 2019 (Omräknat, se not 3)
Anskaffningsvärde 2 406 5 198 7 604
Ackumulerade av- och nedskrivningar -20 -2 803 -2 823
Redovisat värde 2 386 2 395 4 781

Räkenskapsår 2019
Inköp 23 742 765
Valutakursdifferenser - 5 5
Avskrivningar -242 -879 -1 121
Utgående redovisat värde 2 167 2 263 4 430

Per 31 december 2019
Anskaffningsvärde 2 429 5 945 8 374
Ackumulerade av- och nedskrivningar -262 -3 682 -3 944
Redovisat värde 2 167 2 263 4 430

Räkenskapsår 2020
Inköp 160 104 264
Valutakursdifferenser - -3 -3
Utrangeringar - -329 -329
Avskrivningar -266 -441 -707
Utgående redovisat värde 2 061 1 594 3 655

Per 31 december 2020
Anskaffningsvärde 2 589 5 717 8 306
Ackumulerade av- och nedskrivningar -528 -4 123 -4 651
Redovisat värde 2 061 1 594 3 655
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Not 12: Goodwill och immateriella anläggningstillgångar - Koncernen

Anläggningstillgångar 
Belopp i tkr

 
 

Goodwill

Internt 
upparbe- 

tade 
program-

varor

Övriga 
program 

varor och 
licenser

 
Övriga 

tillgångar

 
 

Total

Per 1 januari 2019 (Omräknat, se not 3)
Anskaffningsvärde 32 096 - 4 261 920 37 277
Ackumulerade av- och nedskrivningar - - -2 446 -421 -2 867
Redovisat värde 32 096 - 1 815 499 34 410

Räkenskapsår 2019
Inköp/internt upparbetade - - 406 104 510
Utrangeringar - - -72 -39 -111
Valutakursdifferenser 248 - - 1 249
Avskrivningar - - -643 -177 -820
Utrangeringar - - 72 39 111
Utgående redovisat värde 32 344 - 1 578 427 34 349

Per 31 december 2019
Anskaffningsvärde 32 344 - 4 595 986 37 925
Ackumulerade av- och nedskrivningar - - -3 017 -559 -3 576
Redovisat värde 32 344 - 1 578 427 34 349

Räkenskapsår 2020
Inköp/internt upparbetade - 1 556 46 - 1 602
Utrangering - - -78 -150 -228
Avyttring -240 - - - -240
Valutakursdifferenser -461 - - - -461
Avskrivningar - -37 -606 -167 -810
Utrangering - - 78 150 228

Utgående redovisat värde 31 643 1 519 1 018 260 34 440

Per 31 december 2020
Anskaffningsvärde 31 643 1 556 4 563 836 38 598
Ackumulerade av- och nedskrivningar - -37 -3 545 -576 -4 158
Redovisat värde 31 643 1 519 1 018 260 34 440
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Väsentliga antaganden
Konstant tillväxttakt WACC

2020 2019 2020 2019
Gothia Protection Group 2% 2% 8% 8%

Särskilda tjänster 2% 2% 8% 8%
Övriga verksamhetsområden 2% 2% 9% 9%

Not 13: Goodwill
Goodwill fördelad till kassagenererande enhet
Goodwillvärdet är fördelat baserat på den lägsta kassagenererande enhet denna är hänförlig till.  
I dagsläget är detta hänförligt till det segment verksamheten härrör sig till med undantag för den goodwill  
som avser Gothia Protection Group som bedöms vara en egen kassagenererande enhet. Ledningens 
förväntan är att allteftersom denna verksamhet integreras i koncernen kommer denna goodwill att  
övergå till segmentet Särskilda tjänster.

Belopp i tkr 2020 2019
Gothia Protection Group 20 974 21 214

Särskilda tjänster 4 034 4 435
Övriga verksamhetsområden 6 635 6 695
Summa 31 643 32 344

Vidare information om koncernens rörelsesegment återfinns i Not 4. För förändring i Goodwill se även  
not 12.

