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Tillväxten accelererar i fjärde kvartalet
Fjärde kvartalet 2017

Helåret 2017

Väsentliga händelser
under fjärde kvartalet 2017

Väsentliga händelser efter
rapportperiodens utgång

• Nettoomsättningen växte med 35%
till 45,7 MSEK (33,8 MSEK).
• Resultat före avskrivningar, EBITDA,
var -7,9 (0,3) MSEK.
• Periodens resultat var -7,6 (-1,5) MSEK.
• Jämförelsestörande poster om
-5,4 (0,0) MSEK påverkar perioden.
• Kassaflödet från den löpande
verksamheten var 1,9 (-2,9) MSEK.

• Larmcentralen Falck Security AB förvärvades
2 oktober. Inklusive nedskrivningar
och kostnader för integration bidrog
verksamheten negativt med 3,6 MSEK.
• Bolaget noterades på Nasdaq First North
den 6 december och genomförde en
nyemission om totalt 39,6 MSEK.

Ekonomisk översikt för koncernen (KSEK)

• Nettoomsättningen växte med 28%
till 171,4 MSEK (134,2 MSEK).
• Resultat före avskrivningar, EBITDA,
var -3,2 (7,6) MSEK.
• Periodens resultat var -5,5 (3,7) MSEK.
• Jämförelsestörande poster om
-7,8 (0,0) MSEK påverkar perioden.
• Kassaflödet från den löpande
verksamheten var 6,7 (7,5) MSEK.

• 2
 februari 2018 förvärvades Gothia Protection
Group. Verksamheten omsatte cirka
21 MSEK 2017 med en EBIT om 2,8 MSEK.
• Ett betydande antal nya avtal har tecknats
efter rapportperiodens utgång.

Kv4 2017

Kv4 2016

2017

2016

45 684

33 770

171 422

134 218

35%

n.a.

28%

48%

EBITDA

-7 929

329

-3 159

7 551

EBITDA-marginal

-17,4%

1,0%

-1,8%

5,6%

Periodens resultat

-7 578

-1 547

-5 495

3 720

-1,19

-0,29

-0,87

0,70

1 925

-2 908

6 697

7 460

305

226

330

193

Nettoomsättning
Omsättningstillväxt

Resultat per aktie, SEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Medelantal anställda

ADRESS:
Tempest Security AB

Rålambsvägen 17
115 29 Stockholm

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

WEB: investor.tempest.se
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Ord från VD:

Nästa generations säkerhetsbolag
På bara några år har Tempest Security gått från ett
nybildat bolag till att vara en av de större aktörerna
inom säkerhetsbranschen i Sverige. När vi startade
vår verksamhet år 2009 var bolaget ett renodlat
bevakningsföretag. Idag, nio år senare, erbjuder
vi allt ifrån installationer och service av teknikanläggningar till utredningar, bakgrundskontroller,
personskydd, säkerhetskonsultation och, sedan
början av oktober 2017, även larmcentraltjänster.
Ett idogt arbete med en medveten och tydlig
strategi ligger bakom vår omvandling. Att flytta
fram positionerna och utmana den konventionella
segmenteringen har rönt uppskattning och lojalitet
från kunderna. Fokus på kunden och lyhördhet för
dess önskemål och behov har varit den röda tråden
för våra bestående relationer – något vi värdesätter
såväl kvalitativt som monetärt.
Arbetet med att integrera de olika verksamhetsslagen har varit en intressant och utmanande resa
som är långt ifrån klar. Det är en omvandling som
inte bara förändrat vad vi kan göra för våra kunder
utan också öppnat upp möjligheter till ökad
lönsamhet och tillväxt för oss som bolag.
Förändringarna medför betydande investeringar,
vilket påverkat fjärde kvartalets resultat och
kommer att belasta första hälften av 2018 också.
Vi kommer att se resultatet av dessa satsningar
allt tydligare under året som kommer.
Vår tillväxtresa har varit fantastisk och gjorts möjlig
genom våra medarbetares insatser. För att kunna
fortsätta utvecklas i hög takt har vår organisation
ritats om markant under de senaste tolv månaderna.
Områden som till viss del har fått stå vid sidan om
under ett par år har åter hamnat i fokus. Vi har till
exempel förstärkt vår HR-funktion och skapat en
mer ändamålsenlig struktur för marknad och försäljning. Den senare har utökats markant under året
och kommer att expandera ytterligare under 2018.
Det är strategiska satsningar som kortsiktigt ökar
våra kostnader, men redan under början av 2018
har vi sett ett ökat orderinflöde som resultat av
dessa beslut, vilket är mycket positivt. Det är en
utveckling som ger oss hög tilltro till vårt mål att nå
500 MSEK i omsättning inom tre till fem år och
långsiktigt nå en EBITDA-marginal om minst 10%.

