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SECITS är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig 

sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. 

Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som 

håller ett extra öga för din trygghet.                                         



 

SECITS Holding AB 

 

Org.nr. 559033-1988 

 
 

Sida 3 av 22 

 

 

 

VD HAR ORDET 

 

Grunden lagd för högre tempo 

 

När jag ser tillbaka på 2020 har det varit ett år av 

hårt och målmedvetet arbete, under en pandemi 

som gjorde att många processer drog ut på tiden. 

Även om vi under 2020 inte fick de resultat vi tidigt 

i våras såg framför oss, har vi idag en mycket mer 

stabil plattform att växa från. Jag är övertygad om 

att detta kommer att märkas under 2021, även om 

pandemin består. 

 

När jag kom in som VD i april gick verksamheten på 

sparlåga till följd av pandemin, men även till följd 

av en trubbig strategi. I maj genomförde vi en 

riktad emission som utökade vår aktiva ägar-

grupp. Gemensamt utvecklades en klar vision för 

bolaget. Det resulterade i att vi idag har en ny 

styrelse, en ny strategi, och ett nytt 

produkterbjudande. Jag upplever att 

engagemanget kring bolaget är starkt på alla 

nivåer, från ägare och styrelse till ledning och 

medarbetare. 

  

I skymundan, men lika viktigt är att vi under det 

gångna året också gjorde ett gediget kvalitets-

arbete, stärkte våra interna processer och byggde 

en struktur att växa i. För att få utväxling på det 

uppdaterade kunderbjudandet har vi parallellt 

också stärkt vår säljorganisation. Vi är idag ett i 

stora delar annat bolag än vad vi var för ett år 

sedan. Ett bolag som klarar att hantera en 

väsentligt större affär än den vi har idag. 

 

Målet för 2021 är således tillväxt, såväl organiskt 

som genom förvärv. Från att under fjolåret 

fokuserat på att ta fram produkter kommer vi i år 

fokusera på att sälja dem. Här handlar det om att 

nå ut till för oss nya, men väl definierade 

kundgrupper, bland annat inom bygg- och 

fastighets-sektorn. Siffrorna för fjärde kvartalet 

antyder att vi börjat en positiv resa, men vi har 

långt mycket mer att hämta. Marknaden för 

säkerhetstjänster växer, och vi är idag väl 

positionerade för att dra fördel av denna tillväxt.  

 

För att öka tempot ytterligare siktar vi även på att 

växa genom förvärv. De affärer vi vill göra ska inte 

bara addera sin egen affär, utan också bidra till att 

vi bygger en gemensam affär. I dagarna har vi 

annonserat att vi avser att köpa majoriteten i 

Säkra Larm AB, Sveriges tredje största 

larminstallatör på privatmarknaden. Med Säkra 

Larm tar vi ett rejält kliv upp i storlek, stärker 

lönsamheten och blir en mer intressant partner för 

företagskunder. Tillsammans kommer vi att kunna 

växla upp vår tillväxttakt och ta ett större grepp 

om den svenska säkerhetsmarknaden.  

 

Grunden är lagd för att Secits ska växla upp i 

tempo – inte bara som ett större, utan som ett 

bättre bolag.  

 

Stockholm i april 2021. 

 

 

 
 

Jens Wingren, VD 
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Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 

SECITS Holding AB (publ) med dotterbolag levererar 

IT-baseradesäkerhetslösningar genom trygghets-

kameror och varularm. Säkerhetslösningarna riktar 

sig till Retail, bank och offentliga myndigheter.  

 

Kunderna finns inom Norden och till en mindre del i 

Europa men största fokus ligger på de svenska 

kunderna idag. De säkerhetslösningar som erbjuds 

baseras på standardprodukter från världsledande 

leverantörer. 

 

SECITS skapar sedan behovsanpassade trygghets-

lösningar i form av IT- driftlösningar som säkert 

kommunicerar till datahallen i Kramfors. Här levereras 

fjärrservicetjänster, systemövervakning och support. I 

och med detta hanteras alla typer av lösningar med allt 

från den mindre lokala kunden till globala aktörer med 

installationer i flera länder. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2020 

  

Secits Holding AB löser konvertibel om 2,4 miljoner 

SEK till Formue Nord med rörelsemedel. 

