
   
 
 
 

  

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

Equity Research 

Uppdragsanalys 

Sensec Holding AB   |   Säkerhetslösningar  |   15 februari 2021 

Grundanalys 
 
SENSEC HOLDING AB 

VD: Michael Pettersson 
SO: Mats Holmberg 
www.sensec.se 
 
Bloomberg: SECS: SS 
Reuters Eikon: SECS.STO 
 
Lista: Nasdaq First North 
 
Aktie, senast:  0,63 SEK 
Marknadsvärde: 81 MSEK 

 
AKTIEKURSUTVECKLING 

 

 12M YTD 6M 1M 

Utveckling (%) -12,1 -6,2 -23,7 -6,9 

Källa: Thomson Reuters Eikon. 

 
VÄRDERINGSINTERVALL 

 

 BEAR BAS BULL 

Pris per aktie (kr) 0,52 0,80 1,11 

Upp-/nedsida (%) -17,9 26,4 75,4 

Källa: Carlsquare prognoser 

 
CARLSQUARE EQUITY RESEARCH 

  
Bertil Nilsson 
Senior Equity Analyst 
 

Lars Johansen Öh 
Senior Advisor 

 

Med säkerhet i fokus 
Sensec är en helhetsleverantör av säkerhetslösningar med säker-
hetskontroller och skalskydd som viktigaste områden. Större kunder 
är svenska polisen, kriminalvården och flygplatser.   Bolaget har en 
etablerad position i Sverige men tar nu klivet till övriga Norden        
genom förvärv som kan bli en viktig komponent för en fortsatt till-
växt. I ett basscenario beräknar vi ett motiverat värde om 0,80 kronor 
per aktie för de kommande 6-12 månaderna.  
 

Förebyggande skydd i känsliga miljöer 
Sensec är en helhetsleverantör av säkerhetslösningar med tillhörande tjäns-
ter. Marknaden är stor och växer samtidigt som bolaget har valt att fokusera 
på enskilda segment som säkerhetskontroller och skalskydd. Bolagets en-
skilt största produkttyp är metalldetektorer och röntgen vid flygplatser med 
Swedavia som huvudkund i Sverige. Bland kunder på referenslistan finns 
även andra offentliga organisationer som Kriminalvården, Domstolsverket 
och Vattenfall (ägare av kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals) som alla 
har känsliga miljöer med höga krav på skydd och säkerhet.  
 

Förvärv i Norge inleder nordisk expansion 
Sensec förvärvade under kv4/2020 det norska bolaget Bertel O Steen Airport 
Solutions (BOSAS) samtidigt som ett samarbetsavtal slöts med Rapp Bo-
mek, också i Norge, inom säkerhetsdörrar. Nu letar Sensec liknande förvärv i 
övriga Norden. Synergier i förvärven finns i merförsäljning på den befintliga 
kundbasen, förvärvad mjukvara (i BOSAS) samt att en större omsättning ger 
en bättre förhandlingsposition gentemot leverantörer. BOSAS uppgra-
deringsorder på bagagesystem på Malmö Airport i förra veckan lovar gott.  
 

Motiverat värde i ett basscenario 
Bolaget har påverkats negativt av Covid-19 men genom en fördelaktig för-
säljningsmix har rörelsemarginalen förbättrats. Givet att marknadsförutsätt-
ningarna sakta återgår till det normala tror vi att bolaget kan återfå momen-
tum och växa organiskt samt via förvärv. Under prognosperioden kv4/2020-
2025 modellerar vi med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 15,1 procent. 
Givet en fördelaktig försäljningsmix och bättre inköpspriser bedömer vi att 
rörelsemarginalen kan lyftas till 8,9 procent till 2025.  
  
Genom en kombinerad kassaflödes- och jämförande värdering kommer vi 
fram till ett motiverat värde per Sensec-aktie på 0,80 kronor i ett basscenario 
för de kommande 6-12 månaderna. 
 
Finansiella nyckeltal (MSEK) 
 

 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 

Nettoomsättning 106,3 97,6 67,4 149,2 186,8 206,3 

EBITDA 16,5 6,8 8,7 11,4 15,1 20,9 

Just. EBITDA 9,2 6,7 6,0 11,2 15,1 20,9 

EBIT 15,4 4,2 6,0 7,0 10,5 16,2 

Just. EBIT 8,1 4,0 3,3 6,8 10,5 16,2 

EBT 14,5 3,4 5,9 6,1 9,3 15,0 

Periodens resultat 12,9 2,6 4,7 5,0 7,5 12,2 

Vinst per aktie 0,10 0,02 0,04 0,04 0,06 0,10 

Tillväxt, nettoomsättning 17,2% -8,2% -30,9% 121,2% 25,2% 10,4% 

EBITDA-marginal 14,5% 7,0% 12,5% 7,6% 8,1% 10,1% 

EBIT-marginal 13,5% 4,3% 8,6% 4,7% 5,6% 7,8% 

Vinstmarginal 11,4% 2,7% 6,7% 3,3% 4,0% 5,9% 

EV/Sales (nuv.) 0,9x 1,0x 1,5x 0,7x 0,5x 0,5x 

EV/EBITDA (nuv.) 6,0x 14,4x 11,3x 8,7x 6,5x 4,7x 

EV/EBIT (nuv.) 6,4x 23,3x 16,3x 14,1x 9,3x 6,1x 

P/E (nuv.) 6,3x 31,0x 17,2x 16,3x 10,8x 6,7x 

P/B (nuv.) 0,3x 0,3x 0,3x 0,4x 0,4x 0,5x 

           

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Investment case 
Sensec Holding AB (Sensec, bolaget, företaget eller koncernen) är verksamma inom utvalda nischer på 
en stor och växande säkerhetsmarknad. Bolaget har en väletablerad position på den svenska mark-
naden och har växt med 8,2 procent per år under åren 2016-2019. I februari 2021 lät bolaget meddela 
att förvärvet av norska Bertel O Steen Airport Solutions hade genomförts. Förvärv kan komma att bli en 
viktig tillväxtdrivare framöver och bidra med korsförsäljning. Genom förvärv av företag i närliggande 
nischer förbättras bolagets förhandlingsposition mot leverantörer som på sikt, tillsammans med en för-
delaktig produktmix, kan förbättra bruttomarginalen. Vi räknar med en återhämtning under andra halv-
året 2021 och att bolaget kan fortsätta växa till en förbättrad marginal när marknadsförutsättningarna 
återgått till ett normalläge. I ett basscenario beräknas ett motiverat värde per aktie om 0,80 kronor för 
de kommande 6-12 månaderna.  
 

Sensec levererar säkerhetslösningar av hög klass 
Sensec erbjuder säkerhetslösningar med kringliggande tjänster (support och service) inom 
i huvudsak segmenten säkerhetskontroller och skalskydd. Bolaget är återförsäljare av 
hårdvara och adderar således värden till kunden genom rådgivning baserad på erfarenhet 
och expertiskunskaper. Dessa bolagets kompetenser utgör också kärnan i verksamheten.  
 
I dag är bolaget en ledande aktör inom flygplatssäkerhet i Sverige. Med ett minskat re-
sande i kölvattnet av Covid-19 har flygplatserna reducerat sin kapacitet markant, vilket har 
missgynnat bolaget. Givet en fortsatt hög efterfrågan på säkerhetslösningar inom bola-
gets olika marknadssegment tror vi dock att Sensec kan återfå momentum när marknads-
förhållandena återgår till ett normalläge.  
 
I februari 2021 meddelade bolaget att förvärvet av den norska sektorkollegan Bertel O 
Steen Airport Solutions hade genomförts. Vidare förvärv är en tillväxtdrivare som också 
stärker bolagets position på de nordiska delmarknaderna. Med större inköp från leverantö-
rer kombinerat med en mer fördelaktig försäljningsmix, bedömer vi att bolagets rörelse-
marginaler kan förbättras över tid.  
 
Under åren 2016-2019 har bolaget i genomsnitt vuxit med 8,2 procent per år. Det kan jäm-
föras med den underliggande globala säkerhetsmarknaden som uppskattas ha haft en 
tillväxt på 7,4 procent per år under perioden 2001-2016. Nedan visas utvecklingen för bola-
gets nettoomsättning och rörelseresultat under 2018-2019 samt Carlsquares prognoser 
för 2020-2025. I ett basscenario räknar vi med en genomsnittlig tillväxttakt på 15,1 procent 
under perioden 2020-2025. Över tid räknar vi med att rörelsemarginalen kan lyfta till 8,9 
procent vid utgången av 2025. 
 
Nettoomsättning, 2018-2025 (MSEK)  EBIT-resultat (MSEK) och EBIT-marginal (%) 

  

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Växande säkerhetsmarknad och utökat produktsortiment 
Sensec är verksamma på en växande säkerhetsmarknad men är samtidigt fokuserade 
inom förhållandevis smala nischar. Den globala marknaden för flygplatssäkerhet har ett 
uppskattat värde om 12,6 miljarder USD och förväntas växa med 7,7 procent för de kom-
mande åren. Motsvande siffror för skalskydd är 22 miljarder USD och 7,0 procent. Ökade 
terrorhot har historiskt drivit på marknaderna. De närmaste åren kan efterfrågan på säker-
hetsutrustning med en högre grad av automation driva på tillväxten ytterligare.  
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Bolaget grundades 1982 och har sedan dess kunna möta marknadens behov genom att 
anpassa sitt produktsortiment. I närtid har Sensec tagit fram flera nya produkter som ett 
markradarsystem, sensorer för mänskligt liv och rörelse- samt UVC-ljus. Dessa nya pro-
dukter är kopplade till nya och utökade behov hos kunderna och deras säkerhetslösningar. 
Flera produkter ökar om inte annat Sensecs möjligheter att delta i större och samlade upp-
handlingar hos företags- och myndighetskunderna.  
 
Mest angeläget har det dock varit att bredda Sensecs produktutbud inom det minsta          
affärsområdet, Defence. Försvarsmakter världen över är också de största köparna på 
marknaden för skalskydd. Denna satsning är således intressant och kan bli en viktig till-
växtdrivare för koncernen.  
 

Värdefulla ram- och serviceavtal med statliga företag och myndigheter  
Via bolagets rådgivare förmedlas säkerhetslösningar mot huvudsakligen stora stabila 
verksamheter som statligt ägda företag och myndigheter med höga krav på säkerhet. 
Sensec har såväl support som ram- och serviceavtal med sina kunder. Ramavtalen vinns i 
offentliga upphandlingar. Dessa ramavtal brukar sedan gälla i 3-5 år med tillhörande pris-
listor på tjänster och utrustning som kunderna kan ropa av. 
 
I dag har Sensec ramavtal kring säkerhetskontrollerna med Swedavia för på de svenska 
flygplatserna, samt med Kriminalvården, Rättspsykiatrin och Domstolsverket. Vidare finns 
cirka 400 support- och serviceavtal med kunder som har någon av Sensec anvisad produkt 
installerad hos sig. Dessa avtal löper i omgångar om 1-2 år.  
 
Långa avtal ger lönsamma eftermarknadsintäkter och skapar möjligheter till merförsälj-
ning av närliggande produkter. Sensecs svenska myndighetskunder utgör starka referen-
ser för företaget inför nya upphandlingar. Detta kommer även att gälla i övriga nordiska 
länder och för de bolag som Sensec förvärvar och samarbetar med där framöver. 
 

Flera förvärv kan göra Sensec pan-nordiskt 
I februari 2021 förvärvades det norska bolaget Bertel O Steen Airport Solutions AS, vars 
verksamhet påminner om den som bedrivs under det befintliga affärsområdet Check 
Points inom Sensec. Produktutbudet är således närliggande men i huvudsak komplette-
rande. Det öppnar upp för merförsäljning på de befintliga kunderna liksom en förstärkt 
förhandlingsposition mot gemensamma leverantörer. Med en förbättrad bruttomarginal 
kan bolagets lönsamhet höjas. 
 
I år väntas Sensec försöka gå vidare med köp av fler bolag inom säkerhetssektorn som 
kan addera värden till bolaget. Med denna strategi kan Sensec inte bara öka sin marknads-
andel på den inhemska marknaden utan också snabbt etablera sig på nya marknader i 
övriga Norden. Förvärv kan också underlätta för bolaget att växa horisontellt med nya pro-
dukter inom nya marknadssegment. Övervakningssystem är en intressant vertikal som 
förväntas vara den nisch som kommer att växa snabbt de kommande åren.   
 
Till detta skall även bolagets många fina referenskunder/uppdrag nämnas. Genom att 
knyta sig an närliggande företag med lokal förankring i de olika nordiska länderna kan 
kompetenser delas, vilket bör resultera i att nya affärsområden etableras hos de förvär-
vade företagen.  
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Motiverat värde om 0,80 kronor i basscenariot 
Genom att kombinera en DCF-värdering med en multipelvärdering baserat på en EV/EBIT-
multipel beräknas ett motiverat värde per aktie om 0,80 kronor för de kommande 6-12 må-
naderna. Det motsvarar en potential om 26,4 procent jämfört med senast betalda aktie-
kurs enligt vårt basscenario.  
 
Sammanställning värdering, basscenario 
 

 BEAR BAS BULL 

DCF-modell 0,57 0,86 1,19 

Multipelvärdering 0,48 0,73 1,02 

Motiverat värde, tre scenarion 0,52 0,80 1,11 

Potentiell upp-/nedsida mot senast betalda kurs (0,633 kr) -17,9% 26,4% 75,4% 

Implicit EV/Sales, 2021P 0,6x 0,8x 1,0x 

Implicit EV/EBIT, 2021P 17,0x 17,0x 17,0x 

       

Källa: Carlsquare prognoser 

 
Som framgår i tabellen ovan är den implicita EV/Sales-multipeln 0,8x vilket kan jämföras 
med referensgruppens medianvärde om 1,2x. Den implicita EV/EBIT-multipeln är 17,0x, 
jämfört med 15,8x för referensgruppen.  
 
I ett mer konservativt Bear-scenario beräknas ett motiverat värde om 0,52 kronor per aktie. 
I ett optimistiskt Bull-scenario beräknas ett motiverat värde om 1,11 kronor per aktie.  
 
Visualisering motiverat värde per aktie, basscenario (kr) 
  

 

Källa: Carlsquare prognoser 

 

Risker 
Covid-19 har haft en tydlig negativ effekt på affärsområdena Check Points och Support 
and Services. Vi modellerar här med en återhämtning under andra halvåret 2021. Vaccine-
ring av befolkningen i Sverige och övriga EU är försenad jämfört med den initiala planen. 
Det kan innebära att resandet inte kommer igång och flygplatsernas verksamheter kvar-
står på en mycket låg nivå åtminstone till framåt hösten 2021.  
 
Bolaget liksom Carlsquare har stora förväntningar på det förhållandevis nystartade affärs-
området, Defence. Försäljningen har kommit igång men är fortfarande kvar på låga nivåer. 
Samtidigt utgör Defence en viktig tillväxtdrivare för koncernen som helhet. Givet den korta 
historiken är osäkerheten i våra prognoser dock hög.  
 
Sensecs finansiella resurser är begränsade. Köpeskillingen för Bertel O Steen Airport      
Solutions var på 30 miljoner NOK (plus en villkorad tilläggsköpeskilling om 9 miljoner NOK) 
och finansieras till hälften med banklån. Förvärvet betalas i omgångar där bolaget erlade 
12 milj NOK kontant vid tillträdet den 31 januari 2021. Bolagets kassa uppgick per 30 sep-
tember 2020 till 12,6 miljoner SEK. Vi tror att bolaget kan få det tufft att finansiera rörel-
sen, framför allt om kapital måste bindas i inventarier när marknaden vänder uppåt igen. 
Dock har bolaget tillgång till en i dag outnyttjad checkkredit om totalt 10,5 miljoner kronor.  
 
Bolaget har enskilt mycket betydelsefulla kunder, varav en handfull står för betydande de-
lar av de totala intäkterna. Kundtapp är således en risk som kan skapa variation i intäkter 
och lönsamhet framöver. 
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Bolagsbeskrivning 
Sensec levererar säkerhetslösningar och är återförsäljare av säkerhetskontrollprodukter främst gente-
mot statliga svenska företag och myndigheter som Swedavia, Polisen, Kriminalvården, Rättspsykiatrin 
och Domstolsverket samt till de svenska kärnkraftverken. Bolagets spetsprodukter är metalldetektorer 
och röntgenutrustning. Bolaget säljer även support och utbildning på hårdvaran till kunderna. 
 