Vår tillväxtresa
har varit fantastisk
och gjorts möjligt
genom våra medarbetares insatser.

Svenska bolag inom säkerhet är världsledande.
Generellt domineras den internationella säkerhetsmarknaden av företag med rötterna i Sverige – alla
en gång i tiden små men idag världsledande.
Vi på Tempest Security är ödmjuka inför utmaningarna som väntar oss men jag har haft förmånen att
tillsammans med otroliga kollegor bygga upp
vad vi ser som nästa generations framgångsrika svenska bolag inom säkerhetssektorn.
Vi ser med tillförsikt fram emot möjligheten
att gå i bräschen för integrationen av teknik,
brottsprevention och bevakning på en ny nivå
och bli ett ledande bolag inom säkerhet.
Andrew Spry
VD Tempest Security AB (publ)
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Väsentliga händelser
fjärde kvartalet 2017
Satsningar på framtida tillväxt

De rekryteringar som påbörjades under tredje
kvartalet har fortsatt under det fjärde kvartalet och
ett flertal positioner har tillsatts. Bland annat
har Marie Rosenquist Berthold tillträtt som HR-chef
och Lotta Iverstrand som ekonomichef samt
Anders Lundström som verksamhetschef för
området bevakning. Därtill har ett antal ytterligare rekryteringar skett, framförallt inom försäljning. Med rekryteringarna har vi markant
stärkt vår försäljningsavdelning, vilket tydligt
gett effekt på orderinflödet under 2018.

Förvärv av larmcentralen
Falck Security

Den 2 oktober 2017 förvärvades samtliga aktier i
larmcentralsoperatören Falck Security AB till ett
totalt anskaffningsvärde om 8,9 MSEK. Kostnaden
för att bygga upp en larmcentral från grunden är
cirka 50-60 MSEK. Fullt insåld är det en verksamhet
med mycket hög lönsamhet. Anskaffningsvärdet
är ur det perspektivet mycket positivt. Larmcentralen har ännu inte den omsättning som är möjlig
och gör därav löpande förlust. Den relativt fasta
kostnadsnivån för verksamheten gör att tillkommande avtal har mycket god tilläggsmarginal.
Tillsammans med kostnader för integration har
verksamheten belastat fjärde kvartalets resultat.
Totalt uppgavs i niomånadersrapporten en kostnad om cirka 1,7 MSEK för fjärde kvartalet. Den
faktiska kostnaden blev 3,6 MSEK. En betydande
andel av de högre än förväntade kostnaderna
är av engångskaraktär. Det inkluderar, men begränsas inte till, en nedskrivning om 0,8 MSEK
på förbättring av annans fastighet. Integrationsarbetet har fortlöpt enligt plan under kvartalet.

