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Bokslutskommuniké
Hög tillväxt, med fokus på utveckling
och digitalisering
Fjärde kvartalet 2018

• Nettoomsättningen ökade med
31% till 59,7 (45,7) MSEK.
• Resultat före avskrivningar, EBITDA,
var -4,9 (-7,9) MSEK.
• Periodens resultat var -7,7 (-7,6) MSEK.
• Jämförelsestörande poster om 0,1 (-3,3) MSEK
påverkar perioden.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten
var 6,4 (1,9) MSEK.

Helåret 2018

• Nettoomsättningen ökade med
29% till 221,9 (171,4) MSEK.
• Resultat före avskrivningar, EBITDA,
var -16,2 (-3,2) MSEK.
• Periodens resultat var -25,6 (-5,5) MSEK.
• Jämförelsestörande poster om -1,1 (-5,5) MSEK
påverkar perioden.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten
var -13,0 (6,7) MSEK.

Väsentliga händelser under
fjärde kvartalet 2018

• Lansering av affärsområdet Global Support
Services samt tjänsterna Tempest Global
Watch och Tempest Global Watch Core.
• Tempest utsågs till DI Gasell för fjärde gången.
• Tecknat avtal med Svenskt Näringsliv.
Avtalsvärde ca 47 MSEK.
• Utökat samarbetsavtal med InSupport
Nätverksvideo AB tecknades.
• Nyemission om 753 630 aktier genomförd vilket
tillfört bolaget 13 MSEK efter emissionskostnader.
• Omtecknat avtal med ECDC. Avtalsvärdet
är ca 22 MSEK.
• Flytt av Tempest Security Operations Center,
SOC, till nya verksamhetsanpassade lokaler.
• Tempest ingår i ett samarbetsavtal med Kroll,
en division av Duff & Phelps, LLC.

Väsentliga händelser efter
rapportperiodens utgång

• Tecknat avtal med KTH. Avtalsvärde ca 22 MSEK.

Ekonomisk översikt för koncernen (KSEK)

Kv 4 2018

Kv 4 2017

2018

2017

59 677

45 684

221 886

171 422

31%

35%

29%

28%

-4 866

-7 929

-16 217

-3 160

EBITDA-marginal

-8,2%

-17,4%

-7,3%

-1,8%

Periodens resultat

-7 705

-7 577

-25 624

-5 495

-1,00

-1,19

-3,40

-0,87

6 382

1 925

-13 040

6 697

380

305

356

330

Nettoomsättning
Omsättningstillväxt
EBITDA

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

ADRESS:
Tempest Security AB

Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm

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

WEB: investor.tempest.se
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Ord från VD:

Offensiva satsningar på automatisering, digitalisering och
ytterligare tjänster trycker ner resultatet
Under fjärde kvartalet var min förväntan en förlust,
men en lägre sådan än utfallet. Satsningen inom
särskilda tjänster med bl.a. Global Support Services
(GSS) har belastat resultatet med mer än vi hade
beräknat. Därutöver har vi burit större kostnader i
omställningen av teknikorganisationen än vi hade
förutspått och även sett en lägre orderingång under
omställningen. Vi ser fortsatt löpande över våra
kostnader och förväntar att det skall ge ett positivt
resultat på kvartalsbasis under andra halvåret.
Strategin har varit att frångå egen installation inom
teknikavdelningen till att arbeta med projektledning
och serviceåtaganden och fördela installationsarbetet på våra partners. Det ursprungliga partnerprogrammet som följde med i förvärvet av Falcks
larmcentral har under hösten utvecklats och ett
förädlat program lanseras under våren 2019.
Utvecklingen är ett led i att bli konkurrensneutral
mot våra partners samt att stärka den skalbara
delen av vår verksamhet.
Den satsning vi gör på vår säkerhetscentral, det vi
benämner Security Operations Center (SOC), är den
mest centrala delen i vår strategi att röra oss mot
mer automatiserbara tjänster. Möjligheten att skapa
en ökad skalbarhet i vår verksamhet har aldrig varit
mer påtaglig. Nya affärsområden som GSS
kombinerar de delar av affären som är digitala,
skalbara och med mycket hög lönsamhet med
tjänster som utförs per timme. Kundinflödet till affärsområden likt GSS har stor betydelse för vår
marginalutveckling, marknaden för tjänsterna är
enorm.
Årets sista kvartal har präglats av stora steg i vår utveckling. Mest påtagligt har varit den fysiska flytten
av vår larmcentral till nya, verksamhetsanpassade
lokaler och med det en påbörjad övergång från en
traditionell verksamhet som primärt arbetat med
larmverifiering och åtgärd mot en mer omfattande
verksamhet.
Det sista året har vi, i enlighet med planen som
presenterades inför börsnoteringen, investerat
kraftigt i vår framtida tillväxt och vi har burit en
kostym som ännu är för stor för vår omsättning, inte
minst för nya affärsområden vilket återspeglas i
resultatet för året. Vi har nu nått flera av de
milstolpar vi satt upp och räknar med att kunna
konsolidera våra satsningar och kapitalisera
på dem under åren som kommer.