Introduktion till Sensec 
Sensec AB (Sensec, bolaget eller koncernen) grundades av Sven Hedman 1982. Företaget 
levererade då säkerhetslösningar till svenska fängelser samt Arlanda och Bromma flyg-
platser. Fram till i dag har verksamheten breddats till att bolaget fungerar som en helhets-
leverantör av avancerade men kostnadseffektiva säkerhetslösningar med tillhörande tjäns-
ter för inre och yttre miljöer. Det innebär att bolaget agerar säkerhetskonsult som pakete-
rar lösningar med hårdvara, service och utbildning. Bolaget har inga egna produkter utan 
är återförsäljare för leverantörer som Smith Detection, C.E.I.A, Perimeter Protection Group 
och Radcomm med flera. 
 
Bolagets kunder utgörs företrädesvis av statliga företag och myndigheter med en stor och 
återkommande efterfrågan på bolagets tjänster och produkter. Sverige utgör fortfarande 
bolagets huvudmarknad där flertalet viktiga ramavtal har tecknats med aktörer som Luft-
fartsverket, Swedavia, Kriminalvården och Oskarshamns kärnkraftverk.  
 
Verksamheten bedrivs via fem affärsområden med olika nischade fokusområden. Se bild 
nedan. Affärsområdena Check Points, Defence och Perimeter Protections intäkter består i 
huvudsak av försäljning av hårdvara. Tillhörande tjänster, som löpande support och ser-
vice samt utbildning ligger under affärsområdena Support and Services och Academy.   
 
Fem affärsområden 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Under åren 2016 till 2019 har bolaget i genomsnitt växt med 8,2 procent per år till en ge-
nomsnittlig rörelsemarginal om 3,7 procent. I termer av omsättning är Check Points det 
största affärsområdet och bidrog under 2019 med 42 procent av intäkterna. Försäljning av 
hårdvara har historiskt varit den största intäktskällan.  
 
Intäktsfördelning, 2018-2019  Försäljningsmix, 2018-2019 
 

 

  

 

Exkluderat intäkter under affärsområde Personlig säkerhet och Övrigt. Källa: 
Bolagsinformation 

 Exkluderat intäkter från affärsområde Övrigt. Källa: Bolagsinformation 
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Bolaget har genomfört ett flertal förvärv varav två framträdande. Det första förvärvet var 
det av MilSec Sweden AB under 2017. MilSec breddade bolagets verksamhet inom skal-
skydd. I februari 2020 lät bolaget meddela om förvärvet av norska Bertel O Steen Airport 
Solutions A/S. Med detta har bolaget tagit ett tydligt kliv in på marknaden i Norge för      
säkerhetsrelaterade tjänster på flygplatser, men även i andra offentliga miljöer. Förvärvet 
förväntas också medföra ett betydande intäktbidrag under helåret 2021.  
 
Sensecs målsättning är att växa med i genomsnitt 20 procent per år till en genomsnittlig 
rörelsemarginal om tio procent. Dessa mål får betecknas som offensiva beaktat historiken 
liksom den generella tillväxttakten i säkerhetsbranschen. Bolaget har hittills genomfört två 
förvärv. Denna strategi ser vi som avgörande för att nå de ambitiösa tillväxtmålen. 
 

Affärsområde: Check Points 
Affärsområdet Check Points levererar i huvudsak säkerhetslösningar för flygfrakt och luft-
fart liksom utrustning till säkerhetskontroller vid in- och utpassering till och från känsliga 
miljöer som flygplatser, domstolar, fängelser eller riksdags- och regeringsbyggnader. Inom 
nischen erbjuds stationära, men även mobila säkerhetskontroller eller vid så kallade turn-
arounds till passagerarfartyg alternativt vid specifika tillställningar som statsbesök, kon-
gresser och fotbollsmatcher etc. 
 
Check Points genererar intäkter genom att sälja hårdvara till sina kunder. Bolaget agerar 
rådgivare under hela processen genom att baserat på kundens behov sätta samman en 
lämplig lösning.  
 
Kunder under Check Point erbjuds via det separata affärsområdet, Support and Services, 
tjänster som löpande support samt service med reservdelar etcetera. Utbildning, via det 
separata affärsområdet Academy, är också en viktig del som bolaget kan erbjuda när nya 
lösningar installeras. 
 
Detektionsutrustning till säkerhetskontroller 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation 

 

Affärs- och intäktsmodell 
Den tekniska utrustningen köper Sensec in och levererar vidare till kunderna. En av nyckel-
produkterna som erbjuds av Check Point är en metalldetektor från det italienska företaget 
CEIA samt en röntgenutrustning från det i Tyskland baserade Smiths Detection som har 
brittiska ägare. Bägge dessa produkter levereras till Swedavia och de svenska flygplat-
serna vid säkerhetskontrollen. Sortiment av produkter har gradvis breddats till att bolaget 
idag även säljer eller hyr ut narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, 
elektronisk övervakning, skyddsutrustning eller kameraövervakning till olika säkerhetssekt-
ioner. Utrustning brukar i genomsnitt bytas ut ungefär vart tionde år. 
 
Sensec brukar också vara med i upphandlingar när kunderna, såväl befintliga som potenti-
ellt nya, vill etablera inpasseringskontroller till sina byggnader. En av de senaste upphand-
lingarna avsåg Sveriges Television. 
 
  

Utrustning som finns ute hos bola-
gets kunder brukar bytas ut och för-
nyas ungefär vart tionde år. 

Bolaget har knutit upp 14-15 leve-
rantörer främst i Europa. 
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Inom Check-Points finns ofta en fördefinierad kravbild hos beställarna. Det betyder att 60-
70 procent av de offerter som Sensec lägger inom Check Points accepteras av kunderna.   
 

Värdefulla referenskunder 
Check Points, liksom Sensecs, viktigaste kund är tidigare nämnda Swedavia – ett statligt 
företag som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige. Försäljningen till Swedavia 
bedöms utgöra 20-30 procent av Sensecs totala omsättning.  
 
Utöver Swedavia finns andra viktiga ramavtal med t.ex. Kriminalvården, Domstolsverket 
(kring deras säkerhetssalar) och Rättspsykiatrin. Sådana ramavtal erhålls efter att bolaget 
har vunnit en offentlig upphandling. Med ett ramavtal följer en prislista som är giltig i 3-5 
år. Avrop av olika produkter och tjänster sker sedan av kunden ifråga.  
 
Utöver ovan nämnda finns andra viktiga organisationer på bolagets lista av referenskun-
der. Däribland Tullverket och Polismyndigheten. Dessutom har Sensec ett avtalsförhål-
lande med de svenska kärnkraftverken sedan ett antal år. Även en del privata företag som 
SEB och Telia återfinns bland bolagets referenskunder. 
 
Urval av kunder 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation 

 
Under 2019 genererade Check Points en nettoomsättning på 40,6 miljoner kronor och 
växte då med 5,0 procent. För kontrollstationer till svenska myndighets- och företagskun-
der är Sensec dominerande inom granskningsutrustning (det vill säga metalldetektorer 
och röntgen). Inom detta område uppskattas marknadsandelen till mellan 20 och 100 pro-
cent till kunder som Swedavia, Kriminalvården och Tullen m.fl. 
 

Bertel O Steen Airport Solutions, ett komplement till Check Points 
Under fjärde kvartalet 2020 offentliggjorde bolaget sin avsikt att köpa det norska bolaget 
Bertel O Steen Airport Solutions A/S (Bertel O Steen eller BOSAS). I februari 2021 meddela-
des att förvärvet hade genomförts. BOSAS är i huvudsak aktiva på den norska, men även 
andra flygplatsmarknader runt om i Europa – då inkluderat Sverige. Bertel O Steen Airport 
Solutions utbud av kompetenser och produkter är liknande Sensecs, men huvudsakligen 
kompletterande produkter till Check Points befintliga sortiment. Bertel O Steen Airport So-
lutions har direktavtal med Smiths Detection för försäljning av metalldetektorer till de 
norska flygplatserna, medan CEIA har avtal via Sensec för försäljning av röntgenutrustning 
i Norge sedan 2019. Således kompletterar de båda verksamheterna varandra väl från detta 
perspektiv. Det som också gör BOSAS litet extra intressant är att de har en egenutvecklad 
mjukvara – ett styrsystem för bagage med röntgenkontroll under varumärket BRAINS vid 
flygplatserna och andra anläggningar som har ett behov att kontrollera gods som Posten 
och andra logistikföretag. Sensec ser en potential att expandera ut i Europa med BRAINS.  
 
En framträdande kund till BOSAS är Avinor, den norska motsvarigheten till Swedavia med 
ansvar för de norska flygplatserna. Utöver Avinor finns även Swedavia, Aeroport de Barce-
lona-El Prat, Geneve Aeroport samt Posten och Bring bland referenskunderna.  
 
Bertel O Steen Airport Solutions, urval av referenskunder 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation 

 

Starka referenser för Sensec att  
använda i sin nordiska expansion 
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Bertel O Steen Airport Solutions avser att bredda sin marknad och inrikta sig mot andra 
kundsegment, som fängelser. Sensecs position på den svenska marknaden inom detta 
marknadssegment kan rimligtvis bidra med värdefulla erfarenheter och referenser här. 
 

Möjligheter till både försäljnings- och kostnadssynergier 
Bertel O Steen Airport Solutions adderar i huvudsak kompletterande produkter och kompe-
tenser till Check Points befintliga utbud. Med förhållandevis starka positioner på sina re-
spektive marknader kan detta medföra merförsäljning av kompletterande lösningar till de 
befintliga kunderna. Sensec meddelade den 12 februari 2021 att BOSAS har vunnit en upp-
graderingsorder avseende röntgenutrustning på Malmö Flygplats värd 2 miljoner kronor. 
Det är alltså ett exempel på att mjukvaran till BOSAS styrsystem för bagage (BRAINS) har 
goda möjligheter även utanför Norge.  
 
Vi tror också att det finns möjligheter att uppnå kostnadssynergier genom förmåga till 
större partier och synergier i logistikflöden. Detta kan över tid bidra till förbättrade brutto-
marginaler.  
 

Stort förväntat intäkts- och EBITDA-bidrag under 2021 
Vi räknar med att Sensec konsoliderar förvärvet av Bertel O Steen Airport Solutions 
(BOSAS) per den 1 februari 2021. Under år 2019 hade Bertel O Steen Airport Solutions en 
nettoomsättning på 50,7 miljoner NOK och gjorde ett rörelseresultat om 2,1 miljoner NOK. 
BOSAS hade detta år 13 anställda.  
 
Den fasta förvärvsköpeskillingen uppgick till 30 miljoner NOK fördelat på tre delbetal-
ningar. Den första delbetalningen görs under det första kvartalet 2021. Den andra och 
tredje delbetalningen sker i augusti 2021 och i januari 2022. Vid tillträdet i januari 2021 
betalade Sensec 12 miljoner NOK kontant. Förvärvet finansieras till hälften vardera med 
lån respektive ur egen kassa. Utöver den fasta köpeskillingen finns även en rörlig kompo-
nent om totalt 9 miljoner NOK, vilken är villkorad av Bertel O Steens fortsatta finansiella 
utveckling. 
 

Perimeter Protection 
Förvärvet av MilSec Sweden AB år 2017 lade grunden till vad som i dag är affärsområdet 
Perimeter Protection inom Sensec-koncernen. Affärsområdet, som under 2019 var bola-
gets tredje största, tillhandahåller helhetslösningar inom skalskydd för byggnader, organi-
sationer och människor. Dessa skalskydd avser att förhindra händelser som attentat, rån, 
inbrott och skadegörelse med mera.  
 
De vanligaste produkterna är påkörningsskydd och barriärer för känsliga publika ytor och 
byggnader i form av exempelvis pollare eller snabbgående vikgrindar (”Speedgates”). Efter 
terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm och i flera städer i övriga Europa är popu-
lära gågator/butiksstråk att betrakta som en sådan känslig publik yta som behöver skyd-
das med olika trafikhinder. Upphandlingarna tenderar att vara långdragna, samtidigt som 
efterfrågan inte förväntas minska i närtid.  
 
Säkerhetskontroll 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation 

 
Utöver olika former av barriärer och påkörningsskydd erbjuds även andra produkter kopp-
lade till skalskydd. Däribland olika former av skyddsfilm till glaspartier, som splitterskydds-
film som fungerar som ett förebyggande skydd mot sprängningar av byggnader. Sensec 
ser en ökad efterfråga på marknaden. I utbudet finna även säkerhetsdörrar och väggar 
liksom stängsel och så kallade Safe rooms med mera.  
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Affärs- och intäktsmodell 
Även Perimeter Protection genererar intäkter genom att sälja hårdvara till sina kunder, där 
rådgivning är en viktig del i affärsprocessen, för att anpassa lösningar baserat på kundens 
förutsättningar. Strategisk analys och utvärdering är viktiga komponenter i rådgivningen i 
detta sammanhang.  
 
Även Perimeter Protection jobbar nära det separata affärsområdet Support and Services 
som i sin tur erbjuder tjänster som support samt service med reservdelar etcetera. Utbild-
ning, via det separata affärsområdet Academy, är också en viktig del som bolaget kan     
erbjuda när nya lösningar installeras eller befintliga uppdateras.  
 
Under 2019 genererade Perimeter Protection en nettoomsättning på 16,6 miljoner kronor. 
Tillväxten uppgick till minus 27,5 procent. Produkter och lösningar inom Perimeter Pro-
tection styrs mer av offerter och offentliga upphandlingar jämfört med Check-Points. Det 
innebär att endast omkring tio procent av Sensecs offerter inom skalskydd resulterar i 
beställningar. Detta leder i sin tur till att intäkterna inom affärsområdet varierar kraftigt, 
från ett kvartal till ett annat, liksom mellan olika år.  
 
Under de första tre kvartalen 2020 har Perimeter Protektion ökat sina intäkter med 7,2 pro-
cent jämfört med samma period 2019. Det trots rådande Covid-19-pandemi. Vi uppskattar 
att Sensec har omkring tre procent marknadsandel på sin del av den svenska skalskydds-
marknaden. 
 

Support and Services och Academy 
Support and Services ansvarar för eftermarknaden på nyförsäljning inom både Check 
Points och Perimeter Protection. Support- och serviceavtal tecknas nästan alltid av kun-
derna. Ett avtal brukar tecknas per levererad produkt. Över tid har bolaget byggt upp en 
bas bestående av omkring 400 avtal med löptider om 1-2 år. De befintliga serviceavtalen 
(där det med Swedavia har den största omsättningen) ger Sensec intäkter om totalt cirka 
20 miljoner kronor per år. Serviceavtalen omfattar leveranser av såväl tjänster som hård-
vara ofta i form av reservdelar. 
 
Givet att utrustning levererad av bolaget till exempelvis flygplatser är kritiska för deras 
verksamheter är lagerhållning av reservdelar också viktigt. Krav på skyndsam support är 
en avgörande konkurrensfaktor. För att leva upp till kundernas krav har bolaget etablerat 
en snabbrörlig organisation. Till följd av Sensecs förhållandevis långa tid på marknaden är 
bolaget en betrodd aktör som kan leverera och supportera kunderna i linje med förvänt-
ningarna. Detta ökar barriärer för nya aktörer att slå sig in på bolagets nischmarknader.  
 
Utbildning är ytterligare ett moment vid installation av nya säkerhetslösningar inom både 
Check Points och Perimeter Protection. Kundens personal behöver utbildas i hur den nya 
utrustningen opereras på sina respektive arbetsplatser. Det finns lagkrav för att få vara 
operatör på en flygplats och Sensec har certifierade instruktörer för detta. Bolaget har 
också en programvara för att simulera hotbilder mm., Verksamheten bedrivs under affärs-
området Academy som under 2019 genererade intäkter om 5,1 miljoner kronor. 
 

Defence 
Affärsområdet Defence sjösattes under 2019 och är bolagets minsta affärsområde. Vi 
räknar med att Defence kommer ha en omsättning på 1,3 miljon kronor under 2020.  
 