Notering på Nasdaq First North

Den 6 december 2017 noterades Tempest Security
på Nasdaq First North. En nyemission om totalt
39,6 MSEK före emissionskostnader genomfördes.
Kostnader direkt hänförliga till noteringen uppgår
till 4,1 MSEK. Dessa har inte belastat resultatet utan
räknats av mot eget kapital. Däremot har det arbete
som noteringen medfört påverkat arbetsbördan
hos ett flertal personer i bolaget, med konsekvens
att kostnader har tagits för att verksamheten inte
ska bli lidande. Kostnaderna har varit betydande
och belastar fjärde kvartalet med 0,5 MSEK. Kostnaderna är att betraktas som jämförelsestörande.
Noteringen medför betydande möjligheter
för bolaget, både rörande förvärv men också
rekrytering av personal. Därtill kommer den varumärkesförstärkning som en notering
på Nasdaq First North innebär.
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Väsentliga händelser efter
rapportperiodens utgång
Förvärv av Gothia Protection Group
Tempest Security har den 2 februari 2018 förvärvat
säkerhetskoncernen GPG Holding AB, som genom
dotterbolag bedriver konsultverksamhet inom
säkerhetsbranschen i Sverige, Norge och Finland.
GPG Holding AB äger dotterbolagen Gothia
Protection Group AB (ägt till 100%), Nordic Protection Academy AB (ägt till 51%), Gothia Protection
Norway A/S (ägt till 100%) samt Gothia Protection
OY (ägt till 45%). Bolagen arbetar med hantering
av risk, kriser och säkerhetsrelaterade utmaningar
för styrelser, ledningsgrupper, beslutsfattare och
ägarfamiljer. Bolagen omsatte tillsammans cirka
21 MSEK år 2017 med en EBIT om cirka 2,8 MSEK.
Antalet anställda uppgår till cirka 100 personer.
Den totala köpeskillingen för förvärvet uppgår
till 21,5 MSEK. Slutgiltiga anskaffningskostnader
kommer att beräknas i samband med upprättande
av förvärvsanalysen. Bolagens nettokassa uppgår till cirka 2,8 MSEK, vilket ger ett enterprise
value om 18,7 MSEK. Av köpeskillingen har 16,5
MSEK erlagts kontant och 5 MSEK i form av nyemitterade aktier i Tempest Security genom en
apportemission. Säljarna är vidare i förekommande
fall berättigade till en kontant tilläggsköpeskilling
baserad på vissa nyckeltal i GPG Holding AB.
Tilläggsköpeskillingen kan maximalt komma att
uppgå till 3,5 MSEK och utfalla senast 2021. Den
totala köpeskillingen kan därmed maximalt komma att uppgå till 25 MSEK, vilket med 2,8 MSEK i
nettokassa ger ett enterprise value om 22,2 MSEK.
Priset per nyemitterad aktie i apportemissionen
uppgick till 18,60 kr, vilket medförde att totalt
268 817 aktier emitterades till säljarna av GPG
Holding AB. Priset per aktie baserades på genomsnittskursen för Tempest Securitys aktie de
senaste 20 handelsdagarna, fram till och med 1
februari 2018. Genom nyemissionen, som beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigande
från bolagsstämman, ökade Tempest Securitys
aktiekapital med 26 881,70 SEK. Säljarna har
åtagit sig att under en period om två år inte sälja
någon av de nyemitterade aktierna och att under
det tredje året efter tillträdesdagen inte sälja mer
än en tredjedel av de nyemitterade aktierna.

Därutöver förband sig säljarna att förvärva ytterligare aktier i Tempest Security till ett belopp om
sammanlagt 5 MSEK. Förvärv av dessa aktier har
genomförts. Efter transaktionen ägde Patruus AB
393 875 aktier, motsvarande 5,23% av samtliga
aktier och röster, och ZS Holding AB 99 218 aktier,
motsvarande 1,32% av samtliga aktier och röster.
Sammanlagt motsvarar det 6,55% av det totala
antalet aktier och röster i Tempest Security.