Jag ser att de strategiska partnerskapen vi ingått
ska leda till fler möjligheter. Det växande partnerprogrammet blir ett stöd i affärer av alla storlekar.
Samarbetet med InSupport Nätverksvideo är ett
led i att utveckla och driva digitala lösningar för
trygghetskameror, säkerhetstekniska tjänster
och driftstjänster för IoT (Internet of Things).
Även samarbetsavtalet som vi under kvartalet
ingick med Kroll är ett viktigt steg i vår utveckling.
Att kunna erbjuda våra kunder cybersäkerhet,
har legat högt på vår agenda och med detta
samarbete kan vi redan nu se resultatet av
utökningen av kvalificerade tjänster.
Fylld av förväntan på det kommande året kan jag
bara avsluta med att vi står fast vid vår målsättning
att omsätta 500 MSEK år 2022 och långsiktigt
nå minst 10% EBITDA-marginal.
Andrew Spry
VD Tempest Security AB (publ)
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Väsentliga händelser för
fjärde kvartalet 2018
Global Support Services - digitala
tjänster till affärsresesegmentet

Affärsresor är en mångmiljardmarknad globalt och
svenska företag och organisationer har av tradition
en hög andel affärsresenärer. Affärsresor blir allt
längre och kombineras alltmer med privata resor
för avkoppling. Resenärer önskar i allt större
utsträckning att tjänster kopplade till resan är
digitala och automatiserade. Att använda appar för
att få en så smidig resa som möjligt är alltmer
vanligt. Denna del av affärsresemarknaden är en
mångmiljonindustri som växer kraftigt och har en
hög utvecklingspotential.
Tempest Security introducerade under oktober
affärsområdet Global Support Services (GSS) för
affärsresemarknaden med målet att bli en av
Sveriges ledande aktörer inom resesäkerhet. Inom
GSS arbetar bolaget med ett antal olika tjänster.
Det inkluderar riskanalys, stöd vid extraordinära
händelser, digitala säkerhetslösningar, krisledning
med mera. GSS har stöd dygnet runt via
koncernens Security Operations Center (SOC),
vilket verkar i en certifierad och auktoriserad
larmcentral.
I november introducerades två trygghetsappar i
samarbete med Global Warning Systems AB
(Tempest Global Watch och Tempest Global
Watch Core, mer om det nedan). Systemet kopplas
till SOC:en, där operatörer följer vad som händer
globalt dygnets alla timmar. Är en medarbetare
hos en kund i ett område som är drabbats av
exempelvis naturkatastrofer, strejker, bränder eller
terrorattentat kan assistans koordineras direkt och
SOC:en kan agera proaktivt. Den som använder vår
lösning kan också själva söka efter uppdaterad
information, allt ifrån vilka sjukdomar som är
aktuella i ett visst område till hur personen
kontaktar vår SOC om denne önskar assistans av
polis, ambulans eller räddningstjänst i ett specifikt
land.
Har kundens organisation mer omfattande behov
tillhandahåller GSS analyser för riskfyllda områden
och förbereder kundens medarbetare med rätt
utbildning och utrustning inför uppdragen. Vid
extraordinära händelser kan ett GSS Response
Team sättas in varsomhelst i världen. Ett GSS
Response Team består av säkerhetspersonal men

även personal med sjukvårdskompetens.
Genom GSS globala nätverk kan lokala resurser
mobiliseras snabbt och effektivt.
Ytterligare support finns i form av krisledningsstöd,
vilket inkluderar access till rätt teknisk infrastruktur,
lokaler och årlig övning av krisledningsgrupper.
Arbetet inom GSS är även lokalt. Vårt Security
Operations Center tar bland annat hand om de
personlarm våra kunder använder nationellt. Om
någon larmar får denne kvalificerad hjälp direkt av
våra operatörer som också samtidigt koordinerar
en operativ respons till incidenten.

