Delårsrapport september 2016 – februari
2017
Första halvåret
•

Nettoomsättningen uppgick till 11 702 (2 443) tkr

•

Rörelseresultatet uppgick till -3
3 581(-1 119) tkr

•

Resultat efter skatt uppgick till
ill -3 361 (-1 024) tkr

•

Resultat per aktie före och efter utspädning
u
uppgick till -0,77 (-0,23) kr

•

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 499 (-1 270) tkr

•

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 62,9 (8,8) procent

•

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 310 (818) tkr

•

Genomsnittligt antal anställda 15 (7). Antal anställda vid periodens utgång 17 (7).

Etablering av SECITS koncernen
SECITS-koncernen
koncernen bildades under verksamhetsåret 2015/16.
2015/16
Den
en 2 november 2015 etablerades moderbolaget SECITS Holding AB (publ) (tidigare SECITS Invest AB).
Den 1 januari 2016 förvärvades Security ITSolutions Sweden AB (org.nr 556847-1972) samt SECITS Finans
F
(org.nr 556944-8060).
Security ITSolutions
tions Sweden AB omfattade verksamheterna i Kramfors och Sundsvall med driftshall i Kramfors.
Kramfors Security
ITSolutions
ons Sweden AB har bedrivit en lönsam verksamhet från räkenskapsåren 2011/2012 och är ett etablerat bolag i norra
Sverige.
8442) förvärvades den
d 1 januari 2016 med syfte att vara fristående från övrig verksamhet
Pronubecon AB (org.nr 559012-8442)
gällande leveranser
nser av molntjänster. Affärsutvecklingsprojekt inom IT-Telecomsektorn
IT Telecomsektorn skall förläggas i Pronubecon.
Den 1 februari 2016 förvärvades SECITS Sweden AB (tidigare Security ITSolutions Öst AB) (org nr 556524-9546).
556524
SECITS Sweden
AB har bedrivit verksamhet från kalenderåret 2013 framförallt inom banksektorn, basen för verksamheten är Stockholm.
De finansiella rapporterna för föregående år innehåller
inne
dotterbolagens resultat efter förvärvsdatum, dvs räkenskapsåret
2015/2016 innehåller resultat från dotterbolagen för en månad (Pronubecon AB) respektive två månader (SECITS Sweden AB och
Security ITSolutions Sweden AB).

Om SECITS
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SECITS är ett av Sveriges största nationella IT säkerhetsföretag som levererar molnbaserade övervakningstjänster. Vi erbjuder kameraövervakning,
banksäkerhet, processövervakning, egen modern driftshall för säker övervakning samt egen molntjänst. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Väsentliga händelser under perioden
För att samla koncernens verksamhet i ett bolag såldes rörelsen
och inkråmet i Security ITSolutions Sweden AB (bolaget i
Kramfors/Sundsvall) till SECITS Sweden AB. Transaktionen
genomfördes den 1 september 2016. SECITS Finans AB (org.nr
556944-8060) bedrev finansieringsverksamhet såsom ett
dotterbolag till Security ITSolutions Sweden AB och ingick i
förvärvet den 1 januari 2016 (se ovan).

Dessutom genomförs en kvittningsemission och skulder om ca
9,3 Mkr kvittas till nya aktier i bolaget.
Bolaget genomför en aktiesplit om 1000:1 som en del i
förberedelser inför noteringen.
Vid extra bolagsstämma i januari omväljs Gerhard Larsson,
ordförande och Per Holmgren samt nyväljs Anna-Carin
Bjelkeby, Kenneth Eriksson och Stefan Wilhelmson.

All verksamhet från de olika bolagsförvärven samlas därmed I
SECITS Sweden AB som är det rörelsedrivande dotterbolaget
inom molnbaserade övervakningstjänster. Koncernen har nu
kontor i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Kramfors med
driftshallen lokaliserad i Kramfors.

Moderbolaget lämnar ett aktieägartillskott till dotterbolaget
SECITS Sweden AB om 4 Mkr.

Styrelsen beslutar att ansöka om notering av bolagets aktie på
en svensk marknadsplats, MTF (Multilateral Trading Facility)
och påbörjar förberedelser för noteringen.

Hans Molin anställs som ny vd i bolaget efter Patrik Vikström
som kvarstår i bolaget som CTO. Hans har mer än 25 års
erfarenhet inom säkerhetsbranschen.

Bolagsstämman i december 2016 väljer Gerhard Larsson som
ny ordförande till bolaget. Grundarna och huvudägarna Per
Holmgren och Patrik Vikström omväljs som styrelseledamöter.
Två nyemissioner genomförs under perioden och bolaget
tillförs ca 6 Mkr efter emissionskostnader.

En spridningsemission genomförs, inför noteringen, och
1 217 209 nya aktier emitteras, vilket motsvarar en
teckningsgrad om ca 93% och bolaget tillförs ca 13,6 Mkr efter
emissionskostnader. Efter emissionen har bolaget ca 500
aktieägare.