Secits Holding AB löser konvertibel om 2,4 miljoner SEK 

till Formue Nord med rörelsemedel för att förebygga 

potentiell konvertering tillika utspädning. 

 

Diös och Secits ingår avropsavtal om uppkopplade 

trygghetskameror 

Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett 2-årigt 

avropsavtal med Diös gällande leverans av 

uppkopplade trygghetskameralösningar för Diös 

fastighetsbestånd. Detta för att ytterligare stärka Diös 

arbete med trygga städer Leveranser är redan 

påbörjade. Värdet på avtalet är inte känt vid 

avtalstecknandet då en analys av fastighetsbeståndets 

behov nu påbörjats. 

 

Nyemission om 7,5 Mkr till långsiktiga investerare 

I maj genomfördes en riktad nyemission om 3 488 371 

aktier som tillförde bolaget 7,5 Mkr. Medlen 

avses användas till att växla om verksamheten och 

skapa tillväxt. Ett väl definierat tjänsteutbud för 

 

 

 

sektorerna fastigheter, industri och persontransport är 

under utveckling. Försäljningsorganisationen kommer 

att byggas ut och supportfunktionen anpassas för att 

leverera abonnemangstjänster. Kommunikationen mot 

såväl kunder som finansmarknad ska stärkas. 

 

Ny strategi antagen för att växa med 

abonnemangstjänster särskilt utvecklade för kunder 

inom bygg & fastighet, industri och kollektivtrafik 

Beslut fattades att växla över till en renodlad Saas-

modell där kunder abonnerar på tjänster för 

bevakning, i stället för att som idag köpa en utrustning. 

Målet är att skapa tillväxt genom att 

etablera en tydlig position som specialistleverantör till 

kunder inom sektorerna fastigheter, 

industri och persontrafik utöver dagens plattform inom 

bank, myndigheter och dagligvaruhandel. 

Den nya affärsplanen fokuserar på kamera- och 

sensorbevakning levererad i abonnemangsform. 

Tjänsterna designas för att ge kunderna ett tydligt 

värde över tid och byggs runt Secits 

egenutvecklade säkra uppkoppling, Safe Connect, som 

gör det möjligt att konfigurera och 

driftskontrollera kundernas system på distans. Safe 

Connect kan även användas för att ge säker 

tillgång till andra uppkopplade system exempelvis 

elförbrukning, värme- och ventilationssystem i 

en fastighet. 

 

Erik Selin ny storägare med 7,8 procent av aktierna 

Erik Selin förvärvade 1 162 000 aktier motsvarande en 

ägarandel om 7,8 procent och blev därmed tredje 

största ägare efter Erik Bech-Jansen och VD Jens 

Wingren. Styrelseledamot Martin Mildner förvärvade 

800 000 aktier motsvarande 5,4 procent i bolaget. 

Aktieposterna förvärvades från Erik Bech-Jansen, som i 

maj ökade sitt ägande i bolaget i samband med en 

riktad nyemission. Erik Bech-Jansen har efter 

försäljningarna 1 545 136 aktier motsvarande 10,4 

procent. 

 

Extra bolagsstämma valde nya styrelseledamöter 

En extra bolagsstämma den 24 augusti 2020 valde in 

Erik Bech-Jansen och Ulrika Strömberg som ledamöter i 

styrelsen. Samtidigt lämnade Per Holmgren styrelsen 

på egen begäran för att fokusera på att leda arbetet i 

Secits i norra Sverige. 
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Nina Kronberg ny CFO 

Nina Kronberg rekryterades som ny CFO och medlem av 

ledningsgruppen. Nina Kronberg kommer närmast från 

Triboron International där hon som CFO genomfört 

kapitalanskaffningar, och haft en central roll i bolagets 

First North-notering. Hon har tidigare också varit CFO 

på Voddler och innehaft en rad olika CFO och 

ekonomichefsroller. Tidigare CFO Daniel Fäldt övergår 

till att uteslutande vara CTO för att driva 

teknikutvecklingen inom Secits och därigenom 

säkerställa övergången till en Software-as-a-Service, 

där säkerhetslösningar levereras som abonnemang. 

 

Charlotte Törsleff ny chef för affärsutveckling 

Charlotte Törsleff rekryterades som chef för 

affärsutveckling och medlem av ledningsgruppen. 

Rekryteringen är ett led i omläggningen av strategin 

mot en Saas-modell där tillväxt ska skapas genom 

abonnemangstjänster framtagna för olika kundgrupper. 