Introduktion av trygghetsapparna
Tempest Global Watch och
Tempest Global Watch Core

Tempest Security har genom ett partnerskap med
Global Warning System AB skapat lösningen
Tempest Global Watch för affärsresenärer och
andra personer som är i behov av ett trygghetsverktyg i sitt vardagliga arbete. Därutöver finns
Tempest Global Watch Core, en förenklad version
av Tempest Global Watch.
Tempest Global Watch är den modernaste plattformen på marknaden. Den integreras med
resenärens resebokningar och ger användaren
möjlighet att dela sin position och ta emot relevanta
varningar och information relaterad till användarens
geografiska position. Användaren kan enkelt välja
vilka länder som denne vill bevaka, följa händelseutvecklingen via kartor samt att ta del av trovärdiga
lokala medier på sitt eget språk. Därutöver får
resenären push- och SMS-varningar för att undvika
problem som extrema väderförhållanden och
naturkatastrofer, störningar i trafiken, politiska
oroligheter och terroristhot.
Tempest Global Watch integrerar två säkerhetsverktyg: en app i resenärens telefon och webbportalen Instant Security Overview (ISO).
Tempest Global Watch använder i realtid GWS
säkerhetsinformation från tusentals globala källor
som nyhetsmedier, statliga institutioner, vetenskapliga institut, databaser samt sociala medier.
Med hjälp av AI-teknik kan GWS snabbare
identifiera och bedöma potentiella hot baserat på
användarens nuvarande plats eller planerad
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destination. Allt innehåll granskas och sammanställs dygnet runt av ett team med analytiker och
experter för att garantera korrekta varningar med
relevant information till användaren om vad som
hänt och vad resenären bör göra.
Tempest Global Watch Core är en enklare lösning
anpassad för den lokala marknaden där resande
inte är i fokus. Den inkluderar bland annat personlarm, spårning och spridning av viktig information
kopplat till avgörande incidenter.
Både Tempest Global Watch och Tempest Global
Watch Core är kopplat till Tempests Security
Operations Center (SOC), vilket gör lösningarna
unika. Via vår SOC kan erfarna operatörer övervaka
informationsflödet och inkommande larm och agera
proaktivt när händelser inträffar, oavsett tid på
dygnet. Tempests SOC verkar i en certifierad och
auktoriserad larmcentral, vilket ger ytterligare
trygghet för våra kunder.

Tempest Security blir Gasellföretag
för fjärde gången

Tempest Security AB (publ) har för fjärde gången
utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri. Det
innebär att Tempest Security AB (publ) fortsätter att
vara ett av de snabbast växande säkerhetsföretagen i Sverige.

Avtal med Svenskt Näringsliv

Tempest Security AB (publ) har vunnit en
upphandling av bevakningstjänster till Svenskt
Näringsliv och dess medlemsorganisationer.
Tempest kommer att leverera bevakningstjänster
till flera kontor i Stockholm samt några av Svenskt
Näringslivs kontor runt om i landet.
Avtalet trädde i kraft den 1 december 2018 och
sträcker sig över tre år, med option om förlängning
i ytterligare fyra år. Det totala ordervärdet förväntas
uppgå till 47 MSEK under avtalsperioden inklusive
optionsåren.

Utökat samarbetsavtal med
InSupport Nätverksvideo AB

I november ingick Tempest Security AB (publ) och
InSupport Nätverksvideo AB ett utökat samarbetsavtal med målsättningen att använda Tempests
Security Operations Center för trygghetskameror,
säkerhetstekniska tjänster och driftstjänster för
IoT (Internet of Things).
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Riktad nyemission genomförd

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den
24 maj 2018 genomförde styrelsen i Tempest
Security AB (publ) en riktad nyemission i november,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
varvid 753 630 aktier emitteras till en teckningskurs
om SEK 18,60 per aktie. Emissionen innebar att
bolaget tillfördes cirka 14 MSEK före emissionskostnader och en ökning av aktiekapitalet
med SEK 75 363.
Nyemissionen riktades till Athanase Industrial
Partner (”Athanase”). Athanase, grundat 2014,
är ett investeringsbolag med fokus på aktivt
ägande i främst noterade bolag.
Det totala antalet aktier i Bolaget efter
nyemissionen är 8 289 947.