Högt orderinflöde

Ett flertal nya avtal har tecknats under 2018 års första månader. Det är ett resultat av de förstärkningar
av försäljningsorganisationen som gjorts under
hösten 2017. Avtalen inkluderar, men
begränsas inte till, Riksbanken (personskydd,
6 MSEK ordervärde under avtalsperioden),
ECDC (13 MSEK ordervärde under avtalsperioden),
Stockholm Quality Outlet (säkerhetstjänster,
3 MSEK per år), en annan centrumanläggning i
Stockholm samt NK Stockholm och Göteborg.
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Ekonomisk information
Fjärde kvartalet 2017

Nettoomsättningen växte med 35% till 45,7
MSEK (33,8 MSEK) under fjärde kvartalet. Tillväxten var högre än tidigare kvartal under
året. Förvärvet av Falcks larmcentralverksamhet bidrog till den högre tillväxttakten.
Resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA,
var -7,9 (0,3) MSEK i fjärde kvartalet. Periodens
resultat var -7,6 (-1,5) MSEK. Justerat för
jämförelsestörande poster var EBITDA
för fjärde kvartalet -3,8 (0,3) MSEK.
Under det fjärde kvartalet har den operativa
verksamheten som helhet haft en fortsatt god
lönsamhet. Verksamheten i Storbritannien har visat
ett svagare resultat än väntat på grund av variationer i orderinflöde. Larmcentralsverksamheten
har som väntat gjort förlust under fjärde kvartalet.
Omfattande jämförelsestörande kostnader
samt markant utökade kostnader för satsningar i framtida tillväxt har negativt påverkat
resultatet. Jämförelsestörande kostnader, inklusive förlusten i larmcentralverksamheten,
uppgår i fjärde kvartalet till 5,4 (0,0) MSEK.
Av dessa påverkar 4,1 (0,0) MSEK EBITDA.
Under kvartalet har genomgång av leasingflottan skett och vid årets utgång är majoriteten av
koncernens bilar operationellt leasade. Andelen
med finansiell leasing är begränsad. Konsekvensen är att skulder till kreditinstitut för koncernen
är lägre än i slutet av tredje kvartalet, att en högre andel av kostnaden för leasing finns som
operationell kostnad och att andelen finansiella
tillgångar som skrivs av reduceras. Räntebärande
skulder hänförliga till leasing var 2,3 MSEK i slutet
av fjärde kvartalet, mot 4,8 MSEK vid slutet av
niomånadersperioden och 4,4 MSEK för 2016.
Fjärde kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,9 (-2,9) MSEK.
Kostnader som tynger resultatet har vägts upp
av en förbättring av rörelsekapitalet. Jämförelsestörande poster som påverkat kassaflödet
uppgår till 3,3 (0,0) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick kassaflödet från den
löpande verksamheten till 5,2 (-2,9) MSEK.

Helåret 2017

Nettoomsättningen växte med 28% under 2017
till 171,4 MSEK (134,2 MSEK). Förvärvet av Falcks
larmcentralverksamhet gör övervakning till det
verksamhetsområde som växt kraftigast under året.
Resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, var
-3,2 (7,6) MSEK för helåret 2017. Årets resultat var
-5,5 (3,7) MSEK. Justerat för jämförelsestörande
poster var EBITDA för helåret 3,3 (7,6) MSEK.
För helåret 2017 har den operativa verksamheten som helhet haft en god lönsamhet. Larmcentralverksamheten som förvärvades under
fjärde kvartalet har som förväntat gjort förlust.
Omfattande satsningar på framtida tillväxt,
framförallt i form av rekryteringar, har tyngt resultatet under hösten. Kostnaderna är en medveten satsning som redan haft positiv inverkan
på orderinflöde och verksamhetens drift.
Under helåret 2017 har jämförelsestörande
poster om totalt 7,8 (0,0) MSEK, inklusive förlusten i
larmcentralverksamheten, belastat resultatet.
Av dessa påverkar 6,4 (0,0) MSEK EBITDA.
Balansräkningen har förstärkts genom den
nyemission som genomfördes under
fjärde kvartalet. Nettokassan vid periodens
utgång uppgick till 44,8 MSEK.
Helårets kassaflöde uppgick till 29,8 MSEK, framförallt påverkat av den nyemission som genomfördes vid noteringen på Nasdaq First North om 35,7
MSEK (efter avdrag för omkostnader om 4,1 MSEK).
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,7 (7,5) MSEK. De omfattande
kostnader som belastar resultatet har vägts upp
av en förbättring av rörelsekapitalet. Jämförelsestörande poster som påverkat kassaflödet
uppgår till 5,6 (0,0) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick kassaflödet från
den löpande verksamheten till 12,3 (7,5) MSEK.
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Jämförelsestörande poster
fjärde kvartalet och helåret 2017
Kostnader av betydande storlek som är att anse
som jämförelsestörande har påverkat helåret
2017 och fjärde kvartalet i synnerhet. För helåret 2017 uppgår den totala summan jämförelsestörande poster till -7,8 (0,0) MSEK. För fjärde
kvartalet 2017 uppgår den totala summan jämförelsestörande poster till -5,4 (0,0) MSEK, varav
-1,3 (0,0) MSEK rör av- och nedskrivningar.

