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Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First 
North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-december 2012

Pressinformation 28 februari 2012 
Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012

FJÄRDE kvaRtalEt i sammanDRag OktOBER - DECEmBER 2012

 » Nettoomsättningen uppgick till 19,4 (19,9) Mkr
 » Rörelseresultat uppgick till -4,1 (1,4) Mkr
 » Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,5 (1,3) Mkr
 » Periodens resultat per aktie uppgick till -0,62 (0,24) kr
 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter  
 förändring av rörelsekapital uppgick till -4,5 Mkr (0,7) Mkr

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

hEla pERiODEn i sammanDRag JanuaRi - DECEmBER 2012

 » Nettoomsättningen uppgick till 72,3 (76,8) Mkr
 » Rörelseresultat uppgick till -19,0 (3,1) Mkr
 » Periodens resultat efter skatt uppgick till -20,0 (5,1) Mkr
 » Periodens resultat per aktie uppgick till -3,41 (1,51) kr
 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter  
 förändring av rörelsekapital uppgick till -6,1 (-8,1) Mkr

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år
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vD:s kommentar
Som nytillträdd VD för bolaget har jag sedan min start i november haft förmånen att börja lära känna bo-
lagets kunder, personal och verksamhet. Den korta tiden till trots, har jag nu en bild och förståelse för de 
utmaningar och möjligheter som bolaget står inför och har med detta kunna etablera prioriteringarna framåt.
Att ta bolaget tillbaka till lönsamhet är naturligtvis en huvudprioritering. Det fjärde kvartalet uppvisar ett 
negativt resultat om -4,5 Mkr, av vilken -2,8 MSEK härrör till avsättningar för större tidigare tagna fastpris-
projekt och nedskrivningar av gamla kundfordringar. Efter en noggrann genomlysning av våra processer 
och projektstock, har vi nu infört stramare rutiner för fastprisprojekt för att reducera vår risk framgent. Det 
besparingsprogram som initierades under hösten 2012 är nu genomfört och den operativa verksamheten är 
med detta i finansiell balans.
Förvärvet och integrationen av Compatec har utvecklats positivt och jag kan med glädje konstatera att verk-
samheten uppvisar ett positivt resultat om 2,0 MSEK för kvartalet. 
Vi har nu tagit nästa steg där bolagens säkerhetstekniska specialistkompetens och resurser sammanförs 
och förenas inom affärsområdet Säkerhet & Brand. Confidence har med detta två tydliga och fokuserade 
affärsområden; Säkerhet & Brand respektive Event & Lås, och en laguppställning som inkluderar flera av 
branschens mest erkända säkerhetsspecialister.
Affärsområdet Säkerhet & Brand bedrivs i dotterbolaget Confidence Security Sweden AB (tidigare Compa-
tec AB) och Event & Lås fortsatt i Confidence Sweden AB. Bolagets operativa verksamhet bedrivs således i 
två helägda dotterbolag där den tidigare ledningen för Compatec leder affärsområdet Säkerhet & Brand.
För närvarande läggs mycket möda ned för att förbättra och effektivisera vår förenade produktionskapaci-
tet med målet att konvertera tagna order till nöjda och lönsamma kunder. För att gynna effektiviteten Inom 
detta område har vi genomfört en omorganisation, infört nytt projekthanterings- och affärssystem samt 
nyrekryterat. Genom åtgärderna stärker vi vår förmåga att ge ännu  
bättre ge service till våra många kunder.
Med beläggning och en projektstock i balans avseende 
det inledande kvartalet pågår ett intensivt säljarbete  
för att säkra framgång i andra och tredje kvartalet. 
Marknaden erbjuder goda affärsmöjligheter och  
vi är dessutom i process att stärka säljkapaciteten  
ytterligare genom nyrekrytering till säljkåren.
Den nyemission som genomfördes under  
slutet av kvartalet, i vilken jag själv deltog,  
fullföljdes framgångsrikt och med en stark 
balansräkning står vi nu väl rustade för  
framtida offensiva satsningar. 