Omtecknat avtal med European
Centre for Disease Prevention
and Control

Tempest Security AB (publ) har vunnit en
upphandling av säkerhetstjänster till EUmyndigheten europeiskt centrum för förebyggande
och kontroll av sjukdomar (European Centre for
Disease Prevention and Control, ECDC). Avtalet
sträcker sig över fyra år, inklusive optioner. Det
totala ordervärdet förväntas uppgå till 22,8 MSEK,
under avtalsperioden inklusive optionsåren.

Invigning av nytt Security
Operations Centre

Tempest Security Operations Center (SOC) har
flyttat från Lidingö till nya lokaler placerade under
DN-skrapan på Kungsholmen, Stockholm. De nya
lokalerna är mer ändamålsenliga och har bland
annat skapat utrymme för utvecklade krisledningstjänster och kan nu erbjuda alternativa ledningsplatser vid kriser och incidenter som lämpar sig
bättre att ledas på annan plats än hos egen
organisation. Krisledningslokalerna är utrustade
med all kommunikationsutrustning som kan
tänkas behövas och är självförsörjande både på
reservkraft och förnödenheter.
Tempest SOC har blivit navet i den operativa
verksamheten med nu även funktioner som
trygghetslösningar vid resor med Global Watch
och hantering av snabb information till både
anställda och ledning i händelse av incidenter.
Denna funktion sover aldrig och utgör en trygghet
både för medarbetare som arbetar nationellt samt
de som är på tjänsteresa. Tempest SOC följer
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händelseutvecklingen i världen och kan proaktivt
verka för att skydda personer och egendom genom
att vara före med avgörande information innan det
är för sent.

Samarbetsavtal med Kroll

Tempest Security AB (publ) kommer i samarbete
med Kroll leverera lösningar för att mitigera risker
inom cybersäkerhet till Tempest Securitys kunder
i Skandinavien. Avtalet innebär att Tempest
Securitys kunder, genom Tempest SOC får tillgång
till Krolls marknadsledande och breda expertis inom
cybersäkerhet.
Kroll, en division av Duff & Phelps, är världsledande
inom riskhantering, utredningar, compliance, cybermotståndskraft, säkerhets- och incidentresponslösningar. Kroll har funnits i 45 år och har 3500
anställda med ett globalt avtryck i 28 länder.
Tempests Securitys skandinaviska kunder har nu
tillgång till Krolls omfattande cybersäkerhetskompetens och marknadsledande portfölj av cybersäkerhetslösningar genom Tempest SOC, inklusive:
Revision och utveckling av Cyber Policy; Incidenthantering; Utredningar; Computer forensics och
intrångshantering; Penetrationstestning och
säkerhetskontroll; Cyberrådgivning samt Incidentplanering, utveckling och tester.
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Väsentliga händelser
efter rapportperiodens utgång
Avtal med KTH

Tempest Security AB (publ) har tecknat ett avtal
med KTH, Sveriges största tekniska universitet,
som startar den 1 maj 2019. I uppdraget ingår
omfattande stationär bevakning med väktare och
hundförare i centrala Stockholm, Kista och
Södertälje. Uppdraget sträcker sig över 2,5 år och
ordervärdet beräknas uppgå till minst 22 MSEK
under perioden. Avtalet innebär att Tempest
Security nu är den dominerande säkerhetsleverantören till högre lärosäten inom Stockholm.
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Ekonomisk information
Omsättning

Nettoomsättningen växte med 31% till
59,7 (45,7) MSEK under fjärde kvartalet.
För helåret ökade nettoomsättningen med
29% till 221,9 (171,4) MSEK.
Förvärv har bidragit positivt till tillväxten under året.