Årets slutrevidering av balansräkningen har
medfört justeringar om -0,5 MSEK i fjärde kvartalet som ej är jämförbara med fjärde kvartalet
2016. Det rör huvudsaklingen en anpassning för
att möta gällande praxis kring avskrivningsperioden för immateriella tillgångar införskaffade
under 2017. Summan inkluderar inte av- och
nedskrivningar i larmcentralverksamheten.

Förvärvet av Falck Security AB har tillfört en
förlustbringande verksamhet som belastar fjärde kvartalet. I samband med förvärvet upprättades en prognos om en negativ påverkan om 1,7
MSEK på fjärde kvartalet. Den faktiska kostnaden
blev 3,6 MSEK. Betydande andelar av skillnaden är hänförligt till kostnader av engångskaraktär. Det inkluderar, men begränsas inte till,
icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar om
0,8 MSEK av förbättringar på annans fastighet.

Legala kostnader för förvärv som ej aktiverats på balansräkningen uppgår för helåret
2017 till 0,6 MSEK. Inga direkta förvärvskostnader påverkar resultatet i fjärde kvartalet.

Under helåret 2017 har avgångsvederlag
belastat resultatet med 1,3 MSEK. Under
fjärde kvartalet uppgick kostnaden för
avgångsvederlag till 0,3 MSEK.
Rekrytering av nyckelpersoner för framtida tillväxt har skett under årets andra hälft. Vi har även
anpassat våra anställningsvillkor för tjänstemän
för att vara en mer attraktiv arbetsgivare under
fjärde kvartalet. Det har medfört ej jämförbara
kostnader om 1,2 MSEK för helåret 2017, varav 0,7 MSEK är hänförligt till fjärde kvartalet.

Noteringen på Nasdaq First North i december
har påverkat arbetsbördan hos ett flertal personer i bolaget, med konsekvens att ytterligare
kostnader har tagits för att verksamheten inte
ska påverknas negativt. Det rör i huvudsak fjärde
kvartalet. Ett flertal mindre kostnader som därutöver är hänförliga till noteringen men som inte
aktiverats på balansräkningen har också påverkat det fjärde kvartalets resultat. Totalt uppgår
dessa poster till -0,5 MSEK i fjärde kvartalet.
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Finansiell information - Koncernen
Resultaträkning
Belopp i KSEK

Kv4 2017

Kv4 2016

2017

2016

Nettoomsättning

45 684

33 770

171 422

134 218

-119

260

248

489

45 565

34 030

171 670

134 707

Handelsvaror

-4 200

2 458

-10 623

-6 683

Övriga externa kostnader

-8 065

-4 301

-20 173

-10 493

Personalkostnader

-41 229

-31 858

-144 033

-109 979

-7 929

329

-3 159

7 551

-581

-609

-3 233

-2 516

-8 511

-281

-6 393

5 035

14

-30

-23

-76

-8 497

-311

-6 416

4 959

919

-1 236

921

-1 239

-7 578

-1 547

-5 495

3 720

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

EBITDA
Avskrivningar och nedskrivningar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat
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Finansiell information - Koncernen
Balansräkning
Belopp i KSEK