Charlotte Törsleff kommer närmast från en post som VD 

för affärsnätverket CBN Chamber Business Network. 

 

Försäljning av teckningsoptioner inbringade 3,7 

MSEK 

Totalt 1,5 miljoner teckningsoptioner av serie TO1 

2018/2023 såldes för sammanlagt 3,7 MSEK. Medlen ska 

användas för att stärka bolaget i den pågående 

omvandlingen samt för att driva tillväxten i de nya 

abonnemangstjänsterna. Innehavare med totalt 121 

441 teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 begärde 

inlösen till aktier, vilket medförde att bolaget utfärdade 

121 441 aktier och tillfördes 261 098 SEK före 

emissionskostnader. 

 

Påverkan av Covid-19 

Secits avslutade all korttidspermittering den 1 juli 

varefter samtliga medarbetare återgått till normal 

arbetstid. Installationer hos kunder har under 

senhösten kunnat genomföras i god omfattning. 

Bolaget har ansökt och erhållit om stöd för 

korttidspermitteringar och har även erhållit generella 

stöd, såsom sänkt arbetsgivaravgift för vissa anställda. 

 

 

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

 

Företagets säte är Handen, Stockholm. 
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Flerårsjämförelse*, koncernen       

        2020 2019 

Nettoomsättning       28 980 785 47 549 662 

Res. efter finansiella poster     -11 437 263 -9 247 676 

Res. i % av nettoomsättningen   -39,46 -19,44 

Balansomslutning       25 402 730 26 932 465 

Soliditet (%)       32,24 25,91 

Avkastning på eget kapital (%)   neg neg 

Avkastning på totalt kapital (%)   neg neg 

Kassalikviditet (%)     88,87 75,54 

            

*Definitioner av nyckeltal, se noter       

            

            

Flerårsjämförelse*, moderbolaget       

        2020 2019 

Nettoomsättning       5 305 466 9 275 772 

Res. efter finansiella poster     -1 321 293 308 590 

Res. i % av nettoomsättningen   -24,90 3,32 

Balansomslutning       60 530 149 62 646 771 

Soliditet (%)       85,42 69,99 

Avkastning på eget kapital (%)   neg 0,56 

Avkastning på totalt kapital (%)   neg 0,39 

Kassalikviditet (%)     83,18 83,55 

            

*Definitioner av nyckeltal, se noter       

            

            

Ägarförhållanden           

Största aktieägare per den 31 december 2020.      

            

Aktieägare       Aktier Andel 

Erik Bech-Jansen (privat och bolag)   1 539 939 10,31% 

Jens Wingren (privat och bolag)   1 429 147 9,57% 

Förvaltnings AB Färgax (Erik Selin)   1 162 000 7,78% 

Stefan Wilhelmson (privat och bolag)   1 041 979 6,98% 

Per Holmgren (privat och bolag)   989 443 6,62% 

MaMi Invest AB (Martin Mildner)   860 000 5,76% 

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension    589 858 3,95% 

Ålsta Invest AB       353 431 2,37% 

Lennart Gylfe       290 000 1,94% 

Christer Björstad       250 000 1,67% 

Övriga ägare       6 432 118 43,06% 

Totalsumma       14 937 915 100,00% 
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Förändringar i eget kapital, koncernen Aktiekapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Annat eget 

kapital inkl 

årets 

resultat 

Summa eget 

kapital 

                

Belopp vid årets ingång 1 132 810 41 706 839 -35 860 127 6 979 522 

Nyemission 360 982 8 821 589   9 182 571 

Försäljning av teckningsoptioner   3 464 574   3 464 574 

Årets resultat     -11 437 263 -11 437 263 

                

Belopp vid årets utgång 1 493 792 53 993 002 -47 297 390 8 189 404 

                

                

Förändringar i eget kapital, moderbolaget   Övrigt fritt Årets Summa fritt 

        Aktiekapital eget kapital resultat eget kapital 

Belopp vid årets ingång 1 132 810 42 467 883 245 020 42 712 903 

Nyemission 360 982 8 821 589 0 8 821 589 

Resultatdisp. enl. beslut av        

årsstämma:   245 020 -245 020 0 

Årets resultat     -1 321 293 -1 321 293 

               

Belopp vid årets utgång 1 493 792 51 334 492 -1 321 293 50 213 198 

               
Resultatdisposition         

                

Förslag till disposition av bolagets vinst         

                

Till årsstämmans förfogande står         

balanserad vinst    1 006 058     

överkursfond   50 528 433     

årets resultat   -1 321 293     

          50 213 198     

Styrelsen föreslår att         

i ny räkning överföres    50 213 198     

           50 213 198     

                

                

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 

efterföljande resultat-och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt noter. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

   2020-01-01 2019-01-01 

  Not 2020-12-31 2019-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.       