Väsentliga händelser efter perioden

Kunden Ahlberg-Dollarstore AB förstärker sitt fyraåriga
samarbete avseende kameraövervakning. Tilläggsaffären är
värd ca 5 Mkr för bolaget.
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VD har ordet
Med en vision att ta en ledande position gällande leveranser av IT relaterade säkerhetstjänster inom
kameralösningar och intelligenta varularm har vi nu påbörjat vår tillväxtresa. Som CEO för SECITS
Holding AB är jag stolt att få leda denna resa. Vi har idag Sverige som primär marknad men har redan
påbörjat vissa projekt i Norden och ett i Sydamerika.
Det första halvåret har präglats av arbetet med att skapa en plattform för tillväxt. Det har inneburit
sammanslagning och överlåtelse av verksamheter inom koncernen och därefter påbörjande av att
skapa en ny bolagsstruktur. Hjärtat i verksamheten datadrifthallen i Kramfors som levererar våra
tjänster ut mot marknaden har påbörjat sin flytt till större lokaler och ytterligare utbyggnad av sin
kapacitet.
Vi har också rekryterat flera nya medarbetare som stärker kompetensen och leveransförmågan på
företaget. Utbildningsinsatser påbörjas inför andra halvåret inom område varularm för att ha alla de
certifieringar som marknaden kräver och inom IT-drift för att brett saluföra denna produkt på
svenska marknaden. Arbetet med förvärv av bolag med rätt profil pågår och här har vi har som mål
att införliva en ny verksamhet in i vår befintliga verksamhet.
Trots extraordinära kostnader med stora investeringar i humankapital, utbildning, strukturförändringar med företagssammanslagningar, påbörjande av att bygga en koncernstruktur och
kapacitetsförstärkningar under perioden så har en påtaglig nettoomsättningsökning kunnat ske. Vi
har nu en plattform och kan ta ordentlig sats för att växa snabbt i en omvärld där behov av säkerhet
och trygghet är i starkt fokus.

Med vänlig hälsning,

Hans Molin,
Verkställande direktör
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Patrik Vikström, CTO tillika grundare, har arbetat på konsultbasis
inom koncernen. Konsultarvoden uppgår till 110 tkr avser
perioden 1 september 2017-28 februari 2017.

Övrigt
Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning, ”K3” regelverket.
Koncernen består av moderbolaget SECITS Holding AB (publ)
och dotterbolagen SECITS Sweden AB, Security ITSolutions
Sweden AB, SECITS Finans AB samt Pronubecon AB.
Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och
moderbolaget överensstämmer, om inget annat anges nedan,
med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet
av den senaste årsredovisningen. Årsredovisningen finns
tillgänglig på bolagets hemsida.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Även om marknaden för bolagets produkter nu är positiv så
exponeras bolaget för risker och osäkerhetsfaktorer. Som
framgått ovan befinner sig verksamheten i en expansionsfas
med ökande investeringar och potentiella förvärv, som skall
införlivas i bolaget. För att säkra finansieringen för investeringar
och potentiella förvärv genomförde moderbolaget en
nyemission om 13,6 mkr efter emissionskostnader. Varulager
under perioden är uppskattat men ej inventerat.
Information om risker och osäkerhetsfaktorer finns mer utförligt
beskrivet i Emissionsmemorandum för mars 2016.
Emissionsmemorandum finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Transaktioner med närstående
Per Holmgren, försäljningsdirektör tillika grundare och
styrelseledamot, har arbetat på konsultbasis inom koncernen.
Konsultarvoden uppgår till totalt 131 tkr avseende perioden 1
september 2016-28 februari 2017

Det föreligger ett avtal avseende rättigheter till programvaror och
system mellan dotterbolaget Pronubecon AB och aktieägaren
Patrick Brandins bolag Reconego AB. Reconego AB har tecknat ett
översiktligt rättighetsavtal med Pronubecon AB där Pronubecon
erhåller en exklusiv rätt att återförsälja en hostinglösning
MirasysCloud och tillhörande licenser till kunder i Sverige. Syftet
är att programvarulicensen ska paketeras som en hostingtjänst.
Hostingtjänsten ska tillhandahållas dels SECITS Sweden AB och
dels Pronubecons AB egna kunder utanför SECITS-koncernen.
SECITS ska i sin tur paketera hostingtjänsten tillsammans med
hårdvara.
Härutöver föreligger inte, såvitt styrelsen känner till, några
potentiella intressekonflikter eller närståendetransaktioner.