Nedskrivningsprövning för goodwill
En prövning om det föreligger ett nedskrivningsbehov av goodwillvärden genomförs årligen,  
eller så snart indikation finns på värdenedgång.
Återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna har för perioderna som omfattas av denna 
finansiella rapport fastställts genom beräkning av nyttjandevärdet. Beräkningarna utgår ifrån 
kassaflödesprognoser baserade på budgetar fastställda av ledningen för de kommande fyra-fem 
åren. Kassaflöden efter denna period extrapoleras med tillväxttakten som anges nedan.
Beräkningen av nyttjandevärdet sker på basis av flera väsentliga antaganden och bedömningar. Dessa 
avser främst omsättningstillväxttakten på kort och lång sikt samt för värderingen den relevanta WACC 
(Weighted Average Cost of Capital) vilken används för att diskontera de framtida kassaflödena.
Koncernen har för samtliga segment historiskt, exkluderat COVID-19-effekter, visat på väsentligt 
högre tillväxttakt än säkerhetsmarknaden generellt, för mer information om historisk tillväxt, se 
Flerårsöversikten, sida 27. Koncernens tillväxtmål för de kommande åren, och förväntade tillväxt, 
överstiger därför väsentligen de tillväxttakter som använts för nedskrivningsprövningarna.
Då koncernens verksamhet väsentligen sker i Sverige bygger antaganden på WACC främst på den svenska 
marknaden. Ledningens bedömning är att detta inte väsentligen påverkar nedskrivningsprövningen då 
skillnaderna mellan övriga marknader som påverkar nedskrivningsprövningen bedöms oväsentlig. Per 
externa bedömningar är en rimlig WACC för Tempest-koncernen ca 7,5%. I de nedskrivningsprövningar 
som skett ligger WACC på 8-9%. En lägre WACC genererar ett högre återvinnings-värde varför den 
använda WACC inte bedöms påverka utfallet av nedskrivningsprövningen. Koncernen har för respektive 
kassagenererande enhet genomfört en analys av känsligheten i nedskrivnings-prövningen för förändringar 
i de viktigaste antagandena som används för att bestämma återvinningsvärdet. Ledningens bedömning är 
att då nedskrivningsprövningarna redan initialt bygger på försiktiga antaganden gällande dels tillväxttakt, 
dels en högre WACC än tilldelat av marknaden kan återvinningsvärdet således vara väsentligt högre. 
Det finns dock inget i de känslighetsanalyser som utförts som tyder på att det redovisade värdet för 
någon av posterna skulle överstiga återvinningsvärdet och därmed indikera ett nedskrivningsbehov.
Årets nedskrivningsprövning har resulterat i att inget nedskrivningsbehov föreligger. Således har ingen  
nedskrivning redovisats för 2020.
I tabellerna nedan framgår koncernens goodwill fördelad till dess underliggande kassagenererande  
enheter samt de väsentliga antaganden som dessa bygger på.
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Not 14: Finansiella tillgångar och finansiella skulder
I dagsläget redovisas samtliga Tempest Securitys finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde. 
Även samtliga finansiella skulder, såsom leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder, 
redovisas per 31 december 2020 till upplupet anskaffningsvärde. Det upplupna anskaffningsvärdet 
anses även utgöra en rimlig uppskattning av tillgångens eller skuldens verkliga värde.

Koncernen, och Moderföretaget, redovisar följande finansiella instrument:

Finansiella tillgångar Not Koncernen Moderföretaget
Belopp i tkr 2020 2019 2020 2019
Finansiella tillgångar värderade till 
upplupet anskaffningsvärde:
   Kundfordringar 15 30 261 39 469 - -
   Fordringar hos koncernföretag - - 113 934
   Leasingfordran 17 5 511 - - -
   Övriga finansiella tillgångar 2 2 - -
   Likvida medel 28 897 25 120 1 052 4 987
Summa finansiella tillgångar 64 671 64 591 1 165 5 921

Övriga finansiella tillgångar avser deposition lämnat till en leverantör och redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde. 

Likvida medel består enbart av Kassa och bank.

Det verkliga värdet på kortfristiga fordringar motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonterings- 
effekten inte anses vara väsentlig. 

Finansiella skulder Koncernen Moderföretaget
Belopp i tkr 2020 2019 2020 2019
Finansiella skulder värderade till 
upplupet anskaffningsvärde:
   Leverantörsskulder 6 747 7 590 1 522 1 478
   Skulder till koncernföretag inkl leverantörsskuld - - 13 870 11 162
   Leasingskulder 32 610 31 107 - -
Finansiella skulder värderade till verkligt 
värde över resultaträkningen:
   Övriga långfristiga skulder - 3 394 - 3 500
Summa finansiella skulder 39 357 42 091 15 392 16 139

Övriga långfristiga skulder i 2019 avser en villkorad tilläggsköpeskilling relaterad till förvärv av GPG Holding 
AB. Tilläggsköpeskillingen är reglerad i kvartal 2 2020. Redovisat till upplupet anskaffningsvärde i moder- 
bolaget.

Koncernens exponering mot olika risker som är förknippade med de finansiella instrumenten beskrivs 
nedan. Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen motsvarar det redovisade värdet för  
varje kategori av finansiella tillgångar som redovisas ovan.

Finansiella risker

Koncernens ledningsgrupp utvärderar löpande möjliga finansiella risker och återrapporterar dessa till VD 
och CFO som tillsammans ansvarar för att utforma koncernens finansiering och finansiella riskhantering. 

Tempest är exponerad främst av två finansiella risker. Då företaget är i en stark tillväxtfas anses 
likviditetsrisken att vara en väsentlig risk. Koncernens kreditrisk, dvs. risken att kunder inte 
kommer att kunna uppfylla sina förpliktelser, har historiskt varit låg men risken bedöms för tillfället 
förhöjd. Detta då rådande pandemi har slagit hårt mot ett par av koncernens kundsegment.  
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(Forts.) Not 14: Finansiella tillgångar och finansiella skulder
Likviditetsriskhantering

Likviditetsrisken är risken att inte kunna uppfylla betalningsförpliktelser till följd av otillräcklig likviditet. 
Koncernen har viss säsongsvariation inom verksamheten vilket innebär ett sämre kassaflöde 
under kvartal ett och två och ett starkare kassaflöde under kvartal tre och fyra. Vidare sker fortsatt 
väsentliga investeringar i verksamheten vilket ytterligare påverkar kassaflödet negativt.