Metalldetektorer, handhållna eller monterat på fordon 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation 
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Historiskt har affärsområde Defence varit knutet kring en produkt, en minsökare från en 
leverantör i Italien. Minsökare har Sensec rätten att sälja i Norden och Baltikum (totalt åtta 
länder), något som bör ge vissa årligt återkommande intäkter. Sensecs marknadsandel på 
minsökare i Sverige är ca 20 procent, med några tyska företag som viktiga konkurrenter. 
 
Affärsområdet skall nu bredda sitt sortiment med flera produkter. Bolaget har varit i kon-
takt med leverantörer och identifierat vilka upphandlingar som Försvarets Materielverk 
(FMV) i Sverige kommer att genomföra under 2021. Sensec svarar idag på upphandlingar 
från FMV avseende ficklampor, portabla röntgen till Försvarsmakten och ett antal andra 
produkter. 
 
Efter förvärvet av det norska bolaget Bertel O Steen Airport Solutions kan det bli aktuellt 
med leveranser även till det norska försvaret (där Norge är med i NATO). Givet utvecklings-
initiativen ser bolaget en potential att öka intäkterna för affärsområde till cirka 15 miljoner 
kronor på ett par års sikt.  
 

Nya produkter förutom till affärsområde Defence 
Inom bolagets nischer finns tendenser till en ökad efterfrågan på nya tekniker med en 
högre grad av automatisering. Då bolaget själva inte utvecklar den hårdvara som säljs bör 
bolaget kunna anpassa sitt utbud och sin kompetens för att följa efterfrågan.  
 
Sensec har historiskt tagit fram nya produkter när nya behov har identifierats hos kun-
derna. De senaste exemplen är ett markradarsystem för hamnar, flygplatser och kärnkraft-
verk – en produkt som levereras av ett brittiskt bolag.  
 
Därtill har Sensec har adderat Raytelligences sensorer (rörelsedetektorer) för patienter till 
sitt sortiment. Ytterligare en av Sensec framtagen ny produkt är UVC-ljus.  
 
Illustration, elektromagnetiskt störningsskydd mot oönskade drönare 
 

 
 

Källa: Bolagsinformation 
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Ledning, förvärvsstrategi, aktien och ägare 
Ledning 
Styrelseordförande Mats Holmberg är också huvudägare i Sensec Holding.  
 

 

MICHAEL PETTERSSON är styrelseledamot och VD för Sensec Holding AB. 
Han är utbildad på Företagarskolan i Umeå, har läst kriminologi vid Stock-
holms Universitet samt till polis vid Polishögskolan i Solna. Han äger ca 14,4 
miljoner aktier i Sensec Holding, motsvarande cirka 11 procent av kapital och 
röster.  

 

PERNILLA JENNESÄTER är ekonomichef i bolaget sedan 2018. Hon är utbil-
dad Civilekonom från Stockholms universitet och har gått Internationella Mark-
nadsföringsprogrammet vid Mälardalens Högskola samt studerat nationaleko-
nomi vid Södertörns Högskola.  

 

MATS HOLMBERG är styrelseordförande i Sensec Holding sedan 2006 och bo-
lagets huvudägare med 54,8 miljoner aktier motsvarande ca 42,7 procent av 
röster och kapital i Sensec Holding AB Mats har utbildat sig i ekonomi vid 
Umeå Universitet samt i marknadsekonomi vid IHM Business School.  

Källa: Bolagsinformation 

 

Förvärvsstrategi 
Fram till köpet av det norska bolaget Bertel O Steen Airport Solutions (BOSAS) stod den 
svenska marknaden för Sensec-koncernens hela omsättning. Nu förändras det när också 
bolag från Danmark och Finland sannolikt kommer in i Sensec-koncernen inom en snar 
framtid. BOSAS verksamhet i Norge liknar Sensecs affärsområde Check Points i Sverige 
med inriktning mot granskande utrustning (metalldetektorer och röntgen mm), men sker 
av passagerarnas bagage i första hand. BOSAS har tre starka norska konkurrenter på de 
norska flygplatserna. I övrigt jobbar bolaget brett på den norska offentliga marknaden och 
lämnar offerter till norska tullen, hamnar, fängelser och kriminalvården med flera. 
 
Sensec betalar sitt förvärv av BOSAS i Norge med hälften vardera av egen kassa och bank-
lån, det senare med en amorteringstid på fyra år- vilket är typiskt för så kallade förvärvslån. 
      
De bolag som Sensec köper får behålla sina varumärken, medan administrationen inom 
koncernen samordnas. Vidare är det fokus på att bredda och etablera nya affärsområden 
som inte finns i de länder där Sensec etablerar sig via förvärv. I Norge ska följaktligen de 
två affärsområdena Perimeter Protection och Defence etableras där. 
 
I Sverige ska Sensec expandera affärsområdet Perimeter Protection. Ett sätt är att addera 
nya produkter via samarbetsavtal med leverantörer. I Norge har Sensec sedan en kort tid 
tillbaka ett samarbetsavtal med Rapp Bomek inom säkerhetsdörrar. 

 

Aktien 
Sensec-aktien listades först 2017 på NGM Nordic MTF. Under 2019 byttes lista till Nasdaq 
First North Growth Market. Sensec-aktien godkändes för notering på Nasdaq First North i 
Stockholm med första handelsdag den 3 juni 2019. Tidigare handlades Sensec-aktien på 
NGM Nordic MTF från den 22 juni 2017. Nedan visas aktiens kursutveckling.  
 
Aktieutveckling. Index 3 juli 2019 = 0,74 kronor 
 

 

3 juli 2019 = första handelsdagen på Nasdaq First North Growth Market. Källa: Thomson Reuters Eikon och Carlsquare 
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Tio största ägare 
Förutom styrelseordförande Mats Holmberg och VD Michael Pettersson består de tio 
största aktieägarna i Sensec Holding huvudsakligen av privatpersoner.  
 
Tio största ägare 
  

Ägare Andel av kapital Andel av röster Verifierat 

Mats Holmberg 42,7% 42,7% 2020-12-01 

Michael Pettersson 11,3% 11,3% 2020-12-31 

Avanza Pension (för kunders räkning)  1,6%  1,6% 2020-12-31 

Mikaels Förvaltnings AB  1,2%  1,2% 2020-12-31 

Lennart Gylfe  1,1%  1,1% 2020-12-31 

Michael Persson  1,0%  1,0% 2020-12-31 

Mårten Öhrström  0,9%  0,9% 2020-12-31 

Loftén Konsult AB  0,9%  0,9% 2020-12-31 

Lars-Göran Håll  0,9%  0,9% 2020-12-31 

Elias Tezaris  0,8%  0,8% 2020-12-31 

         

Källa: Holdings.se 
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Marknad och konkurrens 
Säkerhetsmarknaden i Sverige domineras av några få stora aktörer som är marknadsledande inom 
olika delar som Assa Abloy (lås) och Securitas (bevakning). Tillväxtutsikterna för säkerhetsmarknaden 
är goda och drivs av en ökad risk och oro för brottslighet och terrorism. Men det finns många konkurre-
rande leverantörer av Sensecs viktigaste produkter, metalldetektorer och röntgenutrustning.  
 

Säkerhetsmarknaden 
Rädslan och risk för terrorism och brottslighet driver säkerhetsmarknaden 
Efterfrågan på säkerhetstjänster har ökat speciellt efter den internationella terrorvåg som 
inleddes med 9/11, 2001-attacken i New York. Sverige hade så sent som 2017 ett terror-
dåd på Drottninggatan i centrala Stockholm med fem döda. Förutom offentliga byggnader 
har även publika gågator angripits i flera europeiska storstäder de senaste åren, vilket har 
ökat kraven på skyddsåtgärder i dessa miljöer.  
 
I Sverige har också den grövre brottsligheten tilltagit med gängskjutningar samt spräng-
ningar av både polis- och bostadshus. Nyckelpersoner inom näringsliv och politik har iden-
tifierat ett ökat behov av personskydd, där både Sverige och övriga Europa har tvingats 
bevittna mord på ledande politiker de senaste åren.  
 
Allt detta skapar behov av säkerhetsrådgivare som Sensec som kan sätta samman olika 
säkerhetslösningar, inte bara i samband med upphandlingar utan även i direktaffärer både 
med de större svenska kunderna samt med exempelvis utländska ambassader i Stock-
holmsområdet. Parallellt med detta driver säkerhetsproduktbolagen en egen direkt mark-
nadsföring samt via återförsäljare och agenter. Så är fallet med de cirka 15 leverantörer 
som Sensec företräder på den svenska säkerhetsmarknaden. 
 

Uppskattade värden för den globala marknaden och Sensecs nischer 
Enligt bolagets bedömning var marknaden för global säkerhet värd 308 miljarder USD år 
2019. Vår bedömning är att denna stora och relativt heterogena marknad kan växa med 5-
6 procent per år till och med 2025. Bolaget uppskattar värdet på den svenska säkerhets-
marknaden till 1,6 miljarder USD. Det motsvarar cirka 0,5 procent av den totala säkerhets-
marknaden globalt (vår beräkning).  
 
Vi uppskattar att de segment som Sensec är aktiva inom i Sverige är värda ca 0,6 miljarder 
kronor per år. Givet att bolagets befintliga verksamhet utan Bertel O Steen Airport Solut-
ions under 2021 genererar en omsättning på 84 miljoner kronor, varav nästan 60 procent 
består av vidareförsäljning av hårdvara från olika leverantörer, ger det Sensec en genom-
snittlig marknadsandel i företagets säkerhetsnischer på omkring 14 procent i Sverige. Med 
andra ord finns utrymme att växa vidare även om konkurrensen är hård.  
 
Inom den specifika nischen för granskande utrustning, metalldetektorer och röntgenutrust-
ning, uppskattas Sensec ha marknadsandelar på mellan 20 och 100 procent i Sverige hos 
de statliga kunderna som Swedavia, Tullverket, Kriminalvården, Domstolsverket och kärn-
kraftverken. Med andra ord har bolaget en mycket stark position inom just denna nisch. 
 

Check Points – säkerhet på flygplatser 
Uppskattningsvis 30 procent av Check Points intäkter kommer från Swedavia-kontrakten. 
Totalt för Sensec-koncernen, inklusive Service, uppskattar vi att motsvarande andel ligger 
på 30-35 procent. Det gör också marknaden för flygplatssäkerhet extra intressant för att 
bedöma bolagets och aktiens värde. Kraven på kontroll av passagerare och bagage vid 
incheckning till flyget ökade markant efter 9/11-attacken i New York år 2001. Redan tidi-
gare hade internationellt flyg varit utsatt för terrorattacker, så som sprängningen av planet 
över Lockerbie i Skottland 1988.  
 
Men 9/11-attacken skedde kapningar av amerikanska inrikesflygplan, eftersom dessa 
hade en lägre nivå på säkerhetskontrollerna. Följden blev en uppgradering av säkerhets-
kontrollerna vid inrikes flygavgångar över hela världen inklusive Sverige efter 9/11-attenta-
tet. Bland annat har krav på metall- och sprängämnesdetektorer samt röntgenutrustning 
införts överallt, något som Sensec kan leverera. 
 
  

Den globala säkerhetsmarknaden 
var värd 308 miljarder USD 2019, 
Sensecs nischer i Sverige bedöms 
vara värda ca 0,6 miljarder kronor.  
 

Stora uppgraderingar av säkerhets-
kontroller vid flygplatser efter år 
2001 (9/11-attentatet i New York). 
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Regleringar och krav på utökad säkerhetskontroll av både passagerare och personal från 
myndigheter av olika form har drivit på den historiska utvecklingen. Nya tekniker som     
ansiktsigenkänning och mer avancerad videoövervakning kan fortsätta att driva på mark-
naden framöver. Det finns också en synbar ökad efterfrågan på utrustning med en högre 
grad av automatisering. 
 
Global Market Insights uppskattar i en rapport från 2017 att det globala marknadsvärdet 
för flygplatssäkerhet var cirka nio miljarder USD år 2016. I samma rapport framgår att den 
genomsnittliga tillväxttakten per år fram till 2024 väntas ligga på sju procent. Baserat på 
dessa data kan marknaden under 2021 uppskattas till cirka12,6 miljarder USD. Inkluderat i 
denna marknad är hårdvara till lösningar för bland annat röntgenmaskiner och 3D-scan-
ners samt sprängmedelsdetektorer mm. 
 
Förväntande marknadsutveckling, flygplatssäkerhet (miljarder USD) 

  

         
Källa: Global Market Insight 

 
Affärsområdet Check Points huvudsakliga utbud och kompetenser täcker givetvis inte hela 
marknaden. Istället bedöms den utgör cirka fem procent av den totala flygplatssäkerhets-
marknaden i Sverige. En väsentlig del av marknaden är nämligen hänförlig till den bevak-
ningspersonal som i dag representeras av företaget Avant Security (Nokas) på Arlanda 
flygplats. 
 
Dock säljer Check Point till andra kunder utöver Swedavia, som Kriminalvården och Tull-
verket. Vi uppskattar den totala marknaden för metalldetektorer på riksdags- och rege-
ringsbyggnader, på flygplatser och i hamnar, arenor och kärnkraftverk etcetera till 1,6 mil-
jarder USD globalt. Marknaden i sin helhet för röntgenutrustning för säkerhetsändamål 
uppskattar vi vara värd cirka 2,8 miljarder USD för hela världen år 2020. Motsvarande 
marknad för sprängämnesdetektorer bedöms vara värd cirka sex miljarder USD globalt.  
 

Perimeter Protection  
Perimeter Protection är det affärsområdet som är verksamma i det största marknadsseg-
mentet. Analysfirman Grand View Research uppskattar i en rapport från 2019 att den glo-
bala marknaden för skalskydd var värd 17,7 miljarder USD under 2018. Vidare uppskattas 
marknaden växa med i genomsnitt 7,7 procent årligen fram till 2025 för att då vara värd 
29,6 miljarder USD.   
 
Förväntad marknadsutveckling skalskydd (miljarder USD) 

  

         
Källa: Grand View Research 
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Inkluderat i marknaden är hårdvara till lösningar för åtkomstkontroller, larmsystem, barriä-
rer som pollare samt övervakningssystem med mera. Rådgivning och integration av syste-
men var den största marknadskomponenten vid utgången av 2025 och bidrog med cirka 
elva procent till den totala marknaden. Videoövervakning förväntas vara den produkttyp 
som växer snabbast framöver. Den största kundgruppen förväntas vara olika försvarsmak-
ter som vid utgången av 2025 bedöms stå för drygt en fjärdedel av marknaden. Geogra-
fiskt väntas Asien utgöra den största marknaden med en knapp tredjedel år 2025.  
 
Givet Sensecs befintliga utbud och kompetenser uppskattar vi att bolagets marknadsseg-
ment för skalskydd kan vara värda runt 3 miljarder USD globalt innevarande år, 2021. 
 

Sammanställning av marknadsuppskattning 
Nedan visas en sammanställning av bolagets marknadssegment. Som framgår utgör bola-
gets befintliga marknad endast en liten del av den totala marknaden. Det innebär att det 
finns ett betydande utrymme för bolaget att växa inom såväl sina befintliga nischer liksom 
horisontellt, exempelvis genom förvärv.  
 
Historik och intäktsprognoser för befintliga (mdr USD)  Historik och intäktsprognoser för befintliga (andelar) 

 

Marknadsnisch Sensecs nischer Globalt 

Skalskydd 3,7 22,0 

Flygplatssäkerhet 0,6 12,6 

Sprängämnesdetektorer 6,0 6,0 

Röntgenutrustning 2,8 2,8 

Metalldetektorer 1,8 1,8 

Sensecs marknadssegment 14,9 45,2 

Övrig säkerhetsmarknad 293,1 262,8 

Totalt 308,0 308,0 

          

  

 

Källa: Bolagsinformation, Global Market Insights, Grand View Research och 
Carlsquare 

 Källa: Bolagsinformation, Global Market Insights, Grand View Research och 
Carlsquare 
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Allmänt om Sensecs branschkollegor 
För metalldetektorer och röntgenutrustning till flygplatser finns det ett flertal leverantörer 
både i Sverige och i övriga delar av världen. Vi kan inte se att de av Sensecs erbjudna       
produkterna har några unika försäljningsargument (s.k. USP), även om de håller en hög 
kvalitet. Många leverantörer erbjuder breda säkerhetslösningar inkluderande detektorer, 
röntgen men även videoövervakning och entréskydd, värmescanning och mjukvara kopplat 
till detta. Exempel på sådana konkurrenter är Rapiscan, Garrett, Fortress Technologies, 
Bosch, Matrix Systems och Westminister Technologies. Dessa företag är ofta stora och 
ibland globala med betydande finansiella muskler och försäljningsresurser.  
 