Nettoomsättning   28 980 785 47 549 662 

Aktiverat arbete för egen räkning  511 307  

Övriga rörelseintäkter   1 986 490 658 809 

    31 478 582 48 208 471 

        

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter   -12 251 021 -21 188 029 

Övriga externa kostnader   -8 939 739 -10 253 220 

Personalkostnader 2 -16 103 713 -20 615 797 

Avskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 
  -4 386 217 -4 889 673 

Övriga rörelsekostnader   -45 221 -134 911 

    - 41 725 911 -57 081 630 

        

Rörelseresultat   -10 247 329 -8 873 159 

        

Resultat från finansiella poster       

Ränteintäkter   45 2 888 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -1 189 979 -377 405 

    -1 189 934 -374 517 

        

Resultat efter finansiella poster  -11 437 263 -9 247 676 

        

Resultat före skatt   -11 437 263 -9 247 676 

        

Skatt på årets resultat   0 985 265 

        

Årets resultat   -11 437 263 -8 262 411 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 

      

   2020-12-31 2019-12-31 

  Not     

TILLGÅNGAR       

        

Anläggningstillgångar       

        

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten 
3 414 448 103 206 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. 4 0 389 513 

Goodwill 5 2 777 961 6 577 019 

    3 192 409 7 049 738 

        

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer 6 449 094 320 674 

    449 094 320 674 

        

Finansiella anläggningstillgångar       

Uppskjuten skattefordran   5 450 699 5 450 699 

    5 450 699 5 450 699 

        

Summa anläggningstillgångar   9 092 202 12 821 111 

        

Omsättningstillgångar       

        

Varulager m.m.       

Råvaror och förnödenheter   2 690 423 2 900 088 

    2 690 423 2 900 088 

        

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   4 079 874 7 132 187 

Övriga fordringar   1 258 521 119 915 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt   535 775 261 274 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   3 667 963 509 415 

    9 542 133 8 022 791 

        

Kassa och bank       

Kassa och bank   4 077 971 3 188 474 

    4 077 971 3 188 474 

        

Summa omsättningstillgångar   16 310 527 14 111 353 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   25 402 730 26 932 465 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 

   2020-12-31 2019-12-31 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

        

Eget kapital       

Aktiekapital   1 493 792 1 132 810 

Övrigt tillskjutet kapital   50 528 433 41 706 843 

Annat eget kapital inklusive årets resultat   -43 832 820 -35 860 131 

Summa eget kapital   8 189 405 6 979 522 

        

Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 8 395 500 1 766 445 

Summa långfristiga skulder   395 500 1 766 445 

        

Kortfristiga skulder       

Checkräkningskredit   1 492 657 3 344 968 

Skulder till kreditinstitut   1 108 575 1 574 220 

Leverantörsskulder   2 813 938 2 655 674 

Aktuell skatteskuld   0 544 293 

Övriga skulder   5 219 462 6 848 980 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   6 183 194 3 218 363 

Summa kortfristiga skulder   16 817 825 18 186 498 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   25 402 730 26 932 465 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS     

    2020-01-01 2019-01-01 

    2020-12-31 2019-12-31 

  Not     

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat   -10 247 329 -8 873 159 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   4 386 217 4 889 673 

Erhållen ränta m.m.   45 2 888 

Erlagd ränta   -1 189 979 -377 405 

Betald inkomstskatt   -672 372 74 792 

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

före förändringar av rörelsekapital   -7 723 417 -4 283 211 

        

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital       

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete   209 665 -339 683 

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar   3 052 313 4 986 191 

Minskning(+)/ökning(-) av övriga fordringar   -4 425 092 3 931 553 

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder   158 264 -2 170 132 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder   5 335 313 458 766 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -3 392 955 2 583 484 