2017-12-31

2016-12-31

15 643

2 601

Materiella anläggningstillgångar

1 579

5 066

Finansiella anläggningstillgångar

3 864

0

21 085

7 667

477

852

26 650

21 020

0

0

Övriga fordringar

1 107

1 334

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

4 715

3 273

47 126

17 366

Summa omsättningstillgångar

80 075

43 845

SUMMA TILLGÅNGAR

101 160

51 512

727

54

Övrigt tillskjutet kapital

35 988

942

Annat eget kapital inklusive årets resultat

-4 590

6 830

0

0

32 125

7 826

7

390

Långfristiga skulder

704

1 802

Summa långfristiga skulder

704

1 802

Leverantörsskulder

5 884

2 513

Aktuell skatteskuld

1 430

1 132

Övriga skulder

27 959

15 022

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

33 052

22 827

Summa kortfristiga skulder

68 325

41 494

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

101 160

51 512

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
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Finansiell information - Koncernen
Kassaflöde
Belopp i KSEK

Kv4 2017

Kv4 2016

2017

2016

Rörelseresultat

-8 511

-281

-6 393

5 035

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

1 169

235

2 335

845

Erhållen ränta

13

4

44

30

Erlagd ränta

85

-8

-21

-21

Betald skatt

302

243

579

-88

-6 942

192

-3 455

5 801

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

8 867

-3 101

10 152

1 658

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 925

-2 908

6 697

7 460

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 536

-587

-4 646

-2 237

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

33 365

316

27 737

316

Periodens kassaflöde

33 754

-3 179

29 788

5 539

13 371

20 545

17 366

11 827

3

0

-27

0

47 126

17 366

47 126

17 366

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Finansiell information - Koncernen
Rapport över förändring i eget kapital
Belopp i KSEK

Kv4 2017

Kv4 2016

2017

2016

Ingående balans

4 078

9 042

7 826

3 790

Periodens resultat

-7 578

-1 547

-5 495

3 720

Förändring koncernstruktur, valutadifferenser och liknande poster
Transaktioner med ägare
Nyemission

-33

-81

0

-83

35 658

35 658

Utdelning

391

-5 700

Förvärv av andelar i innehav utan bestämmande inflytande

-75

Summa transaktioner med ägare

35 625

0

29 794

316

Utgående balans

32 125

7 495

32 125

7 826

Förändring i antal aktier

Kv4 2017

Kv 4 2016

2017

2016

Totalt antal aktier, ingående balans

5 467 500

5 315 000

5 315 000

5 315 000

Aktier emitterade i nyemissioner

1 800 000

0

1 952 500

0

Totalt antal aktier utgående balans

7 267 500

5 315 000

7 267 500

5 315 000

Genomsnittligt antal aktier för perioden

6 367 500

5 315 000

6 291 250

5 315 000
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Finansiell information - Koncernen
Kv4 2017

Kv 4 2016

2017

2016

35%

n.a.