Resultat

Resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, var
-4,9 (-7,9) MSEK i fjärde kvartalet. Justerat för
jämförelsestörande poster var EBITDA för fjärde
kvartalet -5,8 (-4,6) MSEK.
Resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, var
-16,2 (-3,2) MSEK för helåret. Justerat för
jämförelsestörande poster var EBITDA för
tolvmånadersperioden -15,7 (0,9) MSEK.
Resultatet för fjärde kvartalet var -7,7 (-7,6) MSEK.
För årets tolv månader var resultatet
-25,6 (-5,5) MSEK.
Under året har den operativa verksamheten
belastats av en löpande förlust i larmcentralverksamheten, huvudsakligen kostnader för
uppstart av nya uppdrag.
Avskrivningar och nedskrivningar har ökat under
året. Förändringen beror på ökad goodwillavskrivning till följd av förvärvet av
GPG Holding AB.
Under fjärde kvartalet har kostnader för flytt av
huvudkontoret och larmcentralen belastat
resultatet.
Vi har burit förluster i området teknik, på grund av
variationer i orderinflöde samt omställning från
egen installation till projektledning samt arbete
med ett nytt partnerprogram.
Utvecklingen av larmcentralen till ett Security
Operations Center, med bland annat investeringar i
ytterligare digitala plattformar, kommer att fortsätta
under 2019. Förväntan är att det över tiden kommer
att stärka både tjänste- och produktutbudet samt
öka skalbarheten i vår affär, med god effekt på
såväl omsättning som lönsamhet.
Av de poster som belastar resultatet är 0,1 (-3,3)
MSEK i fjärde kvartalet att anse som jämförelsestörande. För årets tolv månader är motsvarande
poster -1,3 (-5,5) MSEK. De jämförelsestörande
kostnaderna är i huvudsak hänförliga till förvärv,
fusion av larmcentralbolaget med Tempest Security
Sverige AB samt kostnader för vissa, men långt
ifrån alla, stödtjänster.

Kassaflöde och kassa

Fjärde kvartalets kassaflöde från den löpande
verksamheten uppgick till 6,4 (1,9) MSEK. Justerat
för jämförelsestörande poster om 0,8 (-0,5) MSEK
uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 5,6 (2,4) MSEK. Förändringen i kassaflödet baseras på förbättringar i rörelsekapitalet till
följd av dels säsongsvariationer, men även till följd
av ett löpande förbättringsarbete med fokus på att
förbättra rörelsekapitalet.
För årets tolv månader uppgick kassaflödet från
den löpande verksamheten till -13,0 (6,7) MSEK.
Justerat för jämförelsestörande poster om
-1,1 (-2,9) MSEK uppgick kassaflödet från den
löpande verksamheten till -11,9 (9,6) MSEK.
Förbättring av rörelsekapitalet under fjärde
kvartalet har tillsammans med nyemissionen
tydligt påverkat kassaflödet, vilket gjort att kassan
ökat med 18,0 MSEK jämfört med utgången av
tredje kvartalet. Likvida medel vid periodens slut
uppgår till 29,4 MSEK.
Företaget är för närvarande finansierat genom
egna medel, checkräkningskredit samt lån.
Verksamheten förväntas generera positiva kassaflöden under andra halvåret 2019. För närvarande
finns inget behov av kapitaltillskott. Styrelsen
utvärderar kontinuerligt behovet av kapitalanskaffning för att stödja vägen mot våra
långsiktiga mål.
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Finansiell information - Koncernen
Resultaträkning
Belopp i KSEK

Kv 4 2018

Kv 4 2017

2018

2017

Nettoomsättning

59 677

45 684

221 886

171 422

Andelar i intresseföretags resultat

10

0

10

0

Övriga rörelseintäkter

24

-119

349

247

Summa rörelsens intäkter

59 711

45 565

222 245

171 669

Handelsvaror

-5 072

-4 200

-18 792

-10 623

Övriga externa kostnader

-8 519

-8 065

-30 604

-20 173

-50 986

-41 229

-189 066

-144 033

EBITDA

-4 866

-7 929

-16 217

-3 160

Avskrivningar och nedskrivningar

-2 557

-581

-9 164

-3 233

Rörelseresultat

-7 423

-8 510

-25 381

-6 393

98

14

-520

-23

-7 325

-8 496

-25 901

-6 416

-380

919

277

921

-7 705

-7 577

-25 624

-5 495

Personalkostnader

Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat
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Finansiell information - Koncernen
Balansräkning
Belopp i KSEK

2018-12-31

2017-12-31

31 523

15 643

Materiella anläggningstillgångar

6 399

3 899

Finansiella anläggningstillgångar

2 646

1 536

40 568

21 078

301

477

27 315

26 650

188

0

Övriga fordringar

2 380

1 107

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10 124

4 715

Kassa och bank

29 401

47 126

Summa omsättningstillgångar

69 709

80 075

SUMMA TILLGÅNGAR

110 277

101 153

829

727

53 705

35 844

-29 953

-4 446

0

0

24 581

32 125

538

0

Långfristiga skulder

9 936

704

Summa långfristiga skulder

9 936

704

Leverantörsskulder

10 570

5 883

Aktuell skatteskuld

666

1 430

21 436

27 959

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

42 550

33 052

Summa kortfristiga skulder

75 222

68 324

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

110 277

101 153

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Övriga skulder
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Finansiell information - Koncernen
Kassaflöde
Belopp i KSEK