En styrka som vi uppfattar det är att Sensec har haft ett mångårigt samarbete med en stor 
installerad produktbas hos Swedavia samt med och hos andra större svenska myndig-
heter som Kriminalvården, Polisen, Tullen och Domstolsverket. Detta medför ett visst 
skydd mot andra säkerhetslösningar som erbjuds av företagets konkurrenter. 
 

Listade bolag i säkerhetsbranschen 
Det finns relativt få noterade bolag i samma branschsegment som Sensec i Norden. Däre-
mot blir antalet bolag väsentligt fler om vi breddar sökprofilen till säkerhetsbranschen i en 
vidare bemärkelse. Då inkluderar vi tillverkare av lås, passerkontroll, kameraövervakning, 
skalskydd samt väktarbolag och företag som sysslar med kontanthantering.  
 
Multiplar, listade branschkollegor  
 

 Ticker Land 
Marknadsv. 

(MSEK) 
EV/Sales, 

LTM 
EV/EBIT, 

LTM 
P/E, 
LTM 

EV/Sales, 
NTM 

EV/EBIT, 
NTM 

P/E, 
NTM 

Allegion PLC ALLE US 90 351 4,4x 21,5x 36,4x 4,3x 21,0x 24,9x 

Assa Abloy AB ASSA B SE 237 154 3,0x 29,6x 27,3x 2,8x 18,0x 24,2x 

Bravida Holding AB BRAV SE 22 549 1,1x 17,2x 23,8x 1,0x 15,8x 21,3x 

Coor Service Management Holding AB COOR SE 5 733 0,7x 19,1x 30,1x 0,7x 19,1x 12,9x 

Dormakaba Holding AG DOKA CH 22 603 1,2x 12,2x 28,4x 1,2x 9,9x 21,6x 

G4S PLC GFS GB 47 508 0,8x 13,2x 242,9x 0,8x 13,2x 17,2x 

Loomis AB LOOMIS SE 16 381 1,1x 12,1x 22,9x 1,0x 9,7x 11,3x 

MSA Safety Inc MSA US 55 465 5,1x 31,3x 48,6x 5,0x 26,5x 35,9x 

NAPCO Security Technologies Inc NSSC US 4 851 5,6x 49,3x 81,3x 4,7x 24,4x 30,2x 

Securitas AB SECU B SE 43 370 0,5x 12,8x 18,9x 0,5x 11,3x 12,5x 

Sensys Gatso Group AB SENS SE 1 286 2,7x 149,5x 96,4x 1,5x 9,9x 12,8x 

Troax Group AB (publ) TROAX SE 13 612 8,4x 44,6x 58,5x 6,9x 34,7x 46,9x 

Westminster Group PLC WSG GB 135 1,1x 49,2x NULL 0,8x 7,8x 8,2x 

Median     22 549 1,2x 21,5x 33,3x 1,2x 15,8x 21,3x 

Genomsnitt   43 154 2,7x 35,5x 59,6x 2,4x 17,0x 21,5x 

Max   237 154 8,4x 149,5x 242,9x 6,9x 34,7x 46,9x 

Min   135 0,5x 12,1x 18,9x 0,5x 7,8x 8,2x 

Sensec Holding AB (publ) SECS SE 81 1,0x 14,1x 19,3x           -          -      - 

          

 Källa: Refinitiv Eikon 

 
Assa Abloy är en internationellt ledande koncern inom lås- och dörrlösningar. Bolaget 
byggdes på 1990-talet upp från marknadsledande dotterbolag i Norden inom lås. Sedan 
expanderande koncernen snabbt genom omfattande förvärv av ledande låsbolag i USA, 
Frankrike och många andra länder. Assa Abloy har även köpt bolag inom biometri för att 
spetsa sitt erbjudande inom tillträdessystem. Koncernen omsatte cirka 89 miljarder kronor 
i årstakt per 30 september 2020, med ett resultat efter finansnetto på strax över 13 miljar-
der kronor.  .  
 
Bravida är ett av Nordens större service- och installationsföretag, som sedan hösten 2015 
är noterat på Stockholmsbörsen. Koncernen har knappt tolv tusen medarbetare som in-
stallerar och underhåller funktioner för elektricitet, värme och kyla, vatten, sprinkler, venti-
lation, kraft och säkerhet. Brandskydd och Säkerhet utgör ett av tio teknikområden där 
Bravida erbjuder säkerhetsinstallationer som brand- och säkerhetslarm och tillträdes-     
system med mera. Inom video- och kameraövervakning kan Bravida komma in på samma 
upphandlingar mot offentliga myndighetskunder som Sensec. Bravida-koncernen omsatte 
21,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 1,3 miljarder kronor under perioden 
kv4/2019-kv3/2020. Intäkterna fördelade sig 53 procent i Sverige, 21 procent i Norge, 20 
procent i Danmark och 6 procent i Finland.  
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Coor Service Management har ett dotterbolag Addici Security AB som är ett integrerat 
förvaltningsbolag med allmän säkerhetsverksamhet och enligt egen uppfattning Sveriges 
fjärde största säkerhetsföretag. Addicis tjänster är kopplade till andra Facility Manage-
ment-tjänster (fastighetsservice). Addici delar upp sin verksamhet i fem affärsområden: 
Bevakning, Säkerhetsteknik, Tillträdesskydd, Brandskydd och Parkeringsövervakning. Det 
betyder att bolagets verksamhet är mycket personalintensivt och i stor utsträckning byg-
ger på väktarnas kompetens. Addici omsatte 180 miljoner kronor med ett negativt rörelse-
resultat om minus 366 tusen kronor helåret 2019. Coor Service Management arbetar med 
långa kontrakt med sina kunder, precis som Sensec affärsområde Support and Services.  
 
Dormakaba Holding är en schweizisk säkerhetskoncern med intäkter på 2,5 miljarder CHF 
under räkenskapsåret 2019/2020. Koncernen bildades genom en fusion mellan bolagen 
Kaba och Dorma år 2015. Produkterbjudandet är brett från dörrsystem, via passerkontroll-
system (som är det område där bolaget möter Sensec), Elektroniska Tillträdessystem, 
Mekaniska Låssystem och Säkerhetsförvaring mm. 
 
Loomis är ett internationellt kontanthanteringsföretag. Bolaget har 24 000 medarbetare 
som är verksamma på ca 400 lokalkontor i 24 länder. Bolaget erbjuder helhetslösningar 
för kontanthantering med kunder främst inom bank och detaljhandeln. Loomis-koncernen 
omsatte 18,8 miljarder kronor under helåret 2020 med ett resultat efter finansnetto om ca 
1,1 miljard kronor. Geografiskt fördelade sig koncernens intäkter cirka 42 procent i Europa, 
ca 36 procent i USA och ca 21 procent i övriga världen under 2020. Loomis är också rele-
vant som jämförelseobjekt då bolaget arbetar i långa kontrakt med sina kunder, likt 
Sensec Support and Services. 
 
MSA Safety Inc är ett amerikanskt företag med huvudkontor i Pittsburgh som säljer            
sofistikerade säkerhetsprodukter för att skydda arbetare vid farliga arbetsmiljöer. Företa-
gets produkter inkluderar gasdetektorer, andningsskydd, värmekameror, brandmanshjäl-
mar, ballistiska kroppsskydd, militära kommunikationssystem mm. MSA-Safety-koncernen 
omsatte 1335 miljoner USD de senaste tolv månaderna (1 oktober 2019-30 september 
2020) med ett resultat om 184 miljoner USD. 
 
Prosegur Compania de Seguridad är en internationell säkerhetskoncern med huvudkontor 
i Madrid, Spanien. Verksamheten omfattar väktarbemanning, värdetransporter, säkerhets-
teknologi och rådgivning samt säkerhet för privatkundsmarknaden. Prosegur är verk-
samma i 26 länder på fyra kontinenter. Verksamheten startade i Spanien, Portugal och 
Latinamerika, men har på senare år expanderat till övriga Europa samt Asien. Prosegur-
koncernen omsatte 3,8 miljarder Euro under perioden 1 oktober 2019-30 september 2020 
med ett resultat efter finansnetto på 537 miljoner Euro.  
 
Sensys Gatso Group tillverkar och säljer system för trafikinformation och trafiksäkerhet. 
De viktigaste produkterna är hastighets- och rödljusövervakning via kameror installerade 
längst vägarna. Det svenska bolaget Sensys förvärvade år 2015 en av sina viktigaste kon-
kurrenter, Gatso i Nederländerna och bildade därmed nuvarande företagsgrupp. Denna 
koncern omsatte 479 miljoner kronor med ett resultat efter finansnetto på cirka 3 miljoner 
kronor under perioden 1 oktober 2019-30 september 2020. 
 
Troax är ett svenskt verkstadsföretag som erbjuder lösningar som håller människor, egen-
dom och processer säkra. Produktutbudet består av bl.a. maskinskydd, lager- och industri-
väggar samt förrådslösningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Hillerstorp i Småland. Pro-
duktionsenheterna finns förutom i Småland, även i Storbritannien, Italien, USA och Kina. 
Troax-koncernen redovisade de senaste tolv månaderna (1 oktober 2019-30 september 
2020) intäkter om 163 miljoner Euro med ett resultat efter finansnetto på 30 miljoner Euro. 
 
Westminster Group är ett brittiskt bolag som säljer såväl metalldetektorer, som röntgenut-
rustning och kroppsscanningsmaskiner samt värmescanning (temperaturmätning) med 
tillhörande rådgivningstjänster. Under 2019 hade Westminster Group en omsättning på 
12,4 miljoner Euro till ett rörelseresultat om minus 0,9 miljoner Euro. Westminster Group 
har ett (av flera) tydligt fokus på flygplatssäkerhet och är således det bolag i jämförelse-
gruppen som är mest likt Sensec.  
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Onoterade branschkollegor 
Flertalet av Sensecs huvudkonkurrenter är inte börsnoterade. En sammanställning av 
några av de viktigaste företagen följer nedan. 
 
Avarn Security (tidigare Nokas) är en säkerhetskoncern med verksamhet i Norge (inklu-
sive G4S med flygplatssäkerhet), Sverige, Danmark och Finland. I Sverige består verksam-
heten av bevakning, säkerhetsteknik och larmcentraltjänster. Nokas tidigare kontanthante-
ringsservice har sålts till Loomis. Nokas omsatte 7150 miljoner NOK och redovisade ett 
rörelseresultat före avskrivningar på 309 miljoner NOK helåret 2019.  
 
Bosch har en division Security and Safety Systems med verksamhet i Norden. I produkt-
portföljen finns bl.a. videokameror för övervakning, Inbrottslarmsystem, Tillträdes- och 
Larmsystem, Brandlarm, Meddelandesystem vid nödsituationer, Konferenssystem samt 
mjukvara kopplad till Tillträdeskontrollsystemen liksom Video- och larmsystem för flyg-
platser, tunnelbana och andra kommersiella användningsområden. Robert Bosch Gmbh 
har sitt koncern-huvudkontor i Gerlingen, Baden-Würtemberg i Tyskland. Bosch-koncernen 
omsatte ca 78 miljarder Euro med ett rörelseresultat på ca 1,9 miljarder Euro helåret 2019. 
 
Fortress Technology är ett kanadensiskt bolag som grundades 1996 med verksamhet i 
Nord- och Sydamerika samt i Europa (via ett regionhuvudkontor i London). Fortress Tech-
nologys huvudprodukt är metalldetektorer. 
 
Garrett Metal Detectors är ett tillverkande företag inom detektion (metalldetektorer) med 
sitt huvudkontor i Garland, Texas i USA. Bolaget tillverkar också produkter för värme-scan-
ning samt minsökare.  
  
IP Security Scandinavia AB är en konkurrent till Sensec i Sverige inom säkerhetsystems-
upphandlingar. Bolaget vann som återförsäljare en upphandling på Swedavia med Stan-
dard 3 (Röntgen). IP Security Scandinavia marknadsför även videoövervakningskameror 
från det kanadensiska bolaget Genetech. IP Security Scandinavia hade intäkter på 52 mil-
joner kronor och ett resultat efter finansnetto om drygt 13 miljoner kronor för helåret 2019. 
 
Gunnebo var tidigare ett noterat bolag på Stockholmsbörsen men köptes ut av Stena 
Adactum och Altor i ett offentligt bud den 28 september 2020. Gunnebo hade år 2019 fyra 
affärsområden: Entrance Control, Safe Storage, Cash Management och Integrated Secu-
rity. Gunnebo-koncernen redovisade intäkter på 4,7 miljarder kronor med ett rörelseresultat 
före avskrivningar om 225 miljoner kronor för perioden 1 oktober 2019-30 september 
2020. Inom affärsområde Entrance Control, som historiskt har varit det mest lönsamma av 
Gunnebos affärsområden, levererades 240 Board-Sec och Pre-Sec-slussar till Swedavias 
flygplatser under 2019. Dessa inpasseringsslussar står vid ingången till säkerhetskontrol-
lerna (varav fler än hälften finns ute på Arlanda).  
 
Holger Andreassen i Örebro erbjuder produkter inom Materialanalys, Oförstörande produk-
ter, Gammadetektering och Säkerhet. Bolaget hyr ut produkter i egenskap av generalagent 
för dessa produkter. Holger Andreasson redovisade intäkter på 56,3 miljoner kronor helå-
ret 2019 med ett resultat efter finansnetto om 3,7 miljoner kronor. Kostnadsstrukturen 
påminner om Sensecs med handelsvaror utgörande omkring hälften av bolagets intäkter. 
Holger Andreassen nådde en rörelsemarginal om 4,5 procent 2018 som ökade till 6,7 pro-
cent 2019.  
 
L3 Harris Technologies är en Försvars- och Kommunikationskoncern som bildades 2019 
genom att fusionera bolagen L3 Technologies och Harris Corporation. Den nya koncernen 
hade intäkter på 17 miljarder USD helåret 2019. Inom det tidigare L3 Technologies finns 
tre produkter med anknytning till Sensecs affärsområde Check Points: L-3 Provision (ett 
millimeter-mikrovågs-passagerare-scanningsystem för flygplatser), L-3 eXaminer (ett flyg-
plats- scanningsystem för bagage) samt L3- OptEX (ett sprängämnesdetektionssystem).  
 
Matrix Systems är ett amerikanskt företag som tillverkar och säljer säkerhetsprodukter. 
Huvudkontoret ligger i Miamisburg, Ohio. För flygplatserna erbjuder bolaget flera lösningar 
däribland Tillträdeskontrollsystem samt biometriska lösningar. I koncernens produktport-
följ hittar vi även videoövervakningskameror.  
 
  



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

15 februari 2021 

Sensec Holding   |   Grundanalys     

20 / 44 
 

Nuchtec är ett kinesiskt statsägt företag som säljer säkerhetsprodukter. Nuchtec repre-
senteras av Norad Group AS. Norad är ett danskt bolag som i sin tur äger NSC som är ett 
svenskt bolag som säljer Nuchtec i Sverige. Nuchtec är, via Norad och NSC, en konkurrent 
till Sensec/Smiths Detection inom röntgenutrustning. Bilden nedan visar en av Nuchtecs 
röntgenscannrar. Bolaget har även kroppscanningsmaskiner som passagerarna får pas-
sera vid säkerhetskontrollerna och som i stor utsträckning ersätter kroppsvisitering.  
 

 
 
Nyx Security är ett israeliskt bolag som erbjuder videoövervakning och tillhörande tjänster. 
Bolaget har också en inriktning på mjukvara till kunderna inom denna sektor. 
 
Rapiscan är ett bolag från USA inom röntgenutrustning. Rapiscan är en huvudkonkurrent 
till Smiths Detection (Sensec och Bertel O Steen Airport Solutions röntgenleverantör) på de 
svenska och norska flygplatserna.  
 
Selmatech representerar Rapiscan inom röntgenutrustning och är en av Bertel O Steen 
Airport Solutiions huvudkonkurrenter på de norska flygplatserna.  
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SWOT-analys av Sensec 
Styrkor och möjligheter 
Genom förvärvet av Milsec breddade Sensec sitt produkterbjudande mot andra marknads-
segment (som i detta fall skalskydd) än där bolaget tidigare hade agerat. Det bedöms 
kunna ge en ökad försäljning, men kräver då en större och dyrare säljorganisation.  
 
Sensec har framgångsrikt sålt in sina produkter på svenska flygplatserna via Swedavia. 
Med förvärvet av det norska bolaget Bertel O Steen Airport Solutions får Sensec en kom-
pletterande produktportfölj som de kan ta till den svenska marknaden. Möjligheterna finns 
även att agera på den norska marknaden med ”svenska” produkter, men den omvända 
potentialen känns större enligt vår uppfattning. 
 
Via nya förvärv skulle Sensec kunna positionera sig mot områden, applikationer och tjäns-
ter med en snabbare tillväxt än genomsnittet för säkerhetsmarknaden. Exempel på sådana 
områden är videoövervakning och bild analys, övervakningscentraler etc. Men Sensecs 
huvudspår på förvärvssidan är idag snarast att bredda sig till att bli en pan-nordisk aktör, 
dvs en geografisk förvärvsdimension. 
 
Med ett par andra säkerhetsbolag som förebild hoppas vi att Sensec kan öka sina intäkter 
från service- och supportavtal. Detta då vi ser att en betydande del av tillväxten på säker-
hetsmarknaden finns inom detta segment (inräknat uppgradering av mjukvara kopplat till 
produkterna som säljs in).  
 

Svagheter och hot 
Sensec bedöms vara ganska fast förankrade i hårdvarulösningar inom traditionella säker-
hetsapplikationer. Bolaget har dessutom en stor del av sin försäljning till några få kunder 
och med ett relativt begränsat antal produkter. 
 
Då Sensec har konkurrenter som kan erbjuda bredare produktportföljer och lösningar ris-
kerar större upphandlingar från kunderna sida omfattande flera säkerhetsprodukter och 
lösningar parallellt (exempelvis kameraövervakning tillsammans med annan granskande 
utrustning som metalldetektorer och röntgenutrustning) att missgynna Sensec. 
 
Genom automatisering och digitalisering genomgår säkerhetsmarknaden en omfattande 
transformation, med en snabb tillväxt inom nya applikationer och domäner. Genom sin 
nuvarande produktportfölj bedömer vi att Sensec har begränsade möjligheter att dra fördel 
av denna marknadsomvandling. Detta då bolaget är förankrade i nischer med en lägre till-
växt. 
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Finansiell historik och Carlsquare prognoser 
Sensec har historiskt växt i genomsnitt med drygt 8 procent per år från 2016 till 2019. Tillväxtkurvan 
har varit volatil, vilket är naturligt då nischen är smal och affärerna ofta genomförts via ett begränsat 
antal upphandlingar som kan variera markant i värde. Covid-19-pandemin har hämmat utvecklingen för 
affärsområdet Check Points med flygplatsers som huvudsaklig kund. För helåret 2020 räknar vi med en 
nettoomsättning på cirka 67 miljoner kronor, motsvarande en negativ tillväxt om nästan 31 procent. 
Med en underliggande marknad som sakta bedöms återgå till ett normalläge tror vi på en återhämtning 
under andra halvåret 2021. Förvärvet av Bertel O Steen Airport Solutions A/S kommer att addera ytterli-
gare tillväxt till Sense-koncernen samt ge en god potential via intäkts- och kostnadssynergier. Under 
åren 2015-2019 har den genomsnittliga rörelsemarginalen för Sensec varit 3,7 procent. Vi tror att rörel-
semarginalen på sikt kan höjas till omkring nio procent, bland annat med hjälp av synergier från förvärv.  
 

Volatil tillväxt sedan 2015 
Sensec har i genomsnitt växt med 8,2 procent per år under perioden 2016 till 2019. Till-
växtkurvan har varit slagig. Det är naturligt givet att nischmarknaderna har förhållandevis 
få upphandlingar per år som också varierar i storlek. För helåret 2019 redovisade bolaget 
en total nettoomsättning om 97,6 miljoner kronor, motsvarande en negativ tillväxt om mi-
nus 8,2 procent. Affärsområdet Perimeter Protection hämmade tillväxten.  
 
Historisk nettoomsättning, 2015-2019 (MSEK) 
 

 

Källa: Bolagsinformation 

 
Efter det tredje kvartalet 2020 hade bolaget redovisat en nettoomsättning om cirka 74 mil-
joner kronor på rullande 12 månader. Det motsvarar en tillväxt om minus 32 procent jäm-
fört med de senaste tolv månaderna intäkter efter det tredje kvartalet 2019. Covid-19 har 
således haft en tydlig negativ effekt på bolagets totala nettoomsättning.  
 
Historisk nettoomsättning för Sensec, RTM (MSEK) 
 

 

RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Historiskt har Check Points följt av Support and Services varit de två största affärsområ-
dena i termer av omsättning. Perimeter Protection liksom Support and Services har ökat 
sin andel av intäkterna under de tre första kvartalen 2020 jämfört mot samma period 
2019. Det har skett på bekostnad av Check Points som har drabbats hård av ett minskat        
resande i kölvattnet av Covid-19.  
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Intäktsfördelning per affärsområde, 2018 och 2019  Intäktsfördelning per affärsområde, kv1-3 2019 och 2020 
 

 

  

 

Exkluderat intäkter under affärsområde Personlig säkerhet och Övrigt.         
Källa: Bolagsinformation 

 Exkluderat intäkter under affärsområde Personlig säkerhet och Övrigt.          
Källa: Bolagsinformation 

 
Historiskt kan inte något tydligt säsongsmönster uttydas. Dock, baserat på de genomsnitt-
liga kvartalsvisa intäktsbidragen för åren 2017 till 2019 är det tredje kvartalet det säsongs-
mässigt svagaste. Det fjärde kvartalet brukar vara det säsongsmässigt starkaste. 
 
Historiska säsongsvariationer för Sensec 
 

 

Källa: Bolagsinformation 

 

Check Points: Tappar intäkter med ett minskat resande 
Under 2019 genererade affärsområdet Check Points en nettoomsättning på 40,6 miljoner 
kronor. Se graf till vänster nedan. Samma år växte Check Points med 5,0 procent vilket kan 
jämföras med koncernens totala nettoomsättning som minskade med 8,2 procent.  
 
Check Points: Nettoomsättning, 2018-2019 (MSEK)  Check Points: Nettoomsättning, Kv1-3 (MSEK) 2019-2020 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 
Nettoomsättningen under de tre första kvartalen 2020 har fallit till 11,2 miljoner kronor, 
motsvarande en tillväxt om minus 63,2 procent jämfört med samma period 2019. Se graf 
till höger ovan.   
 
Flygplatser i Sverige (via Swedavia) är affärsområde Check Points absolut största kund. 
Swedavia betalar oberoende av hur många passagerare som passerar Sensecs säkerhets-
kontroller. Men med fallande resor i kölvattnet av Covid-19 har flygplatser reducerat sin 
kapacitet, vilket innefattar temporära nedstängningar av kontrollstationer och hela termi-
naler. På Arlanda är närvarande tre av fyra terminaler stängda. Detta har också medfört att 
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Check Points intäkter från dessa samarbeten till stora delar uteblivit samtidigt som inköp 
av ny utrustning har skjutits på framtiden. 
 
Som tidigare nämnts hyr bolaget även ut utrustning. Med Covid-19 har Check Point missat 
flertalet uppdrag av sådan karaktär då majoriteten av olika event antingen har ställts in 
eller (mer vanligt) arrangerats utan publik. 
 

Perimeter Protection: Mindre synbar effekt från pandemin 
Liksom för Check Point är volatiliteten i intäkterna för affärsområdet Perimeter Protection 
hög. Den smala nischen med förhållandevis få upphandlingar av varierande karaktär för-
klarar detta. Under 2019 backade intäkterna med 27,5 procent till 16,6 miljoner kronor, från 
22,9 miljoner kronor år 2018.  
 
Covid-19 förefaller inte ha påverkat detta affärsområde i samma utsträckning som Check 
Points. Det framgår av den högra grafen nedan som visar att intäkter under de tre första 
kvartalen 2020 blev 13,7 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 7,2 procent jämfört 
med samma period 2019.  
 
Perimeter Protection: Nettoomsättning, 2018-2019 (MSEK)  Perimeter Protection: Nettoomsättning, Kv1-3 (MSEK)  
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 

Support and Services: Effekten av Covid-19 är tydlig men begränsad 
Under 2019 redovisades en nettoomsättning under affärsområdet Support and Services 
om 34,4 miljoner kronor. Affärsområdet växte därmed med 8,7 procent.  
 
Support and Services: Intäkter, helår 2018-2019 (MSEK)  Support and Services: Intäkter, Kv1-3 (MSEK) 2019-2020 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 
Support and Services tillväxt samvarierar med antalet installationer som de båda affärs-
områdena Check Points och Perimeter Protection har. Nyförsäljning inom Check Points 
har minskat, vilket har hämmat utvecklingen för Support and Services.  
 
Samtidigt har affärsområdet en befintlig bas bestående av hundratals kontrakt (på hård-
vara såld av bolaget liksom av extern part) som i viss mån behöver service och support 
även om kundens verksamhet i sig haltar. Detta har varit en bidragande faktor till att ned-
stället i nettoomsättningen under de första tre kvartal 2020 jämfört med samma period 
2019 inte har varit lika kraftigt för Support and Services som för Check Points. Minsk-
ningen har ändå varit betydande om 24 procent.  
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Academy: Växer med Perimeter Protection 
Under 2019 redovisades en nettoomsättning under affärsområdet Academy om 5,1 miljo-
ner kronor. Det motsvarar en tillväxt om 16,7 procent.  
 
Academy: Nettoomsättning, 2018-2019 (MSEK)  Academy: Nettoomsättning, Kv1-3 (MSEK) 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation  Källa: Bolagsinformation 

 
Academy har också ökat sina intäkter under de tre första kvartalen 2020 jämfört med 
samma period 2019, med 6,8 procent. Det är i huvudsak en effekt av tillväxt för affärsom-
rådet Perimeter Protection.  
 

Defence: Växer men kvar på låga nivåer 
Det förhållandevis nya affärsområdet Defence redovisade inte någon omsättning under 
2018 eller 2019. Affärsområdet har sedan start fokuserat på att förstå marknaden samt 
skapa kännedom om bolagets erbjudande på marknaden.  
 
Initialt var bolagets erbjudande inom detta affärsområde synnerligen smalt (minsöknings-
produkter). Erbjudandet kommer att utvidgas framöver. Ett breddat utbud har också burit 
frukt som framgår av stigande intäkter under 2020, även om dessa är kvar på låga nivåer. 
Som framgår i graf nedan till vänster uppgick affärsområdets nettoomsättning till 0,7 mil-
joner kronor på rullande tolv månader per 30 september 2020.  
 
Defence: Nettoomsättning, RTM (MSEK)  Defence: Nettoomsättning, Kv1-3 (MSEK) 
 

 

  

 

RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare  Källa: Bolagsinformation 

 
Många försäljningsevent har ställts in under 2020 och utvecklingen har därför inte tagit 
fart på det sätt som bolaget hoppats på. Även i Defence finns alltså en Covid-19-effekt. 
 

Övrigt:  
Affärsområdet Övrigt genererar intäkter i huvudsak genom internfakturering för koncern-
gemensamma tjänster. Internfaktureringen elimineras sedan i koncernredovisningen. Dock 
finns bland annat koncerngemensamma kostnader under detta affärsområde. Under 2019 
redovisade affärsområde Övrigt ett negativt rörelseresultat om 8,9 miljoner kronor.  
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Historisk lönsamhet 
Som framgår av grafer nedan är kostnader relaterade till inköpta varor bolagets största 
kostnadspost. Det följs av personalkostnader och övriga externa kostnader.  
 
Kostnadsfördelning, 2015-2019  Kostnadsfördelning, RTM 
 

 

  

 

IFRS implementerades 2019. Källa: Bolagsinformation  IFRS implementerades 2019. RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsin-
formation 

 
Notera hur kostnad för sålda varor har minskat sin andel gradvis sett på rullande tolv må-
nader framåt. Det är i stor utsträckning en effekt av en minskad försäljning av hårdvara 
inom affärsområde Check Points. Bolagets kostnadsstruktur är således avhängigt av för-
säljningsmixen, hårdvara jämfört med tjänster. 
 

Bruttomarginal: Historiskt stabil på årsbasis, men stiger under Covid-19 
I grafer nedan visas justerat bruttoresultatet, alltså bolagets nettoomsättning efter avdrag 
för inköp av sålda varor som motsvarar det direkta förädlingsvärdet på sålda varor. Sedan 
2015 har den genomsnittliga justerade bruttomarginalen legat på 43,8 procent. Den ge-
nomsnittliga redovisade bruttomarginalen under samma period uppgick till 44,8 procent. 
 
Bruttoresultat. (MSEK) och bruttomarginal (%), 2015-2019 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Bruttomarginalen varierar med försäljningsmixen. Marginalen på den av Sensec sålda 
hårdvaran ligger mellan 20 och 50 procent. Vid offentliga upphandlingar brukar marginalen 
pressas nedåt, medan marginalerna vid en följdleverans kan ligga inom den övre delen av 
intervallet. På service- och support brukar bruttomarginaler ligga inom intervallet 60-70 
procent.  
 
I praktiken styrs alltså Sensecs lönsamhet av en mix av olika leveranser med väsentligt 
olika förutsättningar. Medan exempelvis en offentlig upphandling av någon större kom-
mun eller myndighet på pollare (Perimeter Protection) brukar vara extremt prispressad, 
kan en beställning till någon ambassad eller annan mindre institution vara väsentligt 
mindre priskänslig. I det senare fallet handlar det istället om tillit till rådgivaren och den 
lösning som föreslås.  
 
På rullande tolv månader har den justerade bruttomarginalen ökat med 10,9 procenten-
heter till 49,5 procent. Under de tre första kvartalen 2020 har kostnad för sålda varor mins-
kat med cirka 20 miljoner kronor 2020 eller 45 procent jämfört med samma period 2019.  
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Bruttoresultat (MSEK) och bruttomarginal (%), RTM 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Utvecklingen beror på en fördelaktig försäljningsmix med fallande andel intäkter från 
Check Points och en ökad andel intäkter från affärsområdet Support and Services. I abso-
luta termer har dock bruttoresultatet minskat.  
 

EBITDA-marginal: Klättrat sedan 2015 och fortsätter upp under 2020 
Nedan visas den historiska utvecklingen för det justerade EBITDA-resultatet på årsbasis. 
Under 2019 uppgick den justerade EBITDA-marginalen till 6,8 procent. I genomsnittliga har 
den justerade EBITDA-marginalen under perioden 2015-2019 legat på 4,3 procent. Sedan 
år 2015 har EBITDA-marginalen förbättrats och befinner sig i en stigande trend. Den ge-
nomsnittliga redovisade EBITDA-marginalen under samma period var 5,9 procent.  
 
Just. EBITDA-resultat (MSEK) och just. EBITDA-marginal (%), 2015-19  

 

 

 

IFRS implementerades 2019. Siffror för 2018 är oräknade för IFRS 16. Källa: Bolagsinformation  

 
Rullande tolv månader, per 30 september 2020, låg den justerade EBITDA-marginalen på 
8,3 procent. Det kan jämföras med 7,3 procent efter det tredje kvartalet 2019. Förbätt-
ringen är i stor utsträckning hänförlig till en högre bruttomarginal och lägre övriga externa 
kostnader. Det kan delvis förklaras av ett minskat antal möjliga affärer.  
 
Just. EBITDA-resultat (MSEK) och just. EBITDA-marginal (%), RTM 
 

 

IFRS implementerades 2019. RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation 
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Personalkostnader är den största kostnadsposten och utgjorde 56,5 procent av de totala 
rörelsekostnaderna, exkluderat handelsvaror, under 2019. Nedan visas utvecklingen av 
antalet (årsmedel) anställda jämte nettoomsättning per anställd. Över perioden 2015-2019 
har den genomsnittliga nettoomsättningen per anställd legat på 3,4 miljoner kronor.  
 
Antal anställda (FTE, stycken) och nettoomsättning per anställd (MSEK) 
 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Bolaget har temporärt reducerat sin personalstyrka till 21 stycken vid utgången av tredje 
kvartalet 2020. Det kan jämföras med 28 stycken per 30 september 2019. 
 

EBIT-marginal 
Under perioden 2015-2019 har bolagets justerade rörelsemarginal i genomsnitt legat på 
2,0 procent. Motsvande siffra för den redovisade rörelsemarginalen är 3,7 procent.  
 
Just. EBIT-res. (MSEK) och just. EBIT-marg. (%), 2015-19  Just. EBIT-resultat (MSEK) och just. EBIT-marg. (%), RTM 
 

 

  

 

IFRS implementerades 2019. Källa: Bolagsinformation  IFRS implementerades 2019. RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsin-
formation 

 
Rullande tolv månader, efter det tredje kvartalet 2020, låg det justerade EBIT-resultatet på 
3,5 miljoner kronor. Det motsvarar en marginal på 4,7 procent. Det kan jämföras mot 5,3 
procent efter det tredje kvartalet 2019.  
 
Den redovisade EBIT-resultatet på rullande tolv månader efter det tredje kvartalet 2020 är 
5,4 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 7,2 procent. Det kan jämfört med 
5,4 procent efter det tredje kvartalet 2019. Förbättringen år hänförligt till en fördelaktig 
produktmix samt reducerade övriga externa kostnader men även statliga stöd (om än i 
begränsad omfattning). Det handlar om relativt sett mer service och support med högre 
marginaler. Detta då försäljningen av hårdvara med lägre marginal har minskat till följd av    
Covid-19.´-pandemin. 
 

Rörelseresultat per affärsområde 
De både affärsområdena som säljer hårdvara är Check Points och Perimeter Protection 
(då utöver Defence). Under 2019 hade Check Points ett redovisat rörelseresultat om 1,6 
miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,9 procent. Perimeter Protection 
hade ett negativt rörelseresultat om minus 1,3 miljoner kronor, motsvarande en negativ 
rörelsemarginal om 7,7 procent. Rullande tolv månader har dock Perimeter Protection ökat 
sin rörelsemarginal till 10,7 procent.  
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Eftermarknaden hanteras av affärsområdena Support och Service samt Academy som har 
betydligt högre marginaler. Under 2019 hade Support and Services ett rörelseresultat om 
12,0 miljoner kronor, motsvarande en EBIT-marginal om 34,8 procent. Även Academys låg 
på en bra rörelsemarginal om 27,5 procent under 2019. Academy är dock förhållandevis 
litet med ett rörelseresultat på 1,4 miljoner kronor. 
 
Givet ovan är det alltså affärsområdena som hanterar eftermarknaden som lyfter bolagets 
samlade rörelsemarginal. Nedan visas respektive affärsområdes bidrag till bolagets totala 
redovisade rörelseresultat, rullande tolv månader efter det tredje kvartalet 2020.  
 
Redovisat rörelseresultat per affärsområde och totalt (MSEK), RTM 
 

 

RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 

 
Väl värt att notera är att Perimeter Protection på basis av rullande tolv månader har visat 
upp en rörelsemarginal om 10,7 procent efter det tredje kvartalet 2020.  
 

Resultat efter skatt 
Som framgår i graf nedan hade bolaget ett redovisat resultat efter skatt om 2,6 miljoner 
kronor 2019. 2018 var ett bra år med en hög justerad bruttomarginal. Inkluderat i resultatet 
för 2018 är även försäljningen av affärsområdet Personlig säkerhet som lyfte resultat med 
drygt sju miljoner kronor.  
 
Vinst efter skatt (MSEK), 2015-2019  Vinst per aktie (SEK) 2017-2019 
 

 

  

 

IFRS 16 fr.om. 2019. Källa: Bolagsinformation  Vinst per aktie 2015 = -3,91. Vinst per aktie 2016 = 4,1 kronor Källa: Bolagsin-
formation 

 
Rullande tolv månader uppgick den redovisade vinsten efter skatt till 3,9 miljoner kronor 
per 30 september 2020. Det motsvarar en vinstmarginal om 5,3 procent, vilket kan jämfö-
ras med 3,3 procent vinstmarginal under samma period 2019.  
 
Vinst efter skatt (MSEK), RTM  Vinst per aktie (SEK), RTM 
 

 

  

 

IFRS 16 fr.om. 2019. Källa: Bolagsinformation  RTM = Rullande tolv månader. Källa: Bolagsinformation 
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Prognoser 
Nettoomsättning: Förvärv lyfter intäkter till nya nivåer 
Vi räknar med en fortsatt svag utveckling för Check Points under det fjärde kvartalet 2020, 
liksom för Support and Services. Samtidigt bedömer vi att Perimeter Protection liksom 
Academy och Defence kan fortsätta att växa. Givet detta prognostiserar vi att Sensec når 
en nettoomsättning på cirka 67 miljoner kronor för helåret 2020. Det motsvarar i så fall en 
tillväxt om minus 30,9 procent. 
 
Nedan visas historisk och prognostiserad nettoomsättning under perioden 2018-2025.  
 
Sensec: Historisk nettoomsättning, 2015-2025 (MSEK) 
 

  

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
I februari 2021 meddelade Sensec att förvärvet av Bertel O Steen Airport Solutions A/S 
(BOSAS) hade slutförts. I ett tidigare pressmeddelande från december 2020 framgår att 
tillträde enligt avtal skulle ske den 31 januari 2021. I samma pressmeddelande framgår att 
BOSAS förväntas nå en nettoomsättning om 70 miljoner NOK för helåret 2021. Samtidigt 
skall noteras att 70 miljoner NOK skulle motsvara ett kraftigt intäktslyft jämfört med intäk-
terna (nettoomsättningen) under de senaste åren. Således är det inte orimligt att Bertel O 
Steen Airport Solutions väntas ro iland ett antal ovanligt stora upphandlingar under 2021. 
Mot bakgrund av detta modellerar vi med att BOSAS intäktsbidrag under 2021 landar på 
cirka 65 miljoner kronor.  
 
Inräknat det förvärvade BOSAS räknar vi med att koncernen genererar en nettoomsättning 
på cirka 149 miljoner kronor under 2021. Det motsvarar en tillväxt om 121 procent. Den 
organiska tillväxten, alltså exkluderat BOSAS, antas landa på 24,6 procent 2021.  

 

Koncernens intäktsfördelning, 2018-2025 
Nedan visas våra prognoser för respektive affärsområde samt för det förvärvade BOSAS. 
Som framgår räknar vi med att koncernen kan växa i genomsnitt med 15,1 procent per år 
under perioden 2020-2025.  
 
Historik och intäktsprognoser för befintliga affärsområden och BOSAS (MSEK), 2018-2025 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 CAGR, 2019-2025 

Check Points 39 41 14 23 42 45 46 48 2,7% 

Defence* 0 0 1 6 13 20 21 22 75,4% 

Perimeter Protection 23 17 18 20 22 24 25 26 7,9% 

Support and Services 32 34 25 29 35 39 43 47 5,2% 

Academy 4 5 6 7 7 8 8 9 9,3% 

Nettoomsättning, Sensec 98 97 65 84 119 136 145 152 7,6% 

Förvärv: BOSAS**    65 67 71 74 76 3,8% 

Total nettoomsättning 106 98 67 149 187 206 218 227 15,1% 

         

*CAGR är beräknad över perioden 2020-2025. **CAGR är beräknad över perioden 2021-2025. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare 
prognoser 

 
Nedan visas den historiska och antagna intäktsfördelningen mellan affärsområdena inklu-
sive det förvärvade Bertel O Steen Airport Solutions (BOSAS), som tar en stor intäktsandel 
under 2021. Denna andel faller sedan tillbaka när Check Points kan växa under mer nor-
mala marknadsförhållanden från slutet av 2021 samt under 2022. Support and Services 
antas minska sin intäktsandel efter konsolideringen av BOSAS, men denna andel ökar se-
dan åter fram till 2025. Affärsområdet Defence antas också kunna öka sin andel av kon-
cernens totala intäkter.  
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Intäktsfördelning per affärsområde exkl. Personlig säkerhet och Övrigt, 2018-2025 
 

 

Exkluderat affärsområdet Övrigt. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Check Points 
Check Points har en stark position på den svenska marknaden. Samtidigt står affärsområ-
det inför ett antal utmaningar. Som bekant befinner sig resandet fortfarande på låga nivåer 
och många landsgränser i Europa är stängda. Befolkningar vaccineras men i Europa tar 
det längre tid än planerat. Det föreligger därmed en risk för att den ekonomiska återhämt-
ningen dröjer till 2022. Vi räknar med att Check Points verksamhet börjar återhämta sig 
under 2022 och då genererar en nettoomsättning på en nivå något högre än 2019.  
 
När marknadsförhållandena väl har återgått till det normala tror vi att det finns möjligheter 
till utökade samarbeten med befintliga kunder inom flygindustrin. Detta givet ett komplet-
terande produktutbud som förvärvet av BOSAS innebär. Över perioden 2020-2025 modelle-
rar vi med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 2,7 procent. 
 

Perimeter Protection och Defence  
Perimeter Protection har klarat sig väl trots Covid-19. Vi räknar med att affärsområdet kan 
fortsätta att växa med i genomsnitt 7,9 procent per år från 2020 till 2025.  
 
Drivande faktorer är ett utvidgat produktutbud och en fortsatt stark efterfrågan på den 
underliggande marknaden. En möjlighet är också att rulla ut detta affärsområdes produk-
ter och tjänster på den norska marknaden. Bolaget har många bra referenskunder i Sverige 
och med BOSAS under samma paraply skulle en satsning sannolikt kunna underlättas. 
 
Prognosen för affärsområdet Defence är osäker givet den korta historiken. Bolaget har 
dock höga ambitioner för det förhållandevis nya affärsområdet. Med ett produktutbud som 
fortsätter att breddas över prognosperioden har vi antagit att Defence kan växa med i ge-
nomsnitt 75,4 procent per år från 2021 till 2025. Affärsområde Defence är således en 
framstående tillväxtdrivare för koncernen i vårt scenario.  
 

Support and Services och Academy 
I likhet med affärsområde Check Points räknar vi med att Support and Services har åter-
hämtat sig år 2022 och då genererar en nettoomsättning som något överstiger 2019 års 
nivå. Över den prognostiserade perioden räknar vi med att Support and Services växer med 
i genomsnitt 5,2 procent per år från 2020 till 2025, alltså något snabbare än Check Points.  
 
Affärsområde Academy förväntas växa under 2020 med draghjälp från Perimeter Pro-
tection. Givet en fortsatt stark tillväxt för Perimeter Protection, liksom för Check Points, 
under kommande år tror vi också att Academy kan fortsätta att växa. Därför modellerar vi 
med en genomsnittlig tillväxttakt om 9,3 procent per år från 2020 till 2025. Academy är 
fortfarande koncernens minsta affärsområde vid utgången av 2025 i vår prognosmodell.  
 

Lönsamhet: Förbättrad bruttomarginal över tid lyfter vinsten 

Bruttomarginal 
För 2020 räknar vi med att bolaget redovisar ett bruttoresultat på cirka 36 miljoner kronor, 
motsvarande en bruttomarginal på 51,7 procent. Det är en tydlig marginalförbättring med 
10,4 procentenheter jämfört med 2019. I absolut tal går dock bruttoresultatet ned. Den 
justerade bruttomarginalen bedöms landa på 49,8 procent för helåret 2020. 
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Under perioden 2017-2019 har Bertel O Steen Airport Solutions haft en förhållandevis sta-
bil bruttomarginal. I genomsnitt har den legat på 34,1 procent – alltså något lägre än för 
Sensec-koncernen som under samma period har haft en genomsnittlig bruttomarginal på 
44,7 procent. Det indikerar att det förvärvade BOSAS har en högre andel hårdvaruintäkter 
än Sensec. Mot bakgrund av en förändrad försäljningsmix under 2021 räknar vi med att 
den redovisade bruttomarginalen för den nya större Sensec-koncernen faller tillbaka och 
landar på 40,8 procent.  
 
Redovisat bruttoresultat (MSEK) och redovisad bruttomargi-
nal (%), 2018-2025 

 Justerat bruttoresultat (MSEK) och just. bruttomarginal 
(%), 2018-2025 

 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare Prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Över tid räknar vi med att bruttomarginalen förbättras för att landa på 44,9 procent vid 
utgången av 2025. Den förbättrade bruttomarginalen drivs av en antagen starkare förhand-
lingsposition gentemot leverantörer, givet större inköpsvolymer. Ytterligare en faktor som 
kan bidra till den förbättrade bruttomarginalen är försäljningsmixen som över tid utvecklas 
till förmån för service- och tjänsterelaterade intäkter.  
 

EBITDA 
Vi bedömer att bolaget för helåret 2020 kommer redovisa ett EBITDA-resultat om 8,7 miljo-
ner kronor. Det är en förbättring i absoluta tal med 1,9 miljoner kronor. Den prognostise-
rade EBITDA-marginalen för 2020 beräknas till 12,5 procent – en förbättring med 5,4 pro-
centenheter jämfört med 2019. 
 
Under 2021 förväntas Bertel O Steen Airport Solutions generera ett EBITDA-resultat om 2,5 
miljoner NOK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 3,6 procent. Vi prognostiserar ett 
redovisat EBITDA-resultat om 11,4 miljoner kronor under helåret 2021, motsvarande en 
redovisad EBITDA-marginal om 7,6 procent. Försäljningsmixen med en lägre bruttomargi-
nal, utökade övriga externa kostnader samt återanställningar av personal antas hålla till-
baka EBITDA-marginalen. 
 
Redovisat EBITDA-resultat (MSEK) och redovisad EBITDA-
marginal (%), 2018-2025 

 Justerat EBITDA-resultat (MSEK) och just. EBITDA-
marginal (%), 2018-2025 

 

 

  

 

IFRS 16 implementerades 2019. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare pro-
gnoser 

 IFRS 16 implementerades 2019. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare pro-
gnoser 

 
Under 2020 förväntas det justerade EBITDA-resultatet landa på 6,0 miljoner kronor. Det 
motsvarade en justerad EBITDA-marginal om 8,9 procent. Det kan jämföras med den juste-
rade EBITDA-marginalen 2019 som var 6,8 procent. Den högre bruttomarginalen är en för-
klarande faktor. 2020 bedöms således bli ett bra år ur ett marginalperspektiv. En fallande 
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omsättning håller dock tillbaka lönsamheten i absoluta tal. I vårt scenario sjunker det       
justerade EBITDA-resultatet under 2020 med 0,7 miljoner kronor till 6,0 miljoner kronor. 
Den justerade EBITDA-marginalen år 2021 bedöms landa på 7,5 procent och stiga till 11,1 
procent fram till år 2025. 
 

EBIT 
Vi räknar med att bolaget kan leverera ett redovisat rörelseresultat om 6,0 miljoner kronor 
under 2020, vilket motsvarar en redovisad rörelsemarginal om 8,6 procent. Det innebär en 
förbättring om 1,8 miljoner kronor, respektive 4,3 procentenheter jämfört med 2019. Under 
2021 räknar vi med ett redovisat rörelseresultat om 7,0 miljoner kronor, motsvarande en 
rörelsemarginal om 4,7 procent. Det är ett tydligt marginalnedställ jämfört med 2020. I 
absoluta tal stiger det redovisade rörelseresultatet som en effekt av en ökad omsättning.  
 
Redovisat EBIT-resultat (MSEK) och redovisad EBIT-
marginal (%), 2018-2025 

 Justerat EBIT-resultat (MSEK) och justerad EBIT-marginal 
(%), 2018-2025 

 

 

  

 

IFRS 16 implementerades 2019. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare pro-
gnoser 

 IFRS 16 implementerades 2019. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare pro-
gnoser 

 
Under 2020 räknar vi med att det justerade rörelseresultatet backar till 3,3 miljoner kronor 
(från 4,0 miljoner kronor år 2019). Den justerade rörelsemarginalen förbättras i vårt scena-
rio till 4,9 procent från 4,1 procent år 2019. Den högre bruttomarginalen förklarar detta. 
Den justerade rörelsemarginalen prognostiseras kunna landa på 4,6 procent år 2021, alltså 
en marginell försämring jämfört med 2020. Över tid räknar vi med att den justerade rörel-
semarginalen kan öka till 8,9 procent vid utgången av 2025. Det är något lägre än bolagets 
målsättning om en rörelsemarginal på 10,0 procent.  
 
Nedan visas den historiska och antagna kostnadsfördelningen för perioden 2018-2025. 
Handelsvaror antas fortsätta vara den största kostnadsposten, följt av personalkostnader.  
 
Historisk och prognostiserad fördelning mellan olika kostnadsposter 

 

 

IFRS 16 implementerades 2019. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Nedan visas antalet anställda liksom genomsnittlig nettoomsättning per anställd i Sensec. 
Vi räknar med att antalet anställda ökar till 59 stycken till utgången av 2025. Det kan jäm-
föras med dagens 21 stycken anställda. Vi har antagit att bolaget efter köpet av BOSAS 
kommer att öka antalet anställda med cirka 15 stycken. Vid utgången av 2025 antar vi att 
koncernen genererar en nettoomsättning på cirka 3,9 miljoner per anställd. Det kan jämfö-
ras med genomsnittet över perioden 2015-2019 som uppgick till 3,4 miljoner kronor. 
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Antalet anställda (stycken) och nettoomsättning per anställd (MSEK), 2015-2025 

 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Resultat efter skatt 
Nedan visas ett historisk och prognostiserat resultat efter skatt samt vinst per aktie under 
perioden 2018-2025. Bolaget finansierar till 50 procent köpet av BOSAS med lån, vilket 
medför högre räntekostnader. Bolaget har också en checkkredit om 10,5 miljoner kronor 
som kan behöva användas under 2021 för att stundvis finansiera verksamheten.  
 
Redovisad vinst efter skatt (MSEK) och vinstmarginal (%), 
2018-2025 

 Vinst per aktie, 2018-2025 

 

 

  

 

IFRS 16 implementerades 2019. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare pro-
gnoser 

 IFRS 16 implementerades 2019. Källa: Bolagsinformation och Carlsquare pro-
gnoser 

 

Utdrag resultaträkning, Sensec 
Nedan visas en sammanställning av våra prognoser för resultaträkningen. 
 
Sammanställning resultaträkning, historik och prognoser (MSEK)  
 

 2018 2019 2020P 2021 2022 2023 2024 2025 

Nettoomsättning 106 98 67 149 187 206 218 227 

Tillväxt, nettoomsättning 17,2% -8,2% -30,9% 121,2% 25,2% 10,4% 5,7% 4,3% 

Totala intäkter 114 98 70 149 187 206 218 227 

Tillväxt, totala intäkter 24,5% -13,9% -28,2% 113,0% 25,0% 10,4% 5,7% 4,3% 

EBITDA 16,5 6,8 8,7 11,4 15,1 20,9 23,1 25,3 

EBITDA-marginal 14,5% 7,0% 12,5% 7,6% 8,1% 10,1% 10,6% 11,1% 

Just. EBITDA 9,2 6,7 6,0 11,2 15,1 20,9 23,1 25,3 

JUST EBITDA-marginal 8,7% 6,8% 8,9% 7,5% 8,1% 10,1% 10,6% 11,1% 

EBIT 15,4 4,2 6,0 7,0 10,5 16,2 18,1 20,3 

EBIT-marginal 13,5% 4,3% 8,6% 4,7% 5,6% 7,8% 8,3% 8,9% 

Just. EBIT 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

Just. EBIT-marginal 7,6% 4,1% 4,9% 4,6% 5,6% 7,8% 8,3% 8,9% 

EBT 14,5 3,4 5,9 6,1 9,3 15,0 17,2 19,3 

EBT-marginal 12,8% 3,4% 8,5% 4,1% 5,0% 7,3% 7,9% 8,5% 

Just. EBT 7,2 3,2 3,2 5,9 9,3 15,0 17,2 19,3 

Just. EBT-marginal 6,8% 3,2% 4,8% 4,0% 5,0% 7,3% 7,9% 8,5% 

Vinst efter skatt 12,9 2,6 4,7 5,0 7,5 12,2 14,0 15,7 

Vinstmarginal 11,4% 2,7% 6,7% 3,3% 4,0% 5,9% 6,4% 6,9% 

Just. vinst efter skatt 6,4 2,5 2,6 4,8 7,5 12,2 14,0 15,7 

Just. vinstmarginal 6,0% 2,5% 3,8% 3,2% 4,0% 5,9% 6,4% 6,9% 

Vinst per aktie (kr) 0,10 0,02 0,04 0,04 0,06 0,10 0,11 0,12 

      

 Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Kassaflöde och finansiering 
Nedan visas historiskt och prognostiserat kassaflöde. Som framgår modellerar vi med ett 
negativt kassaflöde under 2021 som sedan förbättras under följande år. Investeringsbeho-
vet antas vara begränsat då koncernen inte har någon egen utvecklings- eller produktions-
verksamhet.  
 
Kassaflöde 

 

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Nedan visas historisk och prognostiserad nettoskuld (exkluderar nyttjandetillgångar) och 
nettoskuld dividerat med EBITDA-resultat för åren 2018-2025.  
 
Nettoskuld(-) alt. Nettokassa(+) [MSEK]  Nettoskuld/EBITDA 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Utdelningar 
Vi räknar inte med att bolaget lämnar någon utdelning till sina aktieägare under de närm-
aste 2-3 åren. 
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Värdering 
Genom att kombinera en multipelvärdering med en kassaflödesvärdering beräknar vi ett motiverat 
värde per aktie i basscenariot till 0,80 kronor för de kommande 6-12 månaderna. Den implicita 
EV/Sales-multipeln på den prognostiserade nettoomsättningen 2021 uppgår till 0,8x, vilket kan jämfö-
ras med sektorkollegor som handlas till ett medianvärde för EV/Sales-multipeln, NTM om 1,1x. Den im-
plicita EV/EBIT-multipeln på prognostiserat EBIT-resultat 2021 uppgår till 17,0x. Det kan jämföras med 
sektorkollegor som handlas till ett medianvärde för EV/EBIT-multipeln, NTM om 16,9x. I Bull-scenariot 
beräknas ett värde per aktie om 1,11 kronor och i Bear-scenariot är värdet 0,52 kronor per aktie.  
 

Motiverat värde inom ett intervall 
I ett basscenario beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 0,80 kronor för de kom-
mande 6-12 månaderna. Det genom att kombinera en DCF-värdering med en multipelvär-
dering baserat på referensgruppens medianvärde för EV/EBIT, NTM som är applicerad på 
prognoserat EBIT-resultat för Sensec år 2021. DCF-modellen genererar ett högre värde än 
multipelvärderingen. DCF-modellen fångar in tillväxtpotentialen över tid, vilket multipelvär-
deringen inte gör i samma utsträckning.  
 
Sammanställning värdering, basscenario 
 

Metod BEAR BAS BULL 

DCF-modell 0,57 0,86 1,19 

Multipelvärdering 0,48 0,73 1,02 

Motiverat värde, tre scenarion 0,52 0,80 1,11 

Potentiell upp-/nedsida mot senast betalda kurs (0,63 kr) -17,9% 26,4% 75,4% 

Implicit EV/Sales, 2021P 0,6x 0,8x 1,0x 

Implicit EV/EBIT, 2021P 17,0x 17,0x 17,0x 

       

Källa: Carlsquare prognoser 

 
I ett mer konservativt Bear-scenario beräknas ett motiverat värde om 0,52 kronor per aktie. 
I ett optimistiskt Bull-scenario beräknas ett motiverat värde om 1,11 kronor per aktie. 
 
Nedan visas referensbolagens EV/Sales-multipel för prognostiserad försäljning nästkom-
mande tolv månader (NTM) och EV/EBIT-multipel för prognostiserat EBIT-resultat, näst-
kommande tolv månader. Som framgår handlas gruppen till ett medianvärde för EV/Sales 
om 1,2x prognostiserad försäljning och EV/EBIT om 15,8x prognostiserad EBIT-resultat 
nästkommande tolv månader. 
 
Multiplar, sektorkollegor jämfört med implicita multiplar Sensec 
 

 HQ Börs Marknadsv. (MSEK) EV/Sales, NTM EV/EBIT, NTM 

Allegion PLC IE US 90 351 4,3x 21,0x 

Assa Abloy AB SE SE 237 154 2,8x 18,0x 

Bravida Holding AB SE SE 22 549 1,0x 15,8x 

Coor Service Management Holding AB SE SE 5 733 0,7x 19,1x 

Dormakaba Holding AG CH CH 22 603 1,2x 9,9x 

G4S PLC GB GB 47 508 0,8x 13,2x 

Loomis AB SE SE 16 381 1,0x 9,7x 

MSA Safety Inc US US 55 465 5,0x 26,5x 

NAPCO Security Technologies Inc US US 4 851 4,7x 24,4x 

Securitas AB SE SE 43 370 0,5x 11,3x 

Sensys Gatso Group AB SE SE 1 286 1,5x 9,9x 

Troax Group AB (publ) SE SE 13 612 6,9x 34,7x 

Westminster Group PLC GB GB 135 0,8x 7,8x 

Median     22 549 1,2x 15,8x 

Genomsnitt   43 154 2,4x 17,0x 

Max   237 154 6,9x 34,7x 

Min   135 0,5x 7,8x 

Implicit från CSQ värdering, Sensec*     102 0,8x 17,0x 

Rabatt(-)/premium(+), referensgrupp   -100% -33% 8% 

          

NTM = Nästkommande tolv månader. *Sensec-multiplar avser prognoser för 2021. Källa: Thomson Reuters Eikon och Carlsquare prognoser 

 

Kassaflödesvärdering 
I DCF-modellen är den använda diskonteringsräntan 11,2 procent. Genom denna metod 
beräknar vi ett motiverat rörelsevärde (EV) för Sensec Holding om cirka 128 miljoner kro-
nor Vid utgången av 2021 uppskattar vi bolaget nettoskuld till cirka 17 miljoner kronor 
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exkluderat leasing. Med cirka 128 miljoner utestående aktier beräknas ett motiverat värde i 
vårt basscenario till 0,86 kronor per aktie för de kommande 6-12 månaderna.  
 
Sammanställning värdering av Sensec Holding, basscenario 
 

DCF värdering        Disk.ränta prognosperiod              Antaganden          

Nuvärde kassaflöde (UFCF) 23  Riskfri ränta, prognostiserad period 0,0%  CAGR, 2019-2025 15,1% 

Nuvärde, evighetsvärde (TV) 105  Marknadsriskpremie 7,7%  EBITDA-marginal, 2025 11,1% 

Rörelsevärde (EV) 128  Småbolagspremie 4,6%  EBIT-marginal, 2025 8,9% 

Nettoskuld -17  Beta 1,2x  Skattesats 20,4% 

Totalt aktievärde 111  Avkastningskrav, EK 14,8%  Bolagsspec. tillägg 0% av Re 

       Disk.ränta TV 12,5% 

Befintligt antal aktier 128,2  Skattejust. Kreditränta 4,5%    

Nya akter 0,0  Belåningsgrad 35,0%  Implicita värderingsmultiplar: 

Antalet aktier, full utspädning 128,2     EV/Sales, 2020P 1,9x 
   WACC 11,2%  EV/Sales 2021P 0,9x 

Värde per aktie, före utspädning 0,86  Bolagsspec. Tillägg 0,0%  EV/EBIT 2020P 38,3x 

Värde per aktie, full utspädning (basscenario) 0,86  Disk.ränta 11,2%  EV/EBIT, 2021P 18,8x 

    

Källa: Carlsquare prognoser 

 
Implicita värderingsmultiplar, basscenario 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

EV/Sales 1,3x 1,9x 0,9x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 

EV/EBITDA (adj.) 19,2x 21,2x 11,4x 8,5x 6,1x 5,5x 5,0x 

EV/EBIT (adj.) 31,7x 38,3x 18,8x 12,1x 7,9x 7,1x 6,3x 

P/S 1,1x 1,6x 0,7x 0,6x 0,5x 0,5x 0,5x 

P/E 42,2x 23,5x 22,2x 14,7x 9,1x 7,9x 7,0x 

    

Källa: Carlsquare prognoser 

 
Visualisering motiverat värde per aktie, basscenario (SEK)  Visualisering marknadsvärde, basscenario (MSEK) 

  

 

  

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 

Värderingsintervall 
En scenarioanalys med aktievärdet om 0,86 kronor per aktie, inom intervallet 0,57 till 1,19 
kronor per aktie presenteras i tabellen nedan. På x-axeln varierar den justerade EBIT-
marginalen år 2025 från 6,4 procent till 11,4 procent. På y-axeln varierar CAGR mellan 12,6 
procent och 17,6 procent.  
 
Scenarioanalys, värde per aktie (SEK) 
 

    

  6,4% 8,9% 11,4% 

17,6% 0,64 0,91 1,19 

15,1% 0,60 0,86 1,12 

12,6% 0,57 0,81 1,05 

     

CAGR på y-axeln och EBIT-marginal på x-axeln. Källa: Carlsquare prognoser 

 
För att landa i en övre gräns i ett värderingsintervall (Bull) har vi applicerat en CAGR över 
den prognostiserade perioden 2020-2025 om 17,6 procent, upp från 15,1 procent i bassce-
nariot. Vi har också genomgående höjt de justerade EBIT-marginalerna över prognospe-
rioden för att landa på 11,4 procent år 2025, upp från 8,9 procent i basscenariot. Det ger 
ett värde om 1,19 kronor per aktie.   
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För att landa i en nedre gräns av intervallet (Bear) har vi applicerat en CAGR över den pro-
gnostiserade perioden om 12,6 procent. Vi har genomgående tagit ned de justerade EBIT-
marginalerna över den prognostiserade perioden för att landa på 6,4 procent år 2025. Det 
ger ett värde om 0,57 kronor per aktie.  
 

Diskonteringsränta 
Avkastningskravet på det egna kapitalet är beräknat med CAPM-modellen. I modellen har 
vi antagit en riskfri ränta om noll procent (den tioåriga svensk statsobligation ger 0,2 pro-
cent) och ett beta-värde på 1,2. Marknadsriskpremien är antagen till 7,7 procent och små-
bolags-premien till 4,6 procent, i linje med PwC:s ” Riskpremien på den svenska aktiemark-
naden” från juni 2020. Vidare har vi antagit att gruppen finansierar sig med 65 procent 
eget kapital och 35 procent lån. Diskonteringsräntan beräknas därmed med våra antagan-
den till 11,2 procent. För beräkning av restvärdet har vi antagit en årlig tillväxttakt om 3,0 
procent efter prognosperiodens utgång. Diskonteringsräntan som används för nuvärdes-
beräkning av restvärdet är 12,5 procent – uppjusterad då vi använder en riskfri ränta om 
två procent som antas vara normalnivån för den riskfria räntan över tid.  
 

Multipelvärdering, 2021P 
För multipelvärderingen har vi använt referensgruppens medianvärde för EV/EBIT-multipel, 
NTM om 15,8x och applicerat denna på vårt prognostiserade EBIT-resultat för helåret 2021 
i de tre scenariona. Genom denna metod beräknas ett värde om 0,73 kronor per aktie i 
basscenariot.  
 
I Bear-scenariot har vi justerat ned EBIT-marginalen år 2021 till 3,7 procent, från 4,7 pro-
cent i basscenariot. Efter denna justering beräknar vi ett värde om 0,48 kronor per aktie. 
 
I Bull-scenariot har vi justerat upp EBIT-marginalen år 2021 till 5,7 procent. Efter denna 
justering beräknar vi ett värde om 1,02 kronor per aktie. 
 
Multipelvärdering (MSEK)  
 

Bolag EV/Sales, NTM EV/EBIT, NTM     
Allegion PLC 4,3x 21,0x  

Assa Abloy AB 2,8x 18,0x  

Bravida Holding AB 1,0x 15,8x  

Coor Service Management Holding AB 0,7x 19,1x  

Dormakaba Holding AG 1,2x 9,9x  

G4S PLC 0,8x 13,2x  

Loomis AB 1,0x 9,7x  

MSA Safety Inc 5,0x 26,5x  

NAPCO Security Technologies Inc 4,7x 24,4x  

Securitas AB 0,5x 11,3x  

Sensys Gatso Group AB 1,5x 9,9x  

Troax Group AB (publ) 6,9x 34,7x  

Westminster Group PLC 0,8x 7,8x  

Median 1,2x 15,8x  

Genomsnitt 2,4x 17,0x  

Max 6,9x 34,7x  

Min 0,5x 7,8x  

    

Implicit värdering Sensec Bear Bas Bull 

Använd multipel (EV/EBIT, NTM) 15,8x 15,8x 15,8x 

CSQ förväntad EBIT, 2021 5,0 7,0 9,4 

Implicit EV 79 111 148 

Skuld -18 -18 -18 

Kassa 1 1 1 

Aktievärde 61 93 131 

Antal utestående aktier, full utspädning (milj. stycken) 128,2 128,2 128,2 

Motiverat värder per aktie (SEK) 0,48 0,73 1,02 

        

 NTM = Nästkommande tolv månader. Källa: Thomson Reuters Eikon och Carlsquare prognoser 
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Risker 
Sensec verkar i en säkerhetsmarknad som befinner sig i en stark tillväxtfas. Kraven från kundernas 
sida är dock växande och allt mer komplexa. Det sätter ribban högt för den som ska vara säkerhetsråd-
givare inklusive att de produkter som säljs in fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
 

Beroende av ett fåtal kunder och leverantörer 
Det som är en av Sensecs styrkor, ramavtal med Swedavia och ett antal svenska ”blåljus”-
myndigheter samt leverantörsamarbete med Smiths Detection och CEIA inom röntgen och 
metalldetektorer, utgör samtidigt en risk. Detta ställs på sin spets när ramavtalen med de 
svenska kunderna ska omförhandlas. Men även samarbetet med de ledande produktleve-
rantörerna måste fungera väl. Risken är annars att dessa börjar sälja direkt på de svenska 
och norska marknaderna alternativt via en annan säkerhetsrådgivare. 
 

Konkurrensutsatt bransch 
Medan Sensec har en stark ställning inom sina nischer för Checkpoints i Sverige, är kon-
kurrensen omfattande inom övrig omgivning kring dessa Check Points. Konkurrensen är 
än mer omfattande till affärsområdet Perimeter Protection med både svenska och           
utländska starka aktörer. Upphandlingarna kan också vara priskänsliga här, vilket gynnar 
större leverantörer på området.  
 

Personberoende 
Sensec har erfarna säkerhetsrådgivare som föreslår kunderna olika säkerhetslösningar. 
Detta är baserat på rådgivarnas kunskap om säkerhetsbranschen och hotbilder förvärvade 
från till exempel en polisiär eller militär bakgrund. Det är mycket viktigt att Sensec kan be-
hålla och rekrytera nya säkerhetsrådgivare för att bolaget ska behålla sin starka marknads-
position. 
 

Corona-pandemin har hämmat resande och konferenser 
Sensec tappade 30 procent av sina intäkter under januari-september 2020 jämfört med 
januari-september 2019. Det beror bl.a. på uteblivna hårdvaruleveranser till inställda eller         
arrangemang som arrangerats utan publik. På de svenska flygplatsernas säkerhetskontrol-
ler påverkas inte Sensecs intäkter negativt förrän hela terminaler (som på Arlanda) stängs 
ned. Detta då det är en funktion som Sensec ska leverera enligt avtal som inte är beroende 
av antalet resenärer som passerar säkerhetskontrollen. 
 

Förvärvsdriven tillväxt 
Sensec styrelse tog i mars 2020 ett beslut om att expandera bolaget genom en förvärvs-
driven tillväxt riktad mot liknande bolag i övriga Norden. Att förvärva företag i allmänhet 
och tjänsteföretag i synnerhet är förenat med betydande utmaningar. Det gäller speciellt 
om det förvärvade företaget har byggts upp av en entreprenör som då behöver övertygas 
om att stanna och verka i Sensec-koncernen under några år efter ett övertagande. Detta 
för att säkerställa att affärer och kunder inte tappas. 
 

Beroende av en stark finansiell ställning  
I säkerhetsbranschen är det en fördel att ha en stark finansiell ställning. Det gäller i synner-
het vid offentliga upphandlingar, liksom för de leverantörer som Sensec hämtar sina pro-
dukter. Kravet på en stark finansiell ställning förstärks ytterligare till följd av Sensecs ambi-
tiösa förvärvsplaner. 
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Nyckeltal och räkenskaper 
 
Nyckeltal (MSEK) 
 

 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Per aktie                 

Vinst per akite 0,10 0,02 0,04 0,04 0,06 0,10 0,11 0,12 

DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

BVPS 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 

TBVPS n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 

         
Värdering (nuvarande)                 

P/E 6,3x 31,0x 17,2x 16,3x 10,8x 6,7x 5,8x 5,2x 

P/B 2,4x 2,2x 2,0x 1,8x 1,5x 1,2x 1,0x 0,9x 

EV/Sales 0,9x 1,0x 1,5x 0,7x 0,5x 0,5x 0,5x 0,4x 

EV/EBITDA 6,0x 14,4x 11,3x 8,7x 6,5x 4,7x 4,3x 3,9x 

EV/EBIT 6,4x 23,3x 16,3x 14,1x 9,3x 6,1x 5,4x 4,9x 

         
Övrigt                 

Dividend yield 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

FCF Yield -3,2% 15,9% 12,6% -25,0% 11,8% 18,4% 21,0% 23,7% 

   
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Resultaträkning, kvartalsbasis (MSEK) 
 

 

Kv1 
2019 

Kv2 
2019 

Kv3 
2019 

Kv4 
2019 

Kv1 
2020 

Kv2 
2020 

Kv3 
2020 

Kv4 
2020 

Kv1 
2021 

Kv2 
2021 

Kv3 
2021 

Kv4 
2021 

Nettoomsättning 21,7 28,9 23,3 23,7 20,1 15,0 15,1 17,3 25,0 33,3 36,9 53,9 

Övriga rörelseintäkter 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 0,8 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 

Totala intäkter 21,7 28,9 23,3 23,8 20,1 16,1 15,9 18,1 25,2 33,3 36,9 53,9 

Handelsvaror -11,3 -20,6 -13,0 -12,5 -9,4 -6,8 -8,5 -9,1 -13,6 -20,8 -22,3 -31,8 

Övriga externa kostnader -3,4 -3,8 -2,4 -3,5 -2,8 -1,9 -2,1 -2,4 -3,8 -4,5 -4,7 -8,0 

Personalkostnader -4,7 -5,3 -4,4 -6,0 -5,8 -4,6 -3,7 -4,1 -6,1 -6,1 -6,9 -9,3 

Av- och nedskrivningar -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 

Övriga rörelsekostnader 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totala rörelsekostnader -20,0 -30,4 -20,5 -22,7 -18,7 -14,1 -15,0 -16,4 -24,6 -32,5 -35,0 -50,2 

EBIT 1,7 -1,5 2,9 1,1 1,4 2,0 0,9 1,7 0,6 0,8 1,9 3,7 

EBITDA 2,4 -0,8 3,5 1,8 2,1 2,6 1,6 2,4 1,7 1,9 3,0 4,8 

Ränteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Räntekostnader och liknande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Finansnetto -0,2 -0,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

EBT 1,5 -1,9 2,7 1,0 1,3 1,8 0,9 1,6 0,4 0,5 1,7 3,5 

Skatt på periodens resultat -0,3 0,4 -0,6 -0,2 -0,3 -0,4 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,2 -0,7 

Periodens resultat 1,2 -1,5 2,1 0,8 1,0 1,4 0,7 1,3 0,3 0,4 1,5 2,8 

    
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Resultaträkning (MSEK) 
 

 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoomsättning 106,3 97,6 67,4 149,2 186,8 206,3 218,1 227,4 

Övriga rörelseintäkter 7,3 0,2 2,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totala intäkter 113,6 97,8 70,1 149,4 186,8 206,3 218,1 227,4 

Handelsvaror -56,6 -57,4 -33,9 -88,5 -108,2 -116,9 -121,9 -125,4 

Övriga externa kostnader -16,5 -13,0 -9,3 -21,0 -24,4 -25,9 -27,4 -28,6 

Personalkostnader -23,9 -20,4 -18,2 -28,5 -39,1 -42,6 -45,7 -48,1 

Av- och nedskrivningar -1,1 -2,6 -2,7 -4,4 -4,5 -4,8 -5,0 -5,1 

Övriga rörelsekostnader 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totala rörelsekostnader -98,2 -93,5 -64,1 -142,4 -176,2 -190,1 -200,0 -207,1 

EBIT 15,4 4,2 6,0 7,0 10,5 16,2 18,1 20,3 

EBITDA 16,5 6,8 8,7 11,4 15,1 20,9 23,1 25,3 

Ränteintäkter 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Räntekostnader och liknande poster -0,9 -0,9 -0,1 -0,9 -1,3 -1,2 -1,0 -1,0 

Finansnetto -0,8 -0,9 -0,1 -0,9 -1,3 -1,2 -1,0 -1,0 

EBT 14,5 3,4 5,9 6,1 9,3 15,0 17,2 19,3 

Skatt på periodens resultat -1,6 -0,7 -1,2 -1,1 -1,7 -2,8 -3,2 -3,6 

Periodens resultat 12,9 2,6 4,7 5,0 7,5 12,2 14,0 15,7 

         
Vinst per aktie 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Genomsnitt, antal aktier 122,7 128,2 128,2 128,2 128,2 128,2 128,2 128,2 

Vinst per aktie 0,10 0,02 0,04 0,04 0,06 0,10 0,11 0,12 

         
Tillväxt 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoomsättning 17% -8,2% -30,9% 121,2% 25,2% 10,4% 5,7% 4,3% 

Totala intäkter 24% -13,9% -28,2% 113,0% 25,0% 10,4% 5,7% 4,3% 

EBIT 1083% -72,6% 43,2% 15,7% 50,8% 53,2% 12,1% 11,8% 

EBITDA 337% -58,5% 27,5% 30,2% 32,7% 38,7% 10,4% 9,6% 

EBT 1173% -76,9% 77,2% 2,5% 51,9% 61,5% 14,7% 12,4% 

Periodens resultat -46268% -79,8% 79,9% 5,5% 51,4% 62,1% 14,5% 12,3% 

         
Marginaler 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Bruttomarginal 50,2% 41,3% 51,7% 40,8% 42,1% 43,3% 44,1% 44,9% 

EBITDA-marginal 14,5% 7,0% 12,5% 7,6% 8,1% 10,1% 10,6% 11,1% 

EBIT-marginal 13,5% 4,3% 8,6% 4,7% 5,6% 7,8% 8,3% 8,9% 

EBT-marginal 12,8% 3,4% 8,5% 4,1% 5,0% 7,3% 7,9% 8,5% 

Vinstmarginal 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 

    
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Balansräkning (MSEK) 
 

 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

TILLGÅNGAR         
Anläggningstillgångar         
Immateriella anläggningstillgångar  13 13 13 33 33 33 33 33 

Materiella anläggningstillgångar 2 10 9 15 15 14 13 12 

Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa, Anläggningstillgångar 14 22 22 48 48 47 46 45 

Omsättningstillgångar         
Inventarier 14 12 12 42 45 48 50 51 

Kundfordringar 26 20 12 24 27 29 31 32 
Övriga kortfristiga fordringar och om-
sätt.tillgångar 7 4 3 31 32 33 34 34 

Likvida medel 3 5 13 1 3 5 19 35 

Summa, Omsättningstillgångar 50 41 41 98 107 115 133 153 

Summa tillgångar 65 63 62 146 155 162 179 198 

EGET KAPITAL OCH SKULDER         
Summa, Eget kapital 34 36 41 46 53 65 79 95 

Långfristiga skulder         
Checkräkningskredit 9 0 0 2 14 4 4 4 

Leasingskuld 0 7 6 9 9 9 9 9 

Skulder till kreditinstitut 0 0 0 11 11 11 11 11 

Summa, Långfristiga skulder 9 7 6 22 33 23 23 23 

Kortfristiga skulder         
Skulder till kreditinstitut 0 0 0 5 5 5 5 5 

Leasingskulder 0 2 2 3 3 3 3 3 

Förskott från kunder 0 1 0 0 0 0 0 0 

Leverantörsskulder 10 5 5 22 24 26 27 28 

Aktuella skatteskulder 1 1 0 0 0 0 0 0 

Övriga skulder 5 3 8 32 36 39 41 43 

Köpeskilling 6 7 0 17 0 0 0 0 

Summa, Kortfristiga skulder 21 19 15 78 68 72 76 79 

Summa, skulder 31 26 21 100 101 96 99 102 

Summa eget kapital och skulder 65 63 63 146 155 162 179 198 

         
Likviditet 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Current ratio 2,3 2,1 2,7 1,2 1,6 1,6 1,8 1,9 

Cash ratio 0,2 0,3 0,9 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 

         
Soliditet 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoskuld (-)/nettokssa(+) -5,9 5,3 13,4 -17,3 -27,1 -15,0 -0,7 15,7 

Nettoskuld/EBITDA 35,5% n.m. n.m. 152,2% 179,3% 71,5% 3,2% n.m. 

Nettoskuld/EK 17,4% n.m. n.m. 37,8% 50,8% 22,9% 0,9% n.m. 

Skuld/EK 90,3% 71,8% 52,0% 218,6% 189,3% 146,1% 125,1% 107,8% 

Soliditet 52,2% 57,8% 65,3% 31,3% 34,5% 40,5% 44,3% 48,0% 

         
Lönsamhetsmått 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

ROA 20,0% 4,2% 7,5% 3,4% 4,9% 7,5% 7,8% 7,9% 

ROE 47,3% 7,5% 12,2% 11,5% 15,2% 20,5% 19,3% 18,0% 

ROIC 24,2% 7,1% 11,8% 7,5% 7,3% 10,6% 11,5% 12,6% 

           
 

Källa: Bolagsinformation Carlsquare prognoser 
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Kassaflöde (MSEK) 
 

 2018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

KF, DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN         
Rörelseresultat 15 4 6 7 11 16 18 20 

Justeringar 0 1 1 2 2 1 1 0 

KF, löpande verksamh. före delta rör.kap. 8 5 6 9 12 17 19 21 

Delta rörelsekapital -8 5 4 -9 -1 -1 -1 0 

KF, löpande verksamh. efter delta 
rör.kap.inkl. delta rör.kap. 0 10 11 1 11 16 18 20 

KF, INVESTERINGSVERKSAMHETEN         
Förvärv /avyttring av dotterföretag och kon-
cernföretag -2 1 0 -20 0 0 0 0 

Inveseringar i materiella tillgångar -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 

Försälning av anläggningstillg. 0 2 0 0 0 0 0 0 

KF, investeringsverksamheten  -3 3 0 -21 -1 -1 -1 -1 

KF, FINANSIERINGSVERKSAMHETEN         
Nyemissioner 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nyupptagna lån 0 0 0 11 0 0 0 0 
Återbetalning av lån 0 0 0 0 0 0 0 0 
Utestående köpeskilling 0 0 0 -3 -17 0 0 0 
Delta checkräkningskredit 3 -9 0 2 12 -10 0 0 
Amortering av leasingskuld 0 -2 -1 -3 -3 -3 -3 -3 

KF, finansieringsverksamheten 3 -11 -2 8 -8 -13 -3 -3 

Periodens kassaflöde(, inkl. valutadiff.) 0 2 8 -12 2 2 14 16 

Likvida medel vid periodens början 3 3 5 13 1 3 5 19 

Likvida medel vid periodens slut  3 5 13 1 3 5 19 35 

         
Nyckeltal 2 018 2019 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Kassaflöde, löp.verk/nettoomsätt. 0,3% 10,3% 15,8% 0,5% 5,7% 7,8% 8,3% 8,9% 

Kassaflöde, löp.verk/tillgångar 0,5% 16,0% 17,0% 0,5% 6,9% 9,9% 10,1% 10,3% 

    

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Friskrivning 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity 
Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån 
källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som 
skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, 
option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 
 
Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. 
Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 
information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana 
investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer 
av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 
 
Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tol-
kas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte 
heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller med-
föra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. 
 
Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Ana-
lyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.  
 
Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesät-
ter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter. 
 
Analytikerna Bertil Nilsson och Lars Johansen Öh äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
 