        
Investeringsverksamheten       

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 6 -319 727 -150 000 

Försäljning av inventarier, verktyg och installationer   6 777 0 

Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 

arbeten 
-362 842 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -675 792 -150 000 

        

Finansieringsverksamheten       

Årets nyemission   7 582 570 2 859 500 

Återbetalning konvertibel   -2 400 000 0 

Försäljning teckningsoptioner   3 464 575  0 

Ändring kortfristiga finansiella skulder   -2 317 956 -2 977 300 

Amortering långfristiga lån   -1 370 945 -1 311 850 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   4 958 244 -1 429 650 

        

Förändring av likvida medel   889 497 1 003 834 

Likvida medel vid årets början   3 188 474 2 184 640 

Likvida medel vid årets slut   4 077 971 3 188 474 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING     
        

  Not 2020-01-01 2019-01-01 

    2020-12-31 2019-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.       

Nettoomsättning   5 305 466 9 275 772 

Övriga rörelseintäkter   60 274 385 703 

    5 365 740 9 661 475 

        

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter   -3 988 302 -7 852 656 

Övriga externa kostnader   -1 481 740 -1 552 263 

Personalkostnader 2 -97 440 -94 678 

    -5 567 482 -9 499 597 

        

Rörelseresultat   -201 742 161 878 

        

Resultat från finansiella poster       

Resultat från andelar i koncernföretag   0 450 000 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -1 119 551 -303 288 

    -1 119 551 146 712 

        

Resultat efter finansiella poster   -1 321 293 308 590 

        

Resultat före skatt   -1 321 293 308 590 

        

Skatt på årets resultat   0 -63 569 

        

Årets resultat   -1 321 293 245 020 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING     

    2020-12-31 2019-12-31 

  Not     

TILLGÅNGAR       

        

Anläggningstillgångar       

        

Finansiella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten 
  105 000 0 

    105 000 0 

        

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncernföretag 7 53 096 318 48 096 318 

Uppskjuten skattefordran   318 876 318 876 

    53 415 194 48 415 194 

        

Summa anläggningstillgångar   53 520 194 48 415 194 

        

Omsättningstillgångar       
        
Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar   214 885 3 002 389 

Fordringar hos koncernföretag   3 297 421 7 963 224 

Övriga fordringar   1 062 634 532 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   125 100 176 893 

    4 700 040 11 143 038 

        

Kassa och bank       

Kassa och bank   2 309 915 3 088 539 

    2 309 915 3 088 539 

        

Summa omsättningstillgångar   7 009 955 14 231 577 

        

SUMMA TILLGÅNGAR   60 530 149 62 646 771 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING     

    2020-12-31 2019-12-31 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

        

Eget kapital       
        

Bundet eget kapital       

Aktiekapital   1 493 792 1 132 810 

    1 493 792 1 132 810 

        

Fritt eget kapital       

Överkursfond   50 528 433 41 706 843 

Balanserat resultat   1 006 058 761 039 

Årets resultat   -1 321 293 245 020 

    50 213 198 42 712 902 

        

Summa eget kapital   51 706 990 43 845 712 

        

Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut   395 500 1 766 445 

Summa långfristiga skulder   395 500 1 766 445 

        

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut   1 108 575 1 574 220 

Skulder till koncernföretag   3 601 027 4 169 502 

Övriga skulder   144 887 5 381 386 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   3 573 170 5 909 506 

Summa kortfristiga skulder   8 427 659 17 034 614 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   60 530 149 62 646 771 
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS     

    2020-01-01 2019-01-01 

    2020-12-31 2019-12-31 

  Not     
Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat   -201 742 161 878 

Erlagd ränta   -1 119 551 -303 288 

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

före förändringar av rörelsekapital   -1 321 293 -141 410 

        

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital       

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar   2 787 504 -3 002 390 

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar   3 655 492 -7 600 590 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder   -4 141 307 13 699 998 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   980 396 2 955 608 

        

Investeringsverksamheten       
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 

arbeten   -105 000 0 

Utbetalt aktieägartillskott   -5 000 000 -4 000 000 

Utdelning från koncernföretag   0 450 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -5 105 000 -3 550 000 

        

Finansieringsverksamheten       

Årets nyemission   7 582 570 2 859 500 

Återbetalning konvertibel   -2 400 000 0 

Ändring kortfristiga finansiella skulder   -465 645 0 

Amortering långfristiga lån   -1 370 945 -1 311 850 

        

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   3 345 980 1 547 650 

        

Förändring av likvida medel   -778 624 953 258 

Likvida medel vid årets början   3 088 539 2 135 281 

        

Likvida medel vid årets slut   2 309 915 3 088 539 
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NOTER 

 

 
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning K3. 