Koncernen hanterar likviditetsrisken genom att kontinuerligt uppdatera såväl lång- som kortsiktiga 
prognoser samt genom att löpande kontrollera faktiska kassaflöden. Likviditeten är en återkommande 
diskussionspunkt på varje styrelsemöte. Koncernen har från 1 april 2020 en beviljad blockbelåningslösning 
som ger ett kreditutrymme på upp till 80% av värdet på Tempest Security Sverige ABs utestående 
kundfordringar (kreditlimit 15 MSEK). Blockbelåningen löper tillsvidare med tre månaders ömsesidig 
uppsägningstid. Blockbelåningen är per datumet för denna rapport ännu outnyttjad.

Avtalsentliga löptider för finansiella skulder

Nedanstående tabeller beskriver koncernens återstående avtalsenliga löptid för dess finansiella skulder  
med kontraktsenliga betalningsperioder. 

Belopp i tkr Inom  3 
månader

3-12 
månader 1-2 år 2-5  år Senare 

än 5 år Summa

31 december 2020
Leverantörsskulder 6 747 - - - - 6 747
Leasingskulder 1 911 5 313 6 978 13 680 8 277 36 159
Summa finansiella skulder 8 658 5 313 6 978 13 680 8 277 42 906

31 december 2019
Leverantörsskulder 7 590 - - - - 7 590
Leasingskulder 717 5 313 5 570 11 617 11 031 34 448
Övriga långfristiga skulder - - 3 500 - - 3 500
Summa finansiella skulder 8 307 5 313 9 070 11 617 11 031 45 538

Kreditriskhantering

Kreditrisken utgörs av den kredit som ges till kunder och som innebär att koncernen inte erhåller 
betalning för redovisade kundfordringar. Koncernen har inarbetade rutiner för att hantera kreditrisken. 
Nya företagskunder är föremål för en kreditupplysning.  Därtill görs regelbundna kontroller av 
förändringar i kreditrating på alla företagskunder. Om inte kunden bedöms godkänd enligt de ställda 
kraven för kreditgivning kan koncernen begära förskottsbetalning för att minska kreditriskerna. För 
privatpersoner med larmabonnemang begränsas kreditrisken av att kunder som inte betalar stängs 
av från sina abonnemang. Rutinprocesser följs för att snabbt vidta åtgärder för att återkräva förfallna 
fordringar. Koncernen har ett avtal med inkassoföretag som hanterar förfallna fordringar vid behov. Den 
maximala kreditriskexponeringen avseende förfallna kundfordringar uppgick per 31 december 2020 till 
6 766 tkr (4 049 tkr). Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår av Not 15. Vid datumet för denna 
rapport har den maximala kreditriskexponeringen avseende dessa kundfordringar minskat till 173 tkr.

Kapitalhantering
Koncernen hanterar sitt kapital för att säkerställa att koncernen kommer att kunna fortsätta med verksam- 
heten och att det ska finnas kapacitet för stark tillväxt, dels organiskt, dels i form av förvärv. Då koncernen  
är i en tillväxtfas använder sig koncernen av nyemissioner för att ta in kapital. VD tillsammans med CFO  
utvärderar även andra möjligheter till att ta in kapital till exempel via lån. Per 31 december 2020, bortsett  
från leasingåtaganden är koncernen fri från räntebärande lån. Koncernen har inte något absolut mått för  
skuldsättningsgraden. 
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Not 15: Kundfordringar
Belopp i tkr 2020 2019

Kundfordringar 30 710 39 517

Reserv osäkra fordringar -449 -48
Kundfordringar netto 30 261 39 469

Kundfordringar är belopp hänförliga till kunder avseende sålda tjänster som utförs i den löpande 
verksamheten. Koncernens generella kredittid är 30 dagar men avsteg mot detta förekommer. 
Kundfordringar värderas initialt till transaktionspriset och därefter till upplupet anskaffningsvärde. 

Förlustreserv kundfordringar

Koncernens metod för nedskrivningar och beräkning av reserveringen för osäkra kundfordringar 
beskrivs i not 1 redovisningsprinciper. Koncernen beräknar förväntade kreditförluster utifrån 
kundfordringarnas kreditrisk (risk för fallissemang) och den förväntade förlustnivån vid fallissemang. 
Koncernen har historiskt haft oväsentliga kundförluster och det förändrade ekonomiska läget i och 
med COVID-19-pandemin har inte väsentligt påverkat detta. Poster förfallna med mer än 90 dagar 
skrivs ned ytterliggare till förväntad förlustnivå vilken baseras på koncernens historik. För juridiska 
personer är denna 60% och för privatpersoner 100%. Kreditrisken mot privatpersoner är försumbar.

Kundfordringar och andra avtalstillgångar skrivs bort när det inte finns någon rimlig förväntan om 
återbetalning. Indikatorer på detta inkluderar avslutade konkurs- eller rekonstruktionsärenden eller 
avslutade Kronofogdeärenden. Kreditförluster redovisas netto inom rörelseresultatet och återvinningar 
av belopp som tidigare skrivits bort redovisas mot samma rad i resultaträkningen. Den ökning som 
framgår i förlustreserven mellan 2019 och 2020 förklaras till största del av COVID-19 -pandemins effekt på 
handelssektorn vilket resulterat i rekonstruktioner och försämrade kreditrisknivåer inom denna bransch.