Mats Engström
VD, Confidence International AB (publ.)
Direct: +46 (0)765 00 50 08 
E-mail: mats.engstrom@confidence.se
Internet: www.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 latent 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.

Belopp i KSEK 2012 2011 2010 2009 2008

Resultat
Nettoomsättning 72 287 76 770 78 182 68 727 112 038
Rörelseresultat, EBIT -19 033 3 118 2 890 -4 823 -44 835
Resultat före skatt -19 995 2 121 2 109 -5 214 -46 385
Periodens resultat -20 002 5 121 124 -5 250 -44 171

Marginaler
Rörelsemarginal, %, EBIT neg. 4% 4% neg. neg.
Vinstmarginal, %  neg. 3% 3%  neg.  neg.

Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. 7% 11% neg. neg.
Avkastning på eget kapital, % neg. 16% 1% neg. neg.

Finansiell ställning
Balansomslutning 75 727 69 952 59 465 55 803 79 218
Eget kapital 38 253 43 404 19 136 1 103 12 973
Sysselsatt kapital 53 392 55 326 30 992 21 493 32 180
Soliditet, % 51% 62% 32% 2% 16%

Per aktie
Eget kapital per aktie före utspädning, kr 3,49 8,04 8,63 0,00 0,02
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 2,34 8,04 8,63 0,00 0,02
Resultat per aktie i genomsnitt före utspädning, kr neg. 1,51 0,60 neg. neg.
Resultat per aktie vid periodens utgång före utspädning, kr neg. 0,95 0,59 neg. neg.
Antal aktier (1000-tal)* 10 961 5 399 2 217 524 188 524 188

Anställda
Genomsnittligt antal anställda 59 55 57 50 101
Nettoomsättning per anställd 1 225 1 396 1 372 1 375 1 109

*Antal aktier 2010 är omräknad utifrån sammanläggning av bolagets aktier (s.k. omvänd splitt) 1:300, där 300 befintliga aktier  
läggs samman till en ny aktie av samma slag. Sammanläggningen beslutades vid extra bolagsstämma den 11 november 2010.
Antal aktier 2010 är även omräknat utifrån sammanläggning av bolagets aktier 1:2, där 2 befintliga aktier läggs samman till en ny 
aktie av samma slag. Sammanläggningen beslutades vid extra bolagsstämma den 29 juni 2011.
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verksamheten

OmsÄttning OCh REsultat
Bolaget har under fjärde kvartalet förändrat segmenten från 
geografisk uppdelning till uppdelning enligt affärsområde-
na; Säkerhet & Brand respektive Event & Lås. Segmenten 
rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den in-
terna rapportering som lämnas till den högste verkställande 
beslutsfattaren.

1 oktober -31 december 2012
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 
19,4 (19,9) Mkr. Rörelseresultat uppgick till -4,1 (1,4) Mkr. 
Rörelseresultatet har belastats med kostnader av en-
gångskaraktär uppgående till 2,8 Mkr där  2,0 MSEK här-
rör till avsättningar för större tidigare tagna fastprisprojekt 
och 0,8 Mkr härrör till nedskrivning av gamla kundfordring-
ar. Rörelseresultatet renodlat från dessa kostnader upp-
gick till -1,3 Mkr fördelat på operativa enheter 0,2 Mkr och 
moderbolaget -1,5 Mkr.

Periodens resultat efter skatt uppgick till –4,5 (1,3) Mkr. 
Resultat per aktie uppgick till -0,62 (0,24) kr före utspäd-
ning och -0,49 (0,24) kr efter utspädning. 

1 januari – 31 december 2012
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till  
72,3 (76,8) Mkr. Renodlat från Compatec uppgick net-
toomsättningen till 55 Mkr, vilket är en volymminskning  
med 28 % jämfört med föregående år. 