       

 Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.      

 

 Fordringar 

 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

       

 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 

 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

      

 Intäktsredovisning 

 Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför 

inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för 

lämnade rabatter. 

       

 Pågående tjänsteuppdrag 

 Uppdrag till fast pris 

 

Tjänsteuppdrag till fastpris redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs, så kallad successiv vinstavräkning. När 

utfallet av ett uppdrag går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga utgifter enligt 

färdigställandegraden av aktiviteterna i avtalet på balansdagen. Intäkterna värderas till verkligt värde för ersättning som 

har erhållits eller kommer att erhållas i förhållande till färdigställandegraden. 

 

När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkter bara i den mån uppdragsutgifter 

har uppkommit och kan återvinnas. Uppdragsutgifter redovisas i den period de uppkommer. 

 

Färdigställandegraden har beräknats som nedlagda uppdragsutgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade 

uppdragsutgifterna för att fullgöra uppdraget. 

 

När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten, redovisas den 

befarade förlusten omgående i resultatet. 

       

 Materiella anläggningstillgångar 

 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 

eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som 

inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

       

             Antal år   

Förbättringsutgifter på annans fastighet      5   

Inventarier, verktyg och maskiner       5   

       

 Immateriella anläggningstillgångar 

 Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 

eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden 

omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivnings prövas årligen. Följande 

nyttjandeperioder tillämpas:  

            Antal år  

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten    5  

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter   5  

Goodwill          5   

       

  

Not 1 Redovisningsprinciper 
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Varulager 

 Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. 

Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn 

har tagits till inkurans. 

       

 Inkomstskatt 

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 

räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 

  

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 

transaktioner eller händelser. 

 

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång 

eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till 

investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av 

de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en 

överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av 

en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat 

resultat utgör inte heller temporära skillnader. 

 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 

omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. 

       

 Ersättningar till anställda 

 Pensioner 

 Avgiftsbestämda pensionsplaner 

 Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande. 

       

 Koncernredovisning 

 Dotterföretag 

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har 

ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa 

strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att 

förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses 

förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla 

tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda 

dotterföretag. 

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar 

med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga 

till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några 

undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. 

Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i 

koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom 

eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 

       

 Goodwill 

 Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det i 

förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till 

anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning. 

 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. 

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 

som medfört in- och utbetalningar. 

 

Koncernbidrag 

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.  
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER   

                

Not 2 Personal   Koncernen   Moderbolaget   

          2020 2019   2020 2019   

                      

  Medelantal anställda               

  

Medelantalet anställda bygger på av bolaget 

betalda närvarotimmar relaterade till en 

normal arbetstid. 

          

  

                  
  Medelantal anställda har varit  22 29   0 0   
  varav kvinnor   3 4   0 0   
  varav män   19 25   0 0   
                     
  Löner, ersättningar m.m.              
  Löner, ersättningar, sociala kostnader och             
  pensionskostnader har utgått med följande belopp:           
  Styrelsen och VD:             

    
Löner och 

ersättningar 
  1 371 451 1 781 760   259 720 200 000   

    Pensionskostnader   213 626 503 252   0 0   
          1 585 077 2 285 012   259 720 200 000   
  Övriga anställda:             

    
Löner och 

ersättningar 
  9 721 605 12 138 530   0 0   

    Pensionskostnader   890 409 925 202   0 0   
          10 612 014 13 063 732   0 0   
                      
  Sociala kostnader 3 480 174 4 607 699   97 440 94 678   
                      
  Summa styrelsen och övriga 15 677 265 19 956 443   357 160 294 678   

                      

                      

Not 3 

Balanserade utgifter för 

utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten 

  Koncernen   Moderbolaget 

  

          2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31   
                  
  Ingående anskaffningsvärde   258 015 258 015   0 0   
  Årets anskaffningar   362 842 0   105 000 0   

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  620 857 258 015   105 000 0 

  
  Ingående avskrivningar   -154 809 -103 206   0     
  Årets avskrivningar   -51 600 -51 603   0 0   