Andelen av kundfordringar som ingår i de kreditrisknivåer som omfattar risker för fallissemang 
uppgår till 1% och avgör 62% av den totala förlustreserven. 77% av kundfordringar är inte förfallna 
per 2020-12-31. Kundfordringar som är förfallna under 30 dagar utgör 22% av det totala. Resterande 
38% av förlustreserven avser den generella förlustrisken för dessa kategorier av kundfordringar.

Åldersanalys 2020
 
Belopp i tkr

Ej 
förfallna

1-90 
dagar

Över 90 
dagar Förlustreserv % Summa

Kundfordringar 23 944 6 433 333 -449 1% 30 261

Upplupna intäkter (Not 18) 7 141 - - - - 7 141
Summa 31 085 6 433 333 -449 1% 37 402

Åldersanalys 2019
 
Belopp i tkr

Ej 
förfallna

1-90 
dagar

Över 90 
dagar Förlustreserv* % Summa

Kundfordringar 35 468 4 012 37 -48 0% 39 469

Upplupna intäkter (Not 18) 4 957 - - - - 4 957
Summa 40 425 4 012 37 -48 0% 44 426

* Förlustreserv 2019 – ej omräknat i samband med IFRS konverteringen då väsentligen korrekt. 
Per augusti 2020 kvarstår obetalda kundfordringar från 31 december 2019 om 51 tkr.

Förändring i förlustreserv under räkenskapsåret  (belopp i tkr) 2020 2019
Per 1 januari 48 120

Ökning av förlustreserven 437 -48

Under året bortskrivna kundfordringar -38 -24
Per 31 december 449 48
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Not 16: Leasingavtal - Koncern som leasetagare
Koncernen  leasar lokaler för kontor och produktion,  maskiner och  inventarer samt fordon. Leasingperioden 
för huvudkontoret uppgår till 10 år. Övriga hyresleasingavtal skrivs normalt för fasta perioder om 12 månader 
till 5 år men möjlighet till förlängning kan finnas. Leasingperioderna för maskiner, inventarier och fordon är 
normalt 2 - 5 år. Leasingavtalen innehåller inga särskilda villkor eller restriktioner förutom att leasegivaren 
bibehåller rättigheterna till pantsatta leasade tillgångar. De leasade tillgångarna får inte användas som  
säkerhet för lån.

I de fall koncernens leasingavtal innehåller optioner att förlänga och/eller säga upp avtalet behöver 
dessa beaktas när leasingavtalets längd fastställs. Ledningen beaktar den information som finns gällande 
ekonomiska incitament till att utnyttja eller inte utnyttja en option. Möjligheterna att förlänga ett avtal 
inkluderas endast i leasingavtalets längd om det är rimligt säkert att avtalet kommer förlängas. I koncernens 
väsentliga leasingavtal finns inga förlängningsoptioner utöver automatiska förlängningar om ingen av 
parterna säger upp avtalet. Dessa har inte räknats med i leasingskulden eftersom koncernen kan ersätta 
dessa tillgångar utan väsentliga kostnader eller avbrott i verksamheten och det inte bedömts rimligt säkert 
att avtalen kommer förlängas. Bedömningen av leasingperioden och rimlig säkerhet omprövas endast 
i de fall det uppstår någon förändring i omständigheter eller händelse som väsentligt påverkar denna 
bedömning och denna ligger inom leasetagarens kontroll. Under innevarande räkenskapsår har inga sådana 
omprövningar lett till någon förändring i de redovisade leasingskulderna och nyttjanderättstillgångarna. 

Det totala kassautflödet för leasingavtal uppgår till 9 688 tkr (8 705 tkr).

Nyttjanderättstillgångar Koncern
Belopp i tkr Lokaler Fordon Övrigt Totalt
Per 1 januari 2019 (omräknat) 25 303 5 639 2 082 33 024
Årets aktiveringar 345 4 777 220 5 342
Avskrivningar -2 672 -3 379 -472 -6 523
Per 31 december 2019 22 976 7 037 1 830 31 843

Årets aktiveringar - 3 940 - 3 940
Omvärderingar 154 -149 -75 -70
Avskrivningar -2 779 -3 402 -575 -6 756
Utrangeringar - -901 -16 -917
Per 31 december 2020 20 351 6 525 1 164 28 040

Leasingskulder Koncern
Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31
Kortfristiga 6 959 6 139
Långfristiga 25 651 24 968
Total Leasingskulder 32 610 31 107

Förfallostruktur Leasingskulder  Koncern
Belopp i tkr 2020 2019
Förfaller till betalning inom ett år 5 861 5 019
Förfaller till betalning ett till fem år 18 471 15 061
Förfaller till betalning senare än fem år 8 278 11 027
Totala Leasingskulder 32 610 31 107
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(Forts.) Not 16: Leasingavtal - Koncern som leasetagare

Redovisade belopp i resultaträkningen  Koncern

Belopp i tkr Not 2020 2019
Avskrivningar 6 756 6 524
Räntekostnader 9 1 056 1 021
Utgifter hänförliga till korttidsleasingavtal samt till avtal 
med lågt värde (ingår i övriga externa kostnader) 2 249 2 527

Totala belopp redovisade i resultaträkningen 10 061 10 072

Not 17: Leasingavtal - Koncern som leasegivare
Koncernen har ingått som leasegivare i ett par leasingaktiviteter avseende uthyrning av utrustning. I och  
med att leasetagaren övertar de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av  
utrustningen klassificieras aktiviteterna som finansiell leasing.