Kv 4 2018

Kv 4 2017

2018

2017

Rörelseresultat

-7 423

-8 511

-25 381

-6 393

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

2 403

1 169

8 608

2 335

34

13

45

45

Erlagd ränta

-29

85

-171

-21

Betald skatt

767

302

-1 712

579

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

-4 248

-6 942

-18 611

-3 455

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

10 630

8 867

5 571

10 152

Kassaflöde från den löpande verksamheten

6 382

1 925

-13 040

6 697

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 394

-1 536

-29 634

-4 646

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12 962

33 365

24 963

27 737

Periodens kassaflöde

17 950

33 754

-17 711

29 788

Likvida medel vid periodens början

11 478

13 371

47 126

17 366

-27

3

-14

-28

29 401

47 126

29 401

47 126

Erhållen ränta

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

Kv 4 2018

Kv 4 2017

2018

2017

Ingående balans

19 488

4 078

32 125

7 826

Periodens resultat

-7 705

-7 577

-25 624

-5 495

-165

49

117

-81

12 963

35 575

17 963

35 575

Förändring koncernstruktur, valutadifferenser och liknande poster
Transaktioner med ägare
Nyemission
Utdelning

-5 700

Förvärv av andelar i innehav utan bestämmande inflytande
Summa transaktioner med ägare

12 963

35 575

17 963

29 875

Utgående balans

24 581

32 125

24 581

32 125

Kv 4 2018

Kv 4 2017

2018

2017

7 536 317

5 467 500

7 267 500

5 315 000

753 630

1 800 000

1 022 447

1 952 500

Totalt antal aktier utgående balans

8 289 947

7 267 500

8 289 947

7 267 500

Genomsnittligt antal aktier för perioden

7 667 383

6 367 500

7 545 049

6 291 250

Förändring i antal aktier
Totalt antal aktier, ingående balans
Aktier emitterade i nyemissioner
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Finansiell information - Koncernen
Kv 4 2018

Kv 4 2017

2018

2017

31%

35%

29%

28%

EBITDA-marginal, %

-8,2%

-17,4%

-7,3%

-1,8%

Rörelsemarginal, %

-12,4%

-18,7%

-11,4%

-3,7%

Vinstmarginal, %

-12,9%

-16,6%

-11,5%

-3,2%

Genomsnittligt eget kapital, KSEK

22 034

18 102

28 353

19 976

Räntabilitet på eget kapital, %

-35,0%

-41,9%

-90,4%

-27,5%

Soliditet, %

22,3%

31,8%

22,3%

31,8%

Kassa och bank, KSEK

29 401

47 126

29 401

47 126

Antal aktier vid periodens slut, antal1

8 289 947

7 267 500

8 289 947

7 267 500

Antal aktier vid periodens slut efter utspädning, antal1

8 289 947

7 267 500

8 289 947

7 267 500

Genomsnittligt antal aktier, antal

7 667 383

6 367 500

7 545 049

6 291 250

7 667 383

6 367 500

7 545 049

6 291 250

-1,00

-1,19

-3,40

-0,87

-1,00

-1,19

-3,40

-0,87

2,97

4,42

2,97

4,42

0,00

0,00

0,00

0,78

380

305

356

330

Nyckeltal och data per aktie
Omsättningstillväxt, %

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 bokslutskommuniké för koncernen har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3) samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Tempest Security AB (publ)
tillämpar inte IFRS. Under 2018 har inga nya eller omarbetade standarder uppkommit som väsentligt
påverkat koncernen under perioden.

Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan Tempest Security och närstående som väsentligt 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 2018.

Årsstämma
Ordinarie årsstämma hålls torsdagen 23 maj 2019 på Rålambsvägen 17 i Stockholm. Styrelsen kommer att
föreslå att ingen utdelning lämnas.

Årsredovisning
Bolagets årsredovisning för 2018 kommer att publiceras på investor.tempest.se den 25 april 2019.
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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 22 februari 2019.

För ytterligare information kontakta
Andrew Spry, VD, Tempest Security AB (publ)
Telefon: +46 72 454 14 30
Email: andrew.spry@tempest.se
Tempest Security AB (publ)
Org nr 556936-8524
Rålambsvägen 17, 18 TR
SE-112 59 Stockholm

Kalender
23 maj 2019, Rapport första kvartalet 2019
23 maj 2019, Årsstämma 2019
28 augusti 2019, Rapport för andra kvartalet 2019

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.