  
Utgående ackumulerade 

avskrivningar 
  -206 409 -154 809   0 0 

  

  Utgående redovisat värde   414 448 103 206   105 000 0   
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Not 4 
Koncessioner, patent, licenser, 

varumärken m.m. 
  Koncernen   Moderbolaget 

  

          2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31   

                  
  Ingående anskaffningsvärde   1 947 564 1 947 564   0 0   

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  1 947 564 1 947 564   0 0 

  
  Ingående avskrivningar   -1 558 051 -1 168 538   0 0   
  Årets avskrivningar   -389 513 -389 513   0 0   

  
Utgående ackumulerade 

avskrivningar 
  -1 947 564 -1 558 051   0 0 

  

  Utgående redovisat värde   0 389 513   0 0   

                      

                      

Not 5 Goodwill   Koncernen   Moderbolaget   

          2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31   

                  
  Ingående anskaffningsvärde   20 431 308 20 431 308   0 0   
  Inköp   0 0   0 0   

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  20 431 308 20 431 308   0 0 

  
  Ingående avskrivningar   -13 874 287 -9 879 479         
  Årets avskrivningar   -3 779 058 -3 994 808   0 0   

  Utgående ackumulerade avskrivningar -17 653 345 -13 874 287   0 0   

  Utgående redovisat värde 2 777 961 6 557 019   0 0   

                      

                      

Not 6 
Inventarier, verktyg och 

installationer 
  Koncernen   Moderbolaget 

  

          2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31   
                  
  Ingående anskaffningsvärde   862 770 712 770   0 0   
  Inköp   319 727 150 000   0 0   
  Omklassificeringar   0 0   0 0   
  Försäljningar/utrangeringar   -640 031 0   0 0   

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
  542 466 862 770   0 0 

  
  Ingående avskrivningar   -542 096 -404 526   0 0   
  Försäljningar/utrangeringar   614 770 0   0 0   
  Årets avskrivningar   -166 046 -137 570   0 0   

  
Utgående ackumulerade 

avskrivningar 
  -93 372 -542 096   0 0 

  

  Utgående redovisat värde   449 094 320 674   0 0   
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Not 7 Andelar i koncernföretag               

                      
  Moderbolaget         2020-12-31 2019-12-31   
                  
  Företag     Antal/Kap.   Redovisat Redovisat   
  Organisationsnummer   Säte andel %   värde värde   
  SECITS Sweden AB     1 000   39 664 318 34 664 318   
  556524-9546   Handen 100,00%         
  Security ITSolutions Sweden AB   500   500 000 500 000   
  556847-1972   Kramfors 100,00%         
  SECITS Finans AB     500   185 682 185 682   
  556944-8060   Kramfors 100,00%         
  Pronubecon AB     50   2 000 000 2 000 000   
  559012-8442   Handen 100,00%         
  MKS Sverige AB     1 000   10 746 318 10 746 318   
  556556-2450   Helsingborg 100,00%         

            53 096 318 48 096 318   

                     

  Uppgifter om eget kapital och resultat     
Eget 

kapital 
Resultat   

  SECITS Sweden AB         4 340 535 -1 822 601   
  Security ITSolutions Sweden AB       47 620 -2 750   
  SECITS Finans AB         102 760 -2 050   
  Pronubecon AB         32 590 -1 250   
  MKS Sverige AB         2 277 267 -654 172   
                      
                  
  SECITS Sweden AB               
  Ingående anskaffningsvärde       34 664 318 30 664 318   
  Inköp         0 0   
  Aktieägartillskott         5 000 000 4 000 000   
  Omklassificeringar         0 0   

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
        39 664 318 34 664 318 

  

  Utgående redovisat värde         39 664 318 34 664 318   
                  
  Security ITSolutions Sweden AB             
  Ingående anskaffningsvärde         500 000 500 000   
  Omklassificeringar         0 0   

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
        500 000 500 000 

  

  Utgående redovisat värde         500 000 500 000   
                  
  SECITS Finans AB               
  Ingående anskaffningsvärde       185 682 185 682   

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
        185 682 185 682 

  

  Utgående redovisat värde         185 682 185 682   
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  Pronubecon AB               
  Ingående anskaffningsvärde       2 000 000 2 000 000   

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
        2 000 000 2 000 000 

  