När Tempest-koncernen är leasinggivare klassificeras varje avtal som antingen operationell leasing  
eller finansiell leasing. Det är substansen i avtalet snarare än avtalets form som avgör hur kontraktet 
skall klassificeras. Finansiell leasing innebär att alla risker och möjligheter hänförliga till den 
underliggande tillgången överförs till leasingtagaren, men vid operationell leasing överförs inte alla 
dessa risker och möjligheter avseende den underliggande tillgången till leasingtagaren. I samband 
med vidareuthyrning från Tempest-koncernens sida ska den nyttjanderätt som hyrs ut i andrahand 
klassificeras som en finansiell eller operationell leasing. Denna klassificering sker med utgångspunkt 
i det huvudavtal som Tempest-koncernen har ingått, snarare än att utgå ifrån den underliggande 
tillgången. Initialt har Tempest-koncernen i dessa fall ett huvudleasingavtal under vilket Tempest är 
leasingtagare men hyr vidare ut dessa till kund med en marginal, detta huvudleasingavtal redovisas 
initialt i enlighet med redovisningsprinciperna för Leasingavtal – koncernen som leasingtagare 
med en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld. I dagsläget är Tempest-koncernen väsentligen 
endast leasinggivare under finansiella leasingavtal avseende övervakningsutrustning. 

Dessa finansiella leasingavtal där Tempest är leasinggivare redovisas som en finansiell tillgång 
motsvarande nuvärdet av de faktureringsbara framtida leasingavgifterna, denna tillgång ersätter 
den nyttjanderättstillgång som är hänförlig till huvudleasingavtalet. Den skillnad som uppstår 
mellan nyttjanderättstillgången under huvudleasingavtalet och den finansiella tillgången 
under vidareuthyrningsavtalet redovisas som ett realisationsresultat i resultaträkningen när 
vidareuthyrningsavtalet ingås. Skillnaden uppstår till följd av den marginal som Tempest-koncernen 
har vid en jämförelse av huvudleasingavtalet och vidareuthyrningsavtalet. Avtalen resulterar i att en 
finansiell tillgång i form av fordran på slutkund under vidareuthyrningsavtalet och en leasingskuld 
under huvudleasingavtalet är redovisade i balansräkningen. Baserat på när respektive betalning 
förfaller redovisas dessa som långfristiga till den del som förfaller om mer än 12 månader.  

Leasingskulden ökar med räntan som redovisas som räntekostnad i resultaträkningen 
och minskar med de leasingbetalningar som Tempest-koncernen erlägger. Den 
finansiella tillgången ökar med räntan som redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen 
och minskar med de leasingbetalningar som Tempest-koncernen erhåller. 

Finansiell leasingfordran  Koncern
Belopp i tkr 2020 2019

Kortfristiga 1 638 -

Långfristiga 3 873 -
Total leasingfordran 5 511 -
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Förfallostruktur leasingfordran  Koncern
Belopp i tkr 2020 2019
Inom 1 år 1 978 -
1-2 år 1 159 -
2-3 år 1 159 -
3-4 år 1 159 -
4-5 år 965 -
Efter 5år - -
Totalt nominellt belopp 6 420 -

Ej intjänade finansiella intäkter -909 -
Nettoinvesteringen i leasingavtalet 5 511 -

Redovisade belopp i resultaträkningen  Koncern
Belopp i tkr Not 2020 2019

Vinst vid försäljning 1 263 -

Finansiella intäkter 9 134 -

Total leasingfordran 1 397 -

(Forts.) Not 17: Leasingavtal - Koncern som leasegivare

Not 18: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

  Koncernen Moderföretaget
Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Upplupna intäkter 7 141 4 957 - -
Förutbetalda leasingavgifter 382 320 130 65
Förutbetalda försäkringspremier 212 337 112 292
Övriga förutbetalda kostnader 2 813 3 269 651 957
Summa 10 548 8 883 893 1 314

Not 19: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  Koncernen Moderföretaget
Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Upplupna löner 13 647 15 249 626 665
Semesterlöner 20 863 19 054  1 144 1 216
Upplupna sociala avgifter och pensioner 7 295 7 104 383 402
Övriga poster 2 833 2 279 - 704
Förutbetalda intäkter 9 837 7 410 1 167 -
Summa 54 475 51 096 3 320 2 987
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Antal aktier

2020 
Antal

2019 
Antal

2020 
tkr

2019 
tkr

Totalt antal aktier, ingående balans 8 894 947 8 289 947 889 829
Aktier emitterade i nyemissioner - 605 000 - 60
Totalt antal aktier utgående balans 8 894 947 8 894 947 889 889

Genomsnittligt antal aktier för perioden 8 894 947 8 361 221 889 836

Aktiernas kvotvärde uppgår till 0,10kr. Aktiekapitalet består endast av Stamaktier.
Övrigt tillskjutet kapital
Övrigt tillskjutet kapital består av transaktioner med aktieägarkretsen. De transaktioner som har fö-
rekommit med aktieägarkretsen är emissioner till överkurs med avdrag för emissionskostnader.
Reserver
Reserver hänför till omräkningsreserv för valutakursdifferenser vid omräkning av nettotillgångar  
i utländska dotterföretag.

Not 21: Eget kapital

Not 20: Övriga skulder
  Koncernen Moderföretaget

Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Momsskuld 6 056 9 207 423 592
Personalskatter och arbetsgivaravgifter 11 518 12 719 646 728
Skulder till anställda 18 275 4 10
Övriga kortfristiga skulder 1 145 614 179 1
Summa 18 737 22 815 1 252 1 331

Not 22: Resultat per aktie

Belopp i tkr 2020 2019

Resultat
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare vid beräkning 
av resultat per aktie före och efter utspädning

1 272 -12 688

Antal aktier
Det vägda genomsnittliga antalet stamakier vid beräkning 
av resultat per aktie före och efter utstpädning

 8 894 947 8 361 221

Resultat per aktie

Resultat per aktie före och efter utstpädning 0,14 1,52
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Not 23: Immateriella anläggningstillgångar - Moderföretaget

Anläggningstillgångar 
Belopp i tkr

Internt 
upparbetade 

programvaror

Övriga 
programvaror 

och licenser

 
Varu 

märken

 
 

Summa

Räkenskapsår 2019
Ingående anskaffningsvärde - 1 804 253 2 057
Inköp/internt upparbetade - 304 - 304
Utgående ack. anskaffningsvärde 2 108 253 2 361

Ingående avskrivningar - -564 -131 -695
Avskrivningar - -450 -51 -501
Utgående ack. avskrivningar - -1 014 -182 -1 196

Redovisat värde 1 094 71 1 165

Räkenskapsår 2020
Ingående anskaffningsvärde - 2 108 253 2 361
Inköp/internt upparbetade 763 47 - 810
Utrangering -78 -150 -228
Utgående ack. anskaffningsvärde 763 2 077 103 2 943

Ingående avskrivningar - -1 014 -182 -1 196
Avskrivningar -38 -413 -32 -483
Utrangering 78 150 228
Utgående ack. avskrivningar -38 -1 349 -64 -1 451

Redovisat värde 725 728 39 1 492
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Not 24: Finansiella anläggningstillgångar - Moderföretaget

Andelar i koncernföretag
Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 86 950 66 206
Årets anskaffningar 558 85

Lämnade koncernbidrag - 20 659
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 87 508 86 950

Utgående redovisat värde 87 508 86 950

Dotterföretag / Org. nr. / Säte
Kapital-

andel 
Röst-
andel

Antal 
aktier

Redovisat 
värde

2020-12-31

Tempest Security Sverige AB / 556695-6552 / Stockholm 100% 100% 1 000 51 134

Tempest Services AB / 556667-3413 / Stockholm 100% 100% 1 000 1 500

Tempest Education AB / 556146-6417 / Stockholm 100% 100% 1 000 631

I-Corporate-Risk-Consultants Ltd / 
06123552 / Storbritannien 100% 100% 100 8 177

GPG Holding AB / 556924-0947 / Härryda 100% 100% 500 25 423

Tempest Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi /  
0838083853000001 / Turkiet 100% 100% 50 000 85

Tempest Security A/S / 003442-0489 / Danmark 100% 100% 400 000 558

87 508

Indirekt ägda / Org. nr. / Säte Kapitalandel Röstandel

ICRC Güvenlik ve Dani şmanlık Ticaret Limited 
Şirketi / 046503597220001 / Turkiet 91% 91%

Gothia Protection Group AB / 556567-5013 / Härryda 100% 100%

Gothia Protection Norway A/S / 913 537 343 / Norge 100% 100%

Andelar i intressebolag

Koncernens andelar i det tidigare intressebolaget Gothia Protection Finland OY har avyttrats under 2020.  
Bokfört värde uppgick per 31 december 2019 till 0 tkr. Intressebolaget bidrog inte med väsentliga poster till  
koncernens resultaträkning varför avyttringen inte väsentligt påverkat koncernens redovisade resultat  
för 2020.
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Not 26: Leasingavtal - Moderföretaget

Som leasetagare avseende operationella leasingavtal
  Moderföretaget

Belopp i tkr 2020 2019

Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal 429 434

Framtida minimileaseavgifter avseende ej 
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
   Förfaller till betalning inom ett år 139 334
   Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 918 293
   Förfaller till betalning senare än 5 år - -

1 057 627

I Moderföretaget klassificeras samtliga leasingavtal som operationella, se Redovisningsprinciper -  
Moderföretaget.

Moderföretagets leasingavtal utgörs i all väsentlighet av leasade fordon. Avtalsvillkoren och möjligheterna  
att förlänga avtalen varierar mellan de olika avtalen. Så är även fallet med storleken på de framtida minimi- 
leaseavgifterna, vilka i vissa fall är knutna till utvecklingen i konsumentprisindex medan de i andra fall  
räknas upp med ett fast index.

Not 27: Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

  Koncernen Moderföretaget
Belopp i tkr 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar - 700 - -

Eventualförpliktelse
Garantiförbindelser 7 320 - 7 320 -

Borgenåtaganden 2 426 - 2 426 -
Totalt 9 746 700 9 746 -

I och med avyttringen av NPA, se Not 25, finns inte den tidigare företagsinteckningen om 700 kvar i 
koncernen. 