Vi får konstatera att pga. dåliga projekt mm har segment Sä-
kerhet & Brand tappat drygt 8 Mkr i resultat vilket inte kun-
nat kompenseras genom minskning av centrala kostnader. 
Efter noggrann genomlysning av processer och projektstock, 
har vi implementerat stramare rutiner för fastprisprojekt för 
att reducera vår framtida risk. Det besparingsprogram som 
initierades under hösten 2012 är nu genomfört och den ope-
rativa verksamheten är med detta i finansiell balans. Totala 
engångskostnader som belastat 2012 uppgår till 3,6 Mkr och 
belastar främst övriga externa kostnader. Vidare har goodwill 
skrivits ner 5 Mkr och belastar av- och nedskrivningar av ma-
teriella och immateriella anläggningstillgångar.

Rörelseresultat uppgick till -19,0 (3,1) Mkr. Periodens 
resultat efter skatt uppgick till –20,0  (5,1) Mkr. Resultat 
per aktie uppgick till -3,41 (1,51) kr före utspädning och  
-3,17 (1,51) kr efter utspädning. Avkastning på sysselsatt 
kapital var negativt för innevarande kvartal jämfört med 
7 procent föregående år. En uppskjuten skattefordran 
påverkade föregående år positivt med 3 Mkr hänförlig till 
förlustavdrag. Uppskattningsvis kvarstår 150 Mkr i förlust-
avdrag där en uppskjuten skatt inte aktiverats.

maRknaD
Confidence är verksamt inom marknaden för integrerade 
säkerhetslösningar. Bolaget tillhandahåller produkter, tjäns-
ter och kompletta lösningar inom säkerhet, brandskydd 
samt tillträdes- och eventlösningar. Erbjudandet bygger på 
noga utvalda produkter från samarbetspartners, vilka an-
tingen säljs som separata system eller som integrerade 
helhetslösningar. Bolaget tillhandahåller egen installations-
kapacitet samt 24/7 jour, service och support. Confidence 
prioriterade målgrupper är större kunder med behov av 
helhetslösningar, fastighetsägare och förvaltare, publika 
anläggningar, hotell- och konferensanläggningar samt of-
fentlig sektor.

FinansiEll stÄllning OCh kassaFlöDE
1 oktober - 31 december 2012
Bolaget  har under fjärde kvartalet genomfört en nyemission 
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om ca 16,2 Mkr 
före emissionskostnader.

Kassaflödet för perioden från den löpande verksamhe-
ten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -4,5 Mkr 
(-0,6) Mkr. Av kortfristiga fordringar uppgår kundfordringar 
till 16,0 (14,2) Mkr. Förfallna fordringar överstigande 60 
dagar är reserverade i sin helhet. Resterande kortfristiga 
fordringar avser främst upparbetade men ännu ej fakture-
rade intäkter likväl som förutbetalda kostnader.

1 januari – 31 december 2012
Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten 
efter förändring av rörelsekapital uppgick till -6,1 (-8,1) Mkr.
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FinansiERing
Bolaget har under fjärde kvartalet genomfört en emission 
med företrädesrätt för Bolagets aktieägare om 5 398 751 
aktier av serie B. Företrädesemissionen genomfördes ge-
nom emission av sk. units, varvid varje unit bestod av en 
aktie och en teckningsoption av serie 2012/2014.

Utöver företrädesemissionen har bolaget genomfört en 
kvittningsemission om 163 634 aktier av serie B. Aktierna 
utnyttjades för kvittning av den fordran som uppkom mot 
Bolaget i samband med att Bolaget ingick avtal om emis-
sionsgaranti i samband med företrädesemissionen.

Genom företrädesemissionen och kvittningsemissionen 
ovan ökar antalet aktier i Confidence med sammanlagt    
5 562 385 aktier, motsvarande en aktiekapitalökning 
med 16 687 155 kronor. Efter emissionerna ovan uppgår  
aktiekapitalet till 32 883 408 kronor och antalet aktier till  
10 961 136 st. 

Därtill har, 5 398 751 teckningsoptioner av serie 2012/2014 
emitterats. Teckningsoptionerna ger totalt rätt att teckna  
5 398 751 aktier motsvarande en aktiekapitalökning om  
16 196 253 kronor. 

Bolaget har räntebärande skulder om 15,1 (11,9) Mkr, va-
rav 7,8 (8,4) Mkr avser factoring. Bolaget har ett eget ka-
pital om 38,3 (43,4) Mkr och en soliditet uppