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Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First 
North, lämnar följande rapport för perioden januari-september 2016

Pressinformation 23 november 2016 
Kvartalsrapport tredje kvartalet 2016

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG JULI-SEPTEMBER 2016
 » Nettoomsättningen för perioden för kvarvarande verksamhet uppgick till 26,9 (24,8) MSEK

 » Rörelseresultat (EBIT) för perioden för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,1 (-1,4) MSEK

 » Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 1,4 (-1,5) MSEK

 » Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid periodens utgång  
 uppgick till 0,02 (-0,03) SEK före och efter utspädning

 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten från kvarvarande verksamhet  
 uppgick till 5,8 (-3,8) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI-SEPTEMBER 2016
 » Nettoomsättningen för perioden för kvarvarande verksamhet uppgick till 88,5 (73,1) MSEK

 » Rörelseresultat (EBIT) för perioden för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,6 (-4,2) MSEK

 » Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 1,6 (-5,1) MSEK

 » Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid periodens utgång  
 uppgick till 0,03(-0,09) SEK före och efter utspädning

 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten för kvarvarande verksamhet  
 efter förändring av rörelsekapital uppgick till 2,1 (-8,6) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (publ.)
Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller modulära, integrerbara  
säkerhetslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och specialistkunskap  
förenar bolaget modern IP-teknologi med traditionell säkerhetsteknik och erbjuder högkvalitativa och 
kostnadseffektiva lösningar utifrån kundens behov. Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende  
integrerade produkter och tjänster inom säkerhet, brand, larm och låslösningar. Bolaget tillhandahåller 
egen installationskapacitet samt 24/7 jour, service och support.
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VD:S KOMMENTAR
Koncernens intäkter för det tredje kvartalet 2016 uppgick till 26,9 (24,8) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,1 (-1,4) MSEK 
samt (EBITDA) 0,6 (-0,9) MSEK för den kvarvarande verksamheten. Koncernens totalresultat efter skatt uppgår till 1,4 MSEK och 
för perioden redovisas ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 5,8 (-3,8) MSEK.
Det positiva resultatet och kassaflödet på koncernnivå är en följd av stark utveckling och fortsatta marginalförbättringar inom vårt 
största affärsområde Säkerhet och Brand. För affärsområde Lås redovisas en mindre förlust direkt kopplad till temporärt lägre 
projektvolymer. Koncernens totala resultat har dessutom påverkats positivt av en övrig skatteintäkt under perioden om 1,5 MSEK, 
vilken är resultatet av en affär som genomförts under kvartalet och som möjliggjorts genom utnyttjande av koncernens ackumule-
rade förlustavdrag. Det är speciellt glädjande att kunna redovisa koncernmässig lönsamhet även rensat för övriga skatterelaterade 
intäkter i detta för Confidence och branschens mest utmanande tredje kvartal.
Omsättningsökning i bolagets största affärsområde, Säkerhet & Brand, motsvarar ca 9 procent och når under perioden 25,0 (22,9) MSEK. Resultatet 
för affärsområdet ökar samtidigt med ett rörelseresultat (EBIT) på 2,0 (0,3) MSEK. Jag kan med detta konstatera att vi nu ser god effekt av våra 
marginalförbättrande åtgärder som genomförts enligt den strategiska planen. 

Under perioden har Confidence gått beställaren av vårt största pågående projekt till mötes och senarelagt produktion som planerats under perioden.  
Senareläggningen har ej påverkat projektets totala omfattning och det är vår bedömning att säkerhetsleveranserna i detta stora överordnade byggprojekt når 
full produktionstakt vid årsskiftet med slutförande under 2017. Den under perioden försenade produktionsvolymen för projektet uppskattas till ca. 4 MSEK.

Omsättningen i affärsområde Lås uppgick till 1,9 (1,9) MSEK med ett negativt resultat (EBIT) om -0,4 (-0,2) MSEK. Resultatet är en effekt av låga 
projektvolymer i det tredje kvartalet. Vår takt för helåret 2016 är uppgår till en ackumulerad intäkt om 12,9 (10,3) MSEK vilket motsvarar en ökning 
med ca. 25 procent och ett rörelseresultat (EBIT) om 2,5 (0,1) MSEK. Detta betyder att vi genom ökad effektivitet i utförande, service och underhåll 
uppnått en resultatförbättring under de första tre kvartalen motsvarande drygt 2 MSEK. Orderingången under andra och tredje kvartalet har varit god 
med ett ackumulerat produktionsunderlag för den avslutande perioden vilket skapar fortsatta förutsättningar för lönsam tillväxt för återstoden av 2016 
samt en god start på 2017 för affärsområdet.

Vi har nu arbetat drygt 1,5 år enligt den strategiska plan som antogs av styrelsen våren 2015 och uppdaterades våren 2016. Planens bärande hörnstenar är 
lönsamhetsutveckling, tillväxt samt marknadsledande kund- och personalnöjdhet. Delkomponenterna har tydliga och mätbara mål som följs upp enligt eta-
blerade processer och rutiner och till dags dato utvecklas vi i linje med målen vilket bekräftas av våra redovisade positiva resultat för årets tre första kvartal.

Nöjd kund är ett nyckelbegrepp i vår strävan att bygga nära, starka och lönsamma kundrelationer. För en stor andel av våra kunder är säkerheten verksam-
hetskritisk och innebär en kontinuerlig process som kräver en trygg och långsiktig partner med specialistkunskap för att driva säkerhetsarbetet mot deras 
högt satta mål. Vår fortsatta tillväxt i service- och eftermarknadsaffären är en bekräftelse på Confidence framgångar i detta så viktiga relationsarbete. Att 
aktivt söka en större affärsandel inom service och eftermarknad skapar utrymme för bättre resursutnyttjande och flexibilitet samt minskar exponeringen i 
pågående entreprenader. Intäkterna från service och eftermarknad genererar samtidigt högre lönsamhet och långsiktig stabilitet jämfört med mer flyktiga 
entreprenadvolymer. Sammantaget ökar genom detta tryggheten för bolaget och dess aktieägare.

Genom vårt fokuserade arbetssätt upplever vi ett ökat intresse från potentiella kunder i målsegmenten och fler förfrågningar från bolag och verksamheter 
som tidigare låg utanför vår räckvidd. Att fokusera och aktivt välja innebär samtidigt att välja bort. Mot bakgrund av våra framgångar 
inom valda målsegment och de goda utvecklingsmöjligheter som erbjuds där, ser jag idag inget behov att utöka anta-
let valda målsegment. Förändring och innovation står fortsatt högt på agendan under de löpande uppdateringarna 
av den strategiska planen. 

I syfte att intensifiera satsningen på service- och eftermarknad, har vi under perioden samlat och organiserat hela 
serviceverksamheten i en resultatenhet som rapporterar direkt till VD. Confidence Customer Center, är nu den ge-
mensamma enhet som drivs 24/7 med ansvar för kunder under driftsfas inom båda affärsområdena. Här omfattas 
bland annat kundtjänst, serviceavtal, löpande jourservice, revisioner samt merförsäljning. I och med denna effektivi-
sering och som ett led i vår pågående digitaliseringsprocess, har vi under perioden investerat i nya produktions- och 
ärendehanteringssystem. Systemen ger oss förbättrade möjligheter att befästa positionen som säkerhetsspecialist 
och tjänsteleverantör med branschledande kundnöjdhet och i slutänden - höjd kundlojalitet. 

Bolagets produktivitet mätt i omsättning per anställd har de senaste tre åren ökat med hela 55 procent.  
Till stor del kan denna tillväxt tillskrivas en reell ökning av den egna produktiviteten kombinerat med 
effektivare produktionssamarbeten med underentreprenörer inom framförallt installation. Vi fort-
sätter nu processen att bygga branschens bästa säkerhetsteam och söker fler erfarna säljare, 
tekniker och projektledare samtidigt som vi kompetensutvecklar befintlig personal för intern 
rekrytering till specialisttjänster. Vi har även aktivt inlett samarbeten med utbildningsinstitut 
och skolor till vilka vi bland annat erbjuder lärlingsplatser. Inom rekryteringsområdet möter vi 
liknande tuffa utmaningar som andra tekniska spetsföretag med den brist som råder på 
erfarna specialister inom teknik, försäljning och marknad.

Lönsamhet och branschens mest nöjda kunder når vi delvis genom att sträva efter att 
erbjuda branschens bästa arbetsplats. Personalnöjdhet är en viktig del i vår strategiska 
långsiktiga plan och en tydlig signal i vår ambition att vara en attraktiv arbetsgivare där de 
anställda erbjuds goda möjligheter till utveckling, delaktighet och stolthet! Med hörnste-
narna effektivitet, tillväxt samt kund- och personalnöjdhet kommer Confidence att enligt 
plan leverera ett lönsamt 2016 på koncernnivå.

Jag riktar mitt stora tack till alla våra aktieägare, kunder och personal!

Mats Engström

VD, Confidence International AB (publ.) 
Direkt: +46 (0)765 00 50 08 
E-post: mats.engstrom@confidence.se
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NYCKELTAL

DEFINITIONER

 » Rörelsemarginal Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen.

 » Vinstmarginal Rörelseresultat före räntekostnader dividerat med omsättningen.

 » Sysselsatt kapital Eget kapital plus räntebärande skulder.

 » Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster med återläggning av räntekostnader dividerat med  
genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat som periodens ingående sysselsatt kapital  
plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två.

 » Eget kapital Redovisat eget kapital.

 » Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital beräknat som ingående eget  
kapital plus utgående eget kapital dividerat med två.

 » Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld) i förhållande  
till balansomslutningen.

 » Eget kapital per aktie Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång.

 » Genomsnittligt antal anställda Medelantalet anställda per respektive period.

 » Nettoomsättning per anställd Nettoomsättning under perioden dividerat med genomsnittligt antal anställda.

2016 2015 2016 2015 2015
Belopp i KSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Resultat
Nettoomsättning 26 927 24 819 88 510 73 115 105 710
Rörelseresultat, EBIT 83 -1 352 622 -4 211 -3 573
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 1 403 -1 531 1 570 -5 113 -4 709
Periodens resultat från avvecklad verksamhet - 31 - -166 -36
Periodens resultat 1 403 -1 500 1 570 -5 279 -4 745

Marginaler
Rörelsemarginal, %, EBIT 0% neg. 1% neg. neg.
Vinstmarginal, % 5%  neg. 2%  neg. neg.

Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital, % 0% neg. 1% neg. neg.
Avkastning på eget kapital, % 0%  neg. 0%  neg. neg.

Finansiell ställning
Balansomslutning 122 040 76 079 122 040 76 079 83 014
Eget kapital 38 553 36 278 38 553 36 278 36 811
Sysselsatt kapital 58 420 51 848 58 420 51 848 53 934
Soliditet, % 32% 48% 32% 48% 44%

Per aktie
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, kr 0,65 0,61 0,65 0,61 0,62
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie i genomsnitt 
före och efter utspädning, kr 0,02 -0,04 0,03 -0,12 -0,11

Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie i genomsnitt 
före ochr efter utspädning, kr 0,02 -0,03 0,03 -0,12 -0,11

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie vid periodens 
utgång före och efter utspädning, kr 0,02 -0,03 0,03 -0,09 -0,08

Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid periodens 
utgång före och efter utspädning, kr 0,02 -0,03 0,03 -0,09 -0,08

Antal aktier vid periodens utgång (1000-tal) 59 277 59 277 59 277 59 277 59 277

Anställda
Genomsnittligt antal anställda 60 58 59 58 58
Nettoomsättning per anställd 449 428 1 500 1 261 1 823
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MARKNAD
Confidence är verksamt inom marknaden för integrerade säkerhets-
lösningar. Bolaget tillhandahåller produkter, tjänster och kompletta lös-
ningar inom säkerhet, brandskydd samt inom lås. Erbjudandet bygger 
på noga utvalda produkter från samarbetspartners, vilka antingen säljs 
som separata system eller som integrerade helhetslösningar. Bolaget till-
handahåller egen installationskapacitet samt 24/7 jour, service och sup-
port. Confidence prioriterade målgrupper är större kunder med behov av 
helhetslösningar, fastighetsägare och förvaltare, publika anläggningar, 
hotell och konferensanläggningar samt offentlig sektor.

AFFÄRSOMRÅDEN
Koncernen är uppdelad i två affärsområden som redovisas som separata 
områden; Säkerhet & Brand och Lås.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
1 juli - 30 september 2016
Koncernens nettoomsättning för kvarvarande verksamhet för perioden 
uppgick till 26,9 (24,8) MSEK, vilket innebär en ökning med 9% jämfört 
samma kvartal föregående år. Omsättningsökningen är hänförlig till affärs-
område Säkerhet & Brand, som ökar med 2MSEK. Koncernens rörelsere-
sultat uppgick till 0,1 (-1,4) MSEK och periodens totalresultat uppgick till 
1,4 (-1,5) MSEK, och innehåller en övrig skatteintäkt om 1,5 MSEK som 
härrör från en affär med delar av koncernens ackumulerade förlustavdrag 
(se vidare under avsnitt investeringar).

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie vid periodens 
utgång uppgick till 0,02 (-0,04) SEK Resultat per aktie är detsamma före 
och efter utspädning.

1 januari - 30 september 2016
Koncernens nettoomsättning för kvarvarande verksamhet för perioden 
uppgick till 88,5 (73,1) MSEK, vilket innebär en ökning med 21%. Kon-
cernens båda segment bidrar till ökningen. Den beloppsmässigt största 
delen av ökningen är hänförlig till segment Säkerhet & Brand, som bidrar 
med 12,8 MSEK, medan den procentuella ökningen är störst för seg-
ment Lås. Koncernens rörelseresultat för den kvarvarande verksamhe-
ten uppgick till 0,6 (-4,2) MSEK och periodens totalresultat uppgick till 1,6 
(-5,3) MSEK, och innehåller en övrig skatteintäkt (ovan) om 1,5 MSEK. 

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie vid periodens 
utgång uppgick till 0,03 (-0,12) SEK och totalresultatet inklusive avveck-
lad verksamhet till 0,03 (-0,09) SEK. Resultat per aktie är detsamma före 
och efter utspädning. Koncernen harunder kvartalet genomfört en affär 
omfattande 32,8 MSEK av ackumulerade förlustavdrag (se vidare under 
avsnitt investeringar) och har uppskattningsvis 26 MSEK kvar i acku-
mulerade förlustavdrag för vilka uppskjuten skattefordran inte redovisas.

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE
1 juli - 30 september 2016
Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten för kvarva-
rande verksamhet uppgick till 5,8 (-3,8) MSEK och kassaflödet från den 
löpande verksamheten för avvecklad verksamhet uppgick till 0 (0,05) 
MSEK. Av kortfristiga fordringar uppgår kundfordringar till 23,3 (18,1) 
MSEK. Övriga kortfristiga fordringar avser främst upparbetade men ännu 
ej fakturerade intäkter samt förutbetalda kostnader. Likvida medel upp-
gick till 8,8 (5,4) MSEK.

1 januari - 30 september 2016
Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten för kvarvarande 
verksamhet uppgick till 2,1 (-8,6) MSEK.

FINANSIERING
Confidence har sedan juni 2015 avtal med Erik Penser Bank om rörelse-
kredit och fakturabelåning med en sammanlagd kreditlimit på 27 MSEK. 
Per den 30 september 2016 utnyttjades 15,3 MSEK av den samman-
lagda kreditlimiten.

Koncernen har vid periodens utgång räntebärande skulder om 14,1 (6,0) 
MSEK och 8,7MSEK i outnyttjat utrymme avseende fakturabelåning 
samt en outnyttjad kortfristig rörelsekredit om 3 MSEK.

Det finns inga väsentliga skillnader mellan nominella värden och verk-
liga värden avseende räntebärande skulder. Eget kapital uppgår till 38,6 
(36,3) MSEK och soliditeten till 32 (48) %. Soliditeten har påverkats ne-
gativt som en följd av under kvartalet genomförd affär med ackumulerade 
förlustavdrag (se nedan under investeringar). Soliditeten har minskat på 
grund av ökad balansomslutning från revers i samband med affär.

VERKSAMHETEN
Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller modulära, integrerbara säkerhetslös-
ningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och specialistkunskap förenar bolaget modern IP-tek-
nologi med traditionell säkerhetsteknik och erbjuder högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar utifrån kundens behov. 
Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom säkerhet, brand, larm och 
låslösningar. Bolaget tillhandahåller egen installationskapacitet samt 24/7 jour, service och support.

”Confidence har en lång historik inom segmenten fastig-
hetsbolag och kritisk infrastruktur vilka idag tillhör våra 
prioriterade segment. Vår framgång beror dels på att säker-
hetsbehoven i dessa segment ställer höga krav på leve-
rantören vad gäller kompetens och certifieringar, dels på 
en förståelse för kundens affärsmodell för att kunna skapa 
verksamhetsnytta.” 
Mats Engström,  
VD Confidence International AB
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INVESTERINGAR
1 juli - 30 september 2016
Periodens investeringar i materiella tillgångar för kvarvarande verksam-
het uppgick till 0,4 (0,3) MSEK och avser företagets bilpark.

Confidence har under perioden genomfört en affär som möjliggjorts 
genom koncernens ackumulerade förlustavdrag, affären omfattar 32,8 
MSEK av de ackumulerade förlustavdragen, I affären har ett Komman-
ditbolag (KB Rödbetan) förvärvats inklusive en fastighet. Förvärvet har 
finansierats genom övertagande av en reversskuld ställd mot KB Rödbe-
tan omfattande 35,4 MSEK. Fastigheten har i samma affär avyttrats till 
marknadspris och köparen av fastigheten har erlagt en köpeskilling i form 
av en Revers om 35,4 MSEK samt kontant ersättning om 1,5 MSEK (lik-
vid erlagd per 30/9/2016). Confidence har därmed som helhet för affären 
realiserat en övrig skatterelaterad intäkt om 1,5 MSEK(efter kvittning av 
reversskuld mot reversfordran på koncernnivå).

Koncernens moderbolag (Conficence International AB) har i affären 
övertagit motsvarande 81,3% av andelarna i KB Rödbetan och ett Dotter-
bolag ( Entry Systems AB) resterande 18,7%, dotterbolaget TimeStamp 
AB har övertagit komplementärandelen i kommanditbolaget.

1 januari - 30 september 2016
Periodens investeringar i materiella tillgångar för kvarvarande verksam-
het uppgick till 0,9 (1,1) MSEK och avser företagets bilpark.

Angående under tredje kvartalet genomförda affär med ackumulerade 
förlustavdrag se ovan.

ANSTÄLLDA
Medelantal anställda i koncernen under tredje kvartalet var 60 (58) och 
under perioden januari till september 59 (57)

INCITAMENTSPROGRAM
På årsstämma 2016-05-12 beslutades att införa ett incitamentsprogram 
för bolagets ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag och to-
talt omfattande 2 780 000 teckningsoptioner. Fem ledande befattnings-
havare erbjöds och valde i juni 2016 att köpa teckningsoptioner och totalt 
tecknades samtliga 2 780 000 av serie 2016/2018 enligt föreslagen till-
delning. Varje option ger rätt att under perioden 17 maj 2018 till den 31 
maj 2018 teckna aktier till en teckningskurs på 0,94 kronor

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
För rapportperioden är styrelsearvoden till samtliga ledamöter reglerade 
genom beslut på årsstämma 2016-05-12.

Styrelsens ordförande har under andra kvartalet mot ersättning utfört kon-
sultuppdrag avseende verksamhetsutveckling. I övrigt har inga transaktio-
ner med närstående skett under rapportperioden eller efter dess utgång.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER
Inga tvister eller rättsliga processer har uppstått under rapportperioden 
eller efter dess utgång.

MODERBOLAGET
1 juli - 30 september 2016
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,8 (0,8) MSEK. 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,8 (-0,7) MSEK. Det egna ka-
pitalet uppgick till 39,7 (42,0) MSEK vilket innebär en soliditet på 51 (84) %. 
Soliditeten har påverkats negativt som en följd av moderbolagets andel av 
under kvartalet genomförd affär med ackumulerade förlustavdrag (se ovan 
under investeringar). Soliditeten har minskat pga ökad balansomslutning 
från revers i samband med affär.

1 januari - 30 september 2016
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 2,3 (2,4) MSEK. 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,2 (-3,4) MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN
2016-09-20  Confidence rekryterar tre nya och mycket erfarna specialister
2016-08-18  Confidence tecknar ramavtal med Fabege avseende  
 teknisksäkerhet, brand och service
2016-08-16 Confidence tecknar avtal avseende centralt administrerat  
 system för larm- och inpassering
2016-08-16 Kvartalsrapport Q2 2016, Confidence International AB
Samtliga händelser finns att tillgå i sin fulla längd på http://www.confidence.se

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har rapporterats under rapportperioden. 

Samtliga händelser finns att tillgå i sin fulla längd på http://www.confidence.se

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrap-
portering och Årsredovisningslagen (ÅRL). För moderbolaget har Årsredo-
visningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 
RFR 2 tillämpats. Nya standarder och ändringar av tolkningar och befintliga 
standarder träder ikraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2015 har 
inte förtidstillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter 
och vad gäller IFRS 15, ”Revenue from contracts with customers”, som är 
den nya standarden för intäktsredovisning som gäller från och med 1 januari 
2018 samt IFRS 16,”Leases”, ny leasingstandard som är tillämplig för rä-
kenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare så har koncernen 
ännu inte utvärderat effekterna av införandet av standarderna.

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bo-
lagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets 
resultat och ställning samt lämnad information i övrigt.
Uppskattningar och bedömningarna utvärderas löpande och baseras på 
historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om 
framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. 
Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De om-
råden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära bety-
dande risk för justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell 
ställning under kommande rapportperioder är främst bedömningar om; 
marknadsförutsättningar, nyttjandeperiod för koncernens immateriella 
och materiella anläggningstillgångar, prövning av nedskrivningsbehov för 
goodwill, värdering av ej aktiverade uppskjutna skattefordringar, värde-
ring av kundfordringar samt intäktsredovisning av fastprisprojekt.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka kan inne-
bära en risk för koncernens verksamhet och resultat. För bolagets risker 
och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2015.

SÄSONGSVARIATIONER
Koncernens målgrupp är företagskunder och orderingången påverkas av 
semesterperiod i juli och augusti samt långhelger som jul och påsk. Ef-
fekten är en noterbar nedgång och tröghet kopplat till inkommande order. 
Bolaget uppfattar det som normal situation för branschen och målgruppen.

UTSIKTER FÖR 2016
Bolaget lämnar ingen prognos för 2016.

GRANSKNINGSRAPPORT
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

MARKNADSNOTERING
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet 
CONF. Aktiens stängningskurs per 30 september 2016 var 1,28 SEK. 

CERTIFIED ADVISOR
Erik Penser Bank  
Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm 
Tel 08-463 80 00
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RAPPORT FRÅN STYRELSE OCH VD
Denna rapport är avgiven av den verkställande direktören  
på uppdrag av styrelsen.

Stockholm, 23 november 2016

Confidence International AB (publ.)

För ytterligare information
VD Mats Engstöm 
Tel 08-620 82 00

Pressansvarig Mats Wahlgren 
Tel 0708-59 18 75

KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION
Kvartalsrapport Q4 2016  2017-02-17

Årsredovisning    2017-04-12

Årsstämma 2017  2017-05-11

Kvartalsrapport Q1 2017  2017-05-18

Kvartalsrapport Q2 2017  2017-08-18

Kvartalsrapport Q3 2017  2017-11-22

Kvartalsrapport Q4 2017  2018-02-16

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida:

http://www.confidence.se

”Vår uppgift är att säkra och trygga våra kunder och deras 
verksamhet. Detta gör vi dels genom vår position som 
ledande specialist inom integrerade säkerhetslösningar,  
dels genom att vara en stark och närvarande säkerhets-
partner inom utvalda marknadssegment” 

Mats Engström,  
VD Confidence International AB
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

2016 2015 2016 2015 2015
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Belopp i KSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Nettoomsättning 26 927 24 819 88 510 73 115 105 710
Övriga rörelseintäkter 48 86 183 356 575
Summa rörelsens intäkter 26 975 24 905 88 693 73 471 106 285

Rörelsens kostnader
Direkta uppdragskostnader -14 214 -13 277 -45 628 -36 786 -54 022
Övriga externa kostnader -2 810 -2 884 -9 248 -9 014 -12 975
Personalkostnader -9 367 -9 721 -31 566 -30 706 -40 948
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -496 -375 -1 559 -1 176 -1 565
Övriga rörelsekostnader -5 - -70 - -348
Summa rörelsens kostnader -26 892 -26 257 -88 071 -77 682 -109 858

Rörelseresultat 83 -1 352 622 -4 211 -3 573

Finansiella intäkter 14 10 20 26 28
Finansiella kostnader -256 -189 -565 -928 -1 164
Resultat från finansiella poster -242 -179 -545 -902 -1 136

Resultat före skatt -159 -1 531 77 -5 113 -4 709

Inkomstskatt 52 -17
Övrig skatteintäkt 1 510 - 1 510 - -

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 1 403 -1 531 1 570 -5 113 -4 709

Avvecklad verksamhet
Periodens resultat från avvecklad verksamhet - 31 - -166 -36

Periodens resultat 1 403 -1 500 1 570 -5 279 -4 745

Övrigt totalresultat för perioden

Summa totalresultat för perioden 1 403 -1 500 1 570 -5 279 -4 745

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet hänförligt  
till moderföretagets aktieägare 1 386 -1 531 1 570 -5 113 -4 709

Summa totalresultat hänförligt till moderföretages aktieägare 1 386 -1 500 1 570 -5 279 -4 745

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet hänförligt  
till minoritetsägare
Summa totalresultat hänförligt till minoritetsägare

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie före  
och efter utspädning, kr* 0,02 -0,04 0,03 -0,12 -0,11

Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie före  
och efter utspädning, kr* 0,02 -0,03 0,03 -0,12 -0,11

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie vid  
periodens utgång före och efter utspädning, kr* 0,02 -0,03 0,03 -0,09 -0,08

Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid  
periodens utgång före och efter utspädning, kr* 0,02 -0,03 0,03 -0,09 -0,08

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 59 277 194 43 157 896 59 277 194 35 098 246 35 098 246
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 59 277 194 43 157 896 59 277 194 43 157 896 43 157 896
Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädning 59 277 194 59 277 194 59 277 194 59 277 194 59 277 194
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning 59 277 194 59 277 194 59 277 194 59 277 194 59 277 194

* Resultat per aktie beräknas på vägt genomsnitt antal aktier under perioden.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i KSEK 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 32 586 33 770 32 698
Övriga immateriella tillgångar 449 11 457
Inventarier 5 253 4 582 5 236
Uppskjutna skattefordringar 2 983 3 000 3 000
Summa anläggningstillgångar 41 271 41 363 41 391

Omsättningstillgångar
Varulager 2 277 1 204 1 299
Kundfordringar 23 329 18 137 23 753
Övriga kortfristiga fordringar 46 358 9 943 11 323
Likvida medel 8 805 5 432 5 248
Summa omsättningstillgångar 80 769 34 716 41 623
SUMMA TILLGÅNGAR 122 040 76 079 83 014

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare 38 553 36 278 36 811
Summa eget kapital 38 553 36 278 36 811

Avsättningar
Övriga avsättningar 74 - 99
Summa avsättningar 74 - 99

Skulder
Långfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut 3 560 3 015 3 644
Summa långfristiga skulder 3 560 3 015 3 644

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut 16 307 12 555 13 479
Leverantörsskulder 8 758 9 990 10 901
Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder 54 788 14 241 18 080
Summa kortfristiga skulder 79 853 36 786 42 460
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 122 040 76 079 83 014
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

2016 2015 2016 2015 2015
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Belopp i KSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat 83 -1 352 622 -4 211 -3 573
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 503 1 030 1 551 1 831 2 483
Erhållen ränta 14 10 20 26 28
Erlagd ränta och andra kreditkostnader -256 -189 -565 -928 -1 164
Betald skatt / övriga skatteintäkter 1 545 - 1 493 - -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 889 -501 3 121 -3 282 -2 226

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager 38 -238 -978 -220 -315
Ökning/minskning rörelsefordringar -29 166 -148 -34 611 -6 801 -13 797
Ökning/minskning rörelseskulder 33 044 -2 948 34 565 1 713 7 913
Kassaflöde från den löpande verksamheten från kvarvarande verksamhet 5 805 -3 835 2 097 -8 590 -8 425

Kassaflöde från den löpande verksamheten avvecklad verksamhet - 52 - -369 -238

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 1 378 -320 519 -1 157 -3 109
Försäljningar av materiella anläggningstillgångar 25 43 25 223 917
Rörelseförvärv - - - -1 250 -1 978
Kassaflöde från investeringsverksamheten från kvarvarande verksamhet 1 403 -277 544 -2 184 -4 170

Kassaflöde från investeringsverksamheten avvecklad verksamhet - - - 224 224

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Likvid från teckningsoptioner - - 172 - -
Nyemission - -60 - 10 698 10 698
Upptagna lån 2 000 5 000 9 500 9 500
Amortering av lån - -5 000 - -9 500 -9 500
Minskning/ökning av räntebärande skulder -1 614 11 751 -4 256 5 484
Kassaflöde från finansieringsverksamheten från kvarvarande verksamhet 386 6 691 916 16 182 17 688

Kassaflöde från finansieringsverksamheten avvecklad verksamhet - - - - -

Periodens kassaflöde 7 594 2 631 3 557 5 263 5 079

Likvida medel vid periodens början 1 211 2 801 5 248 169 169
Likvida medel vid periodens slut 8 805 5 432 8 805 5 432 5 248

Räntebärande nettoskuld
Likvida medel 8 805 5 432 8 805 5 432 5 248
Räntebärande skulder -19 867 -15 570 -19 867 -15 570 -17 123

Total nettoskuld -11 062 -10 138 -11 062 -10 138 -11 875
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REDOVISNING AFFÄRSOMRÅDEN

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR EGET KAPITAL

2016 2015 2016 2015 2015
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Belopp i KSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Omsättning
Säkerhet & Brand 25 031 22 927 75 655 62 835 89 781
Lås 1 896 1 892 12 855 10 280 15 929
Summa nettoomsättning kvarvarande verksamhet 26 927 24 819 88 510 73 115 105 710

Avvecklad verksamhet
Event - 102 - 1 804 2 398
Nettoomsättning totalt 26 927 24 921 88 510 74 919 108 108

Rörelseresultat
Säkerhet & Brand 2 045 271 3 504 817 2 752
Lås -449 -184 2 491 71 730
Ofördelat -1 513 -1 439 -5 373 -5 099 -7 055
Summa rörelseresultat kvarvarande verksamhet 83 -1 352 622 -4 211 -3 573

Avvecklad verksamhet
Event - 31 - -166 -36
Rörelseresultat total 83 -1 321 622 -4 377 -3 609

Confidence rörelsesegment är baserade på den information som behandlas av verkställande direktören och som används för att 
fatta strategiska beslut. Indelningen följer den interna rapporteringen.
Rörelsesegmentet Säkerhet & Brand genererar sina intäkter från verksamhet inom säkerhets- och brandskyddsteknik medan rörel-
sesegmentet Lås är verksamt inom låssystem. Båda segmenten erhåller intäkter från såväl installation som service och underhåll.
Under första kvartalet 2015 genomförde Confidence ett inkråmsförvärv avseende verksamhet inom säkerhetsteknik från Imtech 
Elteknik AB. Den förvärvade verksamheten utgör en integrerad del av rörelsesegmentet Säkerhet & Brand.
Under första kvartalet 2015 avvecklade Confidence genom inkråmsavyttring verksamheten inom Event-system. Eventverksam-
heten har utgjort en del av det tidigare rörelsesegmentet Event & Lås, som sedan avyttringen av Event endast omfattar den kvar-
varande Låsverksamheten. Jämförelsetalen för tidigare perioder har räknats om.
Koncerngemensamma rörelsekostnader samt finansiella poster och skattekostnader fördelas inte per segment. Inte heller balans-
räkningens poster fördelas på de två rörelsesegmenten.

Belopp i KSEK Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital Ej registrerat 
aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet  

kapital
Reserver

Upparbetat  
resultat  

inklusive  
årets resultat

Summa eget 
kapital 

Ingående balans per 1 januari 2015 18 927 96 510 7 916 -92 494 30 859
Summa totalresultat för perioden -5 279 -5 279
Nedsättning av aktiekapitalet -9 464 9 464 -
Nyemission 11 284 11 284
Transaktionskostnader nyemission -586 -586
Utgående balans per 30 september 2015 20 747 - 95 924 7 916 -88 309 36 278

Ingående balans per 1 januari 2015 18 927 96 510 7 916 -92 494 30 859
Summa totalresultat för perioden -4 746 -4 746
Nedsättning av aktiekapitalet -9 464 9 464 -
Nyemission 11 284 11 284
Transaktionskostnader nyemission -586 -586
Utgående balans per 31 december 2015 20 747 - 95 924 7 916 -87 776 36 811

Ingående balans per 1 januari 2016 20 747 - 95 924 7 916 -87 776 36 811
Summa totalresultat för perioden 1 570 1 570
Teckningsoptioner 172 172
Utgående balans per 30 september 2016 20 747 - 96 096 7 916 -86 206 38 553
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

2016 2015 2016 2015 2015
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Belopp i KSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN - DEC

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 750 751 2 250 2251 3 000
Övriga rörelseintäkter - - 14 130 130
Summa rörelsens intäkter 750 751 2 264 2 381 3 130

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -591 -422 -2 390 -1 850 -2 661
Personalkostnader -922 -1 015 -2 997 -3 376 -4 392
Summa rörelsens kostnader -1513 -1437 -5387 -5226 -7 053

Rörelseresultat -763 -686 -3 123 -2 845 -3 923

Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter -84 -43 -108 -590 -594
Resultat från finansiella poster -84 -43 -108 -590 -594

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -847 -729 -3 231 -3 435 -4 517

Bokslutsdispositioner - - - - 800
Inkomstskatt 1 228 - 1 228 - -
Periodens resultat 381 -729 -2 003 -3 435 -3 717

Moderbolagets rapport över totalresultat
Övrigt totalresultat för perioden - - - - -
Periodens resultat 381 -729 -2 003 -3 435 -3 717

Summa totalresultat för perioden 381 -729 -2 003 -3 435 -3 717
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK 2016-09-30 2015-09-30 2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 67 850 37 068 37 868
Uppskjutna skattefordringar 3 000 3 000 3 000

70 850 40 068 40 868

Summa anläggningstillgångar 70 850 40 068 40 868

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 6 764 9 356 7 483
Övriga fordringar 102 99 147
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 84 62 52

6 950 9 517 7 682

Kassa och bank 46 169 506

Summa omsättningstillgångar 6 996 9 686 8 188

SUMMA TILLGÅNGAR 77 846 49 754 49 056

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital 20 747 20 747 20 747
Reservfond 27 964 27 964 27 964
Uppskrivningsfond 12 839 12 839 12 839
Summa bundet eget kapital 61 550 61 550 61 550

Fritt eget kapital
Överkursfond 79 546 79 546 79 546
Balanserat resultat -99 375 -95 658 -95 658
Periodens resultat -2 003 -3 435 -3 717
Summa fritt eget kapital -21 832 -19 547 -19 829

Summa eget kapital 39 718 42 003 41 721

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut 2 000
Leverantörsskulder 164 120 395
Skulder till koncernföretag 6 282 6 809 6 109
Övriga skulder 29 288 509 460
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 394 336 371
Summa kortfristiga skulder 38 128 7 774 7 335

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 77 846 49 777 49 056
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 394 336 371
Summa kortfristiga skulder 38 128 7 774 7 335

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 77 846 49 777 49 056
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