Eventualförpliktelser förekommer som ett led i koncernens normala affärsverksamhet, bland annat för  
fullgörande av olika kontraktsenliga åtaganden. Ingen indikation finns vid årsskiftet att någon av  
eventualförpliktelserna kommer att medföra någon betalning. 

Not 25: Rörelseförvärv och avyttrade verksamheter
Inga rörelseförvärv eller avyttringar med väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter har 
skett under verksamhetsåret. Innehavet om 55% i Nordic Protection Academy AB (”NPA”) samt 
innehavet om 45% i Gothia Protection Finland OY har avyttrats under 2020. Någon väsentlig 
effekt har inte uppstått på koncernens finansiella rapporter till följd av detta. Däremot har en 
realisationsvinst om 1 446tkr redovisats som en Övrig rörelseintäkt till följd av avyttringen av NPA.

Under året har ett nytt bolag i Danmark startats till en anskaffning om 558tkr. 
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Not 28: Transaktioner med närstående
Information om moderföretag och koncernens sammansättning återfinns i Not 14 - Finansiella anläggnings-
tillgångar Moderföretaget. Ersättning till styrelse, ledande befattningshavare samt VD presenteras i Not 8 
- Anställda och ersättningar.
Inköp och försäljning från/till företag kontrollerade av ledande befattningshavare

Under årets gång har koncernbolaget Tempest Security Sverige AB utfört tjänster åt Silfvergruppen AB  
kopplade till bakgrundskontroller samt har fakturerat Yacht Center Stockholm AB för larmabonnemang  
/-övervakning. Michael Silfverberg, styrelseledamot i Tempest Security AB, är styrelseledamot i  
Silfvergruppen AB och Yacht Center Stockholm AB. Uppdragen har utförts till ett sammanlagt pris  
om 62 tkr och transaktionerna är baserade på normala kommersiella villkor.

Övriga transaktioner med närstående
I juni ingick koncernen ett aktieöverlåtelseavtal om försäljning av innehavet i Nordic Protection Academy 
AB (“NPA”). Genom aktieöverlåtelseavtalet avyttrade koncernen sitt innehav om 51 procent av aktierna i 
NPA. Aktierna förvärvades av Nordic Invest 365 AB. Niklas Bogestål ägde före transaktionen 49 procent 
av aktierna i NPA och var styrelseledamot i NPA samt ensam ägare till Nordic Invest 365 AB. Nordic Invest 
365 AB ansågs därför som närstående part till Tempest Security. Transaktionen villkorades därmed av att 
en majoritet om 90 procent av företrädda röster på bolagsstämma godkänner transaktionen. En extra  
bolagsstämma hölls 18 juni där transaktionen godkändes och från och med det datumet ingår NPA inte  
längre i koncernen.
Under 2019 skedde en betalning från Tempest Security till Athanase, delägare till Tempest Security AB,  
om 100 tkr för erhållna tjänster i samband med att Tempest Security tecknade ett nytt större kundavtal.  
Under 2020 har en avslutande betalning kopplat till detta skett om 163 tkr. Transaktionerna baserades på  
normala kommersiella villkor.

Närståendetransaktioner mellan koncernföretagen

  Moderföretaget
Belopp i tkr 2020 2019
Försäljning/inköp
Försäljning av tjänster 20 016 18 839

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 99% 99%
Inköp av tjänster 10 9
Hyra av lokal -1 496 -1 256
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 15% 19%

Poster i balansräkningen
Kundfordringar koncern 30 426
Leverantörsskulder koncern -11 -1 196
Lån till dotterbolag 119 4 428
Lån från dotterbolag -13 909 -14 396

Försäljning av tjänster till dotterbolag består av management-tjänster som utförs av personalen anställd i  
moderbolaget vilka avser hela koncernen. Inköp av tjänster från dotterbolag avser inköp av IT-tjänster.
Försäljning och inköp av tjänster prissätts till ett självkostnadspris plus ett vinsttillägg om 5%.
Hyra av lokaler prissätts på normala kommerciella villkor.

Lånen består av avräkningskonton mellan koncernföretag. Löptiden är obestämd och ingen ränta utgår.
Inga avsättningar har gjorts för osäkra fodringar hänförliga till närstående. Inte heller har några kostnader  
redovisats avseende osäkra fordringar på närstående under perioden. Ingen säkerhet är ställd för 
fordringarna. 
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Not 29: Förslag till vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition   Moderföretaget
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (SEK): 2020-12-31
Överkursfond   69 287 484
Balanserat resultat 4 140 637
Årets resultat -3 639 623

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att
i ny räkning överföres 69 788 498

Not 30: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
2021-02-01 Sonny Schürer tillträder som Head of Risk solutions och medlem av koncernledningen.

Tempest Security utser Sonny Schürer till verksamhetschef för Risk Solutions. I samband 
med detta tar Schürer även plats i koncernledningen för Tempest Security.

Sonny Schürer kommer närmast från en av världens större leverantörer av personsäkerhetstjänster 
där han varit verksam de senaste 17 åren, bland annat som Senior Vice President, ansvarig 
för globala operationer samt vd för bolagets danska dotterbolag. Schürer har även haft 
ledande befattningar i den danska branchorganisationen för säkerhetsföretag. 