  Utgående redovisat värde         2 000 000 2 000 000   
                  
  MKS Sverige AB               
  Ingående anskaffningsvärde         10 746 318 10 746 318   

  
Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 
        10 746 318 10 746 318 

  

  Utgående redovisat värde         10 746 318 10 746 318   

                      

                      

Not 8 Långfristiga skulder     Koncernen   Moderbolaget   

          2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31   

                      

  Amortering efter 5 år 0 0   0 0   

                      

                      

Not 9 
Ställda säkerheter och 

eventualförpliktelser 
Koncernen   Moderbolaget   

          2020-12-31 2019-12-31   2020-12-31 2019-12-31   
                      
  Företagsinteckningar 7 150 000 7 150 000   0 0   
  Pantsatta aktier i dotterbolag 52 410 636 47 410 636   52 410 636 47 410 636   

  
Maskiner/inventarier belastade med 

äganderättsförbehåll 
0 0   0 0 

  

  Summa ställda säkerheter 59 560 636 54 560 636   52 410 636 47 410 636   

                      

                      
Not 

10 
Definition av nyckeltal           

              

  Soliditet           

  Justerat eget kapital i procent av balansomslutning       

  Avkastning på eget kapital           

  Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital       

  Avkastning på totalt kapital           

  
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig 

balansomslutning 
    

  

  Kassalikviditet           

  
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder exkl. 

checkräkningskredit 
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Not 

11 
Händelser efter balansdagen               

              

  

Secits avser förvärva 60% av Säkra Larm för ca 60 MSEK  

Secits avser att förvärva 60% procent av Säkra Larm i Sverige AB för 30 

MSEK kontant och en säljarrevers om 30 MSEK. Förvärvet väntas 

framför allt ge en snabbare organisk tillväxt i båda bolagen. Förvärvet är 

villkorat av sedvanlig due diligence och slutgiltiga avtal. Avsikten är att 

Säkra Larm på sikt ska bli ett helägt dotterbolag till Secits. 

 

Covid-19 

Pandemin inverkar negativt på Secits genom att försäljningsprocesser tar 

längre tid. Denna inverkan bedöms för närvarande dock vara begränsad. 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i SECITS Holding AB 
organisationsnummer 559033-1988 

 

 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 

koncernredovisningen för SECITS Holding AB för 

räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. Bolagets 

årsredovisning och koncernredovisning ingår på 

sidorna 4-22 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 

koncernredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 

avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 

koncernens finansiella ställning per den 31 december 

2020 och av dessas finansiella resultat och 

kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens 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 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 ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden.  

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

ansvaret för den andra informationen. Den andra 

informationen består av sidan 1 - 3 men innefattar 

inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår 

revisionsberättelse avseende dessa. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 

koncernredovisningen omfattar inte denna information 

och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 

denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och 

koncernredovisningen 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 

genomgång 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 information, 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. Styrelsen 

och verkställande direktören ansvarar även för den 

interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 

som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och 

koncernredovisningen ansvarar styrelsen och 

verkställande direktören för bedömningen av bolagets 

och koncernens 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. 

Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 

styrelsen och verkställande direktören avser att 

likvidera bolaget, upphöra med verksamheten 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 

huruvida årsredovisningen 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 

granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
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och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 

en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 

eftersom oegentligheter kan innefatta 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 granskningsåtgärder 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 

uppskattningar 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 huruvida det finns någon 

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till 

betydande tvivel om bolagets och koncernens 

förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 

slutsatsen att det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen och koncernredovisningen om 

den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 

upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 

om årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 

inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 

eller förhållanden göra att ett bolag och en 

koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 

strukturen och innehållet i årsredovisningen och 

koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 

och om årsredovisningen och 

koncernredovisningen 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 

affärsaktiviteterna 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. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat 

revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Vi måste också informera 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 för 

SECITS Holding AB för räkenskapsåret 2020-01-01 - 

2020-12-31 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 ändamålsenliga 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 

verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 

storleken av moderbolagets och koncernens egna 

kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 

övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 

förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 

innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 

bolagets och koncernens ekonomiska situation och att 

tillse att bolagets organisation är utformad så att 

bokföringen, medelsförvaltningen 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 

medelsförvaltningen 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, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen. 
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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 

ersättningsskyldighet 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 verksamheten 

och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 

betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och 

prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 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. 
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