28%

48%

EBITDA-marginal, %

-17,4%

1,0%

-1,8%

5,6%

Rörelsemarginal, %

-18,6%

-0,8%

-3,7%

3,8%

Vinstmarginal, %

-16,6%

-4,6%

-3,2%

3,7%

Genomsnittligt eget kapital, KSEK

18 101

8 269

19 975

5 808

Räntabilitet på eget kapital, %

-41,9%

-18,7%

-27,5%

64,1%

31,8%

15,2%

31,8%

15,2%

47 126

17 366

47 126

17 366

Antal aktier vid periodens slut, antal1

7 267 500

5 315 000

7 267 500

5 315 000

Antal aktier vid periodens slut efter utspädning, antal1

7 267 500

5 315 000

7 267 500

5 315 000

Genomsnittligt antal aktier, antal

6 367 500

5 315 000

6 291 250

5 315 000

6 367 500

5 315 000

6 291 250

5 315 000

-1,19

-0,29

-0,87

0,70

-1,19

-0,29

-0,87

0,70

4,42

1,41

4,42

1,47

0,00

0,00

0,78

0,00

305

226

330

193

Nyckeltal och data per aktie
Omsättningstillväxt, %

Soliditet, %
Kassa och bank, KSEK

1

Genomsnittligt antal aktier efter utstpädning, antal
Resultat per aktie, SEK

1

1

Resultat per aktie efter utstpädning, SEK
Eget kapital per aktie, SEK
Utdelning per aktie, SEK

1

1

1

Medelantal anställda
1

Justerat för aktiesplit historiskt

Definitioner
Omsättningstillväxt

Räntabilitet på eget kapital

Den procentuella förändringen av nettoomsättning den
gångna perioden jämfört samma period föregående år.

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.

EBITDA-marginal

Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden.

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i
procent av periodens nettoomsättning.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av periodens nettoomsättning.
Vinstmarginal

Genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal
utestående aktier.
Eget kapital per aktie

Resultat efter finansiella poster i procent av periodens

Redovisat eget kapital i Bolaget dividerat med antal
utestående aktier.

nettoomsättning.

Utdelning per aktie

Periodens resultat

Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier
vid utdelningstillfället.

Resultat efter finansiella poster, skatt och bokslutsdispositioner.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Genomsnittligt eget kapital
Genomsnittligt eget kapital beräknas som eget kapital vid
periodens början plus eget kapital vid periodens slut
dividerat med två.

Medelantal anställda (FTE)
Antalet anställda omräknat till heltidstjänster och räknat som
ett medeltal under perioden.
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Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3) samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Tempest Security til�lämpar inte IFRS. Undantaget finansiell leasing tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder i i koncernredovisningen som i årsredovisningen 2016 för moderbolaget. Nya eller omarbetade standarder under 2017 har inte påverkat koncernen och moderbolaget under perioden.

Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan Tempest Security AB (publ) och närstående som västentligt påverkat företagets ställning
och resultat har inte ägt rum.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Tempest Security är utsatta för ett antal verksamhets- och marknadsrelaterade risker som inkluderar:
• 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 Securitys större kunder väljer att helt eller delvis säga upp eller på annat sätt avsluta
sina avtal med Koncernen och att Koncernen inte lyckas attrahera nya kunder i samma utsträckning;
• Risken att Tempest Security inte lyckas implementera sina tillväxtplaner att växa organiskt i den takt
och omfattning som avsetts och att Koncernen misslyckas med att ytterligare expandera sin verksamhet genom förvärv av rörelser som förbättrar och kompletterar Koncernens 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; samt
• 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.

Granskning
Bolagets revisorer har inte utfört någon granskning av denna rapport för fjärde kvartalet 2017.
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Årsstämma
Ordinarie årsstämma hålls tisdagen 24 maj 2018 på Rålambsvägen 17 i Stockholm. Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning lämnas.

Årsredovisning
Bolagets årsredovisning för 2017 kommer att publiceras på investor.tempest.se den 27 april 2018.

Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Stockholm den 8 mars 2017

För ytterligare information kontakta
Andrew Spry, VD, Tempest Security AB (publ)
Telefon: +46 72 454 14 30
Email: andrew.spry@tempest.se
Tempest Security AB (publ)
Org nr 556936-8524
Rålambsvägen 17, 17 TR
SE-112 59 Stockholm

Kalender
24 maj 2018, Rapport första kvartalet 2018
24 maj, Årsstämma
23 augusti 2018, Rapport andra kvartalet 2018

Bolagsbeskrivning
Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder och medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla
aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster
och mycket annat. Vi har vårt säte i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017
är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet och sedan 2018 i Finland och Norge.
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