2021-02-24 Tempest tillförs 34,0 MSEK genom riktad nyemission.

Styrelsen i Tempest Security AB (publ) (”Tempest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande 
från årsstämman den 20 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 880 000 aktier till 
Athanase Industrial Partners, Swedbank Robur samt ett fyrtiotal kvalificerade privata investerare 
och family offices (den ”Riktade emissionen”). Teckningskursen i den Riktade emissionen uppgår 
till 38,60 SEK per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som 
genomförts av Erik Penser Bank. Tempest tillförs därmed 34,0 MSEK före emissionskostnader, 
vilket säkerställer finansiering för accelererad marknadsexpansion och tillväxtsatsningar.

2021-02-25  Tempest Security AB (publ) förlänger avtal med Stockholm Quality Outlet.

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

2021-03-10  Tempest slutför förvärv av Fusion 85 och Scisco Global Solutions.

Tempest Security AB (publ) har förvärvat och tillträtt samtliga aktier i de britiska bolagen Fusion 85 Ltd 
och Scisco Global Solutions Limited (”Bolagen”), allt i enlighet med ett undertecknat aktieöverlåtelseavtal 
(”Aktieöverlåtelseavtalet”). Förvärvet, för vilket ett LOI tidigare kommunicerats, är ytterligare ett steg mot 
Tempest Securitys mål att öka omfattningen av högkvalitativa konsulttjänster inom säkerhetsområdet.
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Underskrifter
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med  
internationella redovisningsstandarder, IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av  
koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed  
och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. 
Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen  
av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker  
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Resultat- och  
balansräkning ska fastställas på årsstämman den 25 maj 2021. 

Stockholm 2021-05-03

Anders Laurin       Michael Silfverberg
Styrelseordförande      Styrelseledamot

Daniel Nyhrén       Thomas Löfving
Styrelseledamot       Styrelseledamot

Andrew Spry
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 03 maj 2021

Ernst & Young AB

Beata Lihammar
Auktoriserad revisor
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Nyckeltal – Koncernen
Nyckeltal och data per aktie 12M 2020 12M 2019

Omsättningstillväxt, % 4,7% 29,0%
EBITDA, tkr 12 670 -3 017
EBITDA-marginal, % 4,2% -1,1%
Rörelsemarginal, % 1,3% -4,0%
Vinstmarginal, % 0,9% -4,6%
Genomsnittligt eget kapital, tkr 31 499 29 427
Räntabilitet på eget kapital, % 4,0% -43,1%
Soliditet, % 22,0% 21,1%
Likvida medel, tkr 28 897 25 120
Antal aktier vid periodens slut, antal 8 894 947 8 894 947
Genomsnittligt antal aktier, antal 8 894 947 8 361 221
Resultat per aktie, kr 0,14 -1,52
Eget kapital per aktie, kr 3,58 3,50
Utdelning per aktie, kr - -
Medelantal anställda * 386 363

Nyckeltal Nyckeltal – Definitioner Definitioner
Omsättningstillväxt
Den procentuella förändringen av nettoomsättning den 
gångna perioden jämfört samma period föregående år.
EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.
EBITDA-marginal
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av  
periodens nettoomsättning.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av periodens nettoomsättning. 
Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i procent av periodens 
nettoomsättning.
Periodens resultat
Resultat efter finansiella poster, skatt och bokslutsdispositioner. 
Likvida medel
Som likvida medel klassificeras kassa-  
och banktillgodohavanden.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga  
skulder

Genomsnittligt eget kapital
Genomsnittligt eget kapital beräknas som eget kapital vid  
periodens början plus eget kapital vid periodens slut  
dividerat med två.
Räntabilitet på eget kapital
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Genomsnittligt antal aktier
Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden.
Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt  
antal utestående aktier.
Eget kapital per aktie
Redovisat eget kapital i Bolaget dividerat med  
antal utestående aktier.
Utdelning per aktie
Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier  
vid utdelningstillfället.
* Medelantal anställda (Full Time Employee, 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 företagslednin-
gens och andra intressenters analys av koncernens utveckling redovisar Tempest Security vissa alternativa 
nyckeltal. 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. 



 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Tempest Security AB, org.nr 556936-8524 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för Tempest Security AB för räkenskapsåret 20-01-01-20-12-31 med 
undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 28-38. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 22-91 i detta 
dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2020 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-
visningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och års-
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder be-
skrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhåll-
ande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.   

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen 
och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-22. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna 
andra information.  

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyr-
kande avseende denna andra information.  

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genom-
gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna informa-
tion, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncern-
redovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen an-
svarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Anta-
gandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verk-

ställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.   

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:   

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions-
bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig fel-
aktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig fel-
aktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan inne-
fatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens upp-
skattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre 
kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna 
på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktivi-
teterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden. 
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också infor-
mera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har 
vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning av Tempest Security AB för år räkenskapsåret 20-01-01-20-
12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verk-
samhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moder-
bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bola-
gets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltn-
ingen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-
visningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten 

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på 
sidorna 28-38 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

 
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevU 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår 
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning 
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 
och omfattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden. 
 

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet 
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen 
samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt i 
överensstämmelse med årsredovisningslagen. 

 
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 
 
Ernst & Young AB 
 
 
 
 
Beata Lihammar 
Auktoriserad revisor 
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