Kommande rapporter
27 oktober
Januari 2018
Februari 2018

Bokslutskommuniké
Årsredovisning 2016/2017
Årsstämma

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och
pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.secits.se
Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB
(publ), 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28
april 2017 klockan 08:00 CEST.
För ytterligare information kontakta:
Hans Molin, VD,
telefon 073-049 89 55, hans.molin@secits.se

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Avlämnande av delårsrapport
Stockholm den 27 april 2017

Gerhard Larsson
Styrelseordförande

Anna-Carin Bjelkeby
Styrelseledamot

Hans Molin
Verkställande direktör

Kenneth Eriksson
Styrelseledamot

Per Holmgren
Styrelseledamot

Stefan Wilhelmson
Styrelseledamot
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
KSEK

Intäkter
Rörelsens kostnader
Avskrivningar/nedskrivningar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt
RESULTAT EFTER SKATT

halvår
1 sept 201628 feb 2017

halvår *
2 nov 201529 feb 2016

helår*
2 nov 201531 aug 2016

11 702

2 443

15 320

-13 779

-3 098

-15 220

-1 504

-464

-2 031

-15 283

-3 562

-17 251

-3 581

-1 119

-1 931

-304

-28

-130

-3 885

-1 147

-2 061

524

123

-66

-3 361

-1 024

-2 127

* Moderbolaget etablerades 2 november 2015. Koncernens första halvår (2 november 2015-29 feb 2016)
omfattar därmed ca fyra månader och koncernens första räkenskapsår (2 november 2015-31 augusti
2016) omfattar ca tio månader.

Koncernens nyckeltal
KSEK

Resultat per aktie, före och efter utspädning
Rörelsemarginal

halvår

halvår

helår

1 sept 201628 feb 2017

2 nov 201529 feb 2016

2 nov 201531 aug 2016

-0,77

-0,23

-0,45

neg

neg

neg

Genomsnittligt antal aktier, tusen *

4 341

4 447

4 779

Antal registrerade aktier, tusen *

6 357

5 000

5 000

62,9%

8,8%

4,1%

Soliditet %
* Omräknat efter split 1000:1
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Koncernens balansräkning i sammandrag
28 februari

29 februari

. 31 augusti

2017

2016

2016

11 672

14 428

13 161

Materiella anläggningstillgångar

101

155

117

Uppskjuten skattefordran

500

72

88

12 273

14 655

13 366

Varulager

2 008

1 034

2 008

Kortfristiga fordringar

5 529

4 194

2 146

310

818

190

7 847

6 046

4 344

SUMMA TILLGÅNGAR

20 120

20 701

17 710

Eget kapital

12 663

1 828

726

-

-

112

1 820

1 820

1 820

KSEK

Immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

Uppskjuten skatteskuld
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

-

11 618

9 119

Summa långfristiga skulder

1 820

13 438

10 939

Leverantörsskulder

1 911

1 348

1 260

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder

2 206

3 311

3 871

1 520

776

802

5 637

5 435

5 933

20 120

20 701

17 710

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring i koncernens eget kapital
KSEK

Ingående eget kapital 2015-11-02

Aktiekapital

Balanserat
resultat

50

Summa
-

50

-

450

2 352

2 352

-

-1 024

-1 024

Utgående eget kapital 2016-02-29

500

1 328

1 828

Ingående eget kapital 2016-09-01

500

226

726

Nyemission

136

15 162

15 298

-3 361

-3 361

12 027

12 663

Ej registrerad nyemission

450

Erhållna aktieägartillskott
Resultat för perioden

Resultat för perioden
Utgående eget kapital 2017-02-28

636

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
halvår

halvår

helår

1 sept 2016 28 feb 2017

2 nov 2015 29 feb 2016

2 nov 2015 31 aug 2016

-5 499

-1 270

-590

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-15 627

-15 250

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

5 619

17 715

16 030

Periodens kassaflöde

120

818

190

Likvida medel vid periodens början

190

-

-

Likvida medel vid periodens slut

310

818

190

KSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten
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Definitioner
Rörelseresultat
Nettoomsättning minus rörelsens kostnader.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till summa tillgångar.

Finansnetto
Netto av finansiella intäkter och finansiella kostnader

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
halvår
KSEK

Intäkter

halvår *

helår*

1 sept 2016 - 2 nov 201528 feb 2017 29 feb 2016

2 nov 201531 aug 2016

-

-

-

Rörelsens kostnader

-65

-7

-59

Summa rörelsens kostnader

-65

-7

-59

Rörelseresultat

-65

-7

-59

Finansnetto

-250

-14

-55

Resultat efter finansiella poster

-315

-21

-114

69

5

-

-246

-16

-114

Skatt
RESULTAT EFTER SKATT

* Moderbolaget etablerades 2 november 2015. Bolagets första halvår (2 november 2015-29 feb
2016) omfattar därmed ca fyra månader och första räkenskapsåret (2 november 2015-31 augusti
2016) omfattar ca tio månader.
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
28 februari

29 februari

. 31 augusti

2017

2016

2016

20 350

16 350

16 350

-

5

-

20 350

16 355

16 350

261

-

-

77

599

41

338

599

41

SUMMA TILLGÅNGAR

20 688

16 954

16 391

Eget kapital

17 791

2 836

2 738

1 820

1 820

1 820

-

11 618

9 119

1 820

13 438

10 939

KSEK

Aktier i dotterbolag
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag

212

-

1 509

Övriga kortfristiga skulder

850

680

1 190

15

-

15

1 077

680

2 714

20 688

16 954

16 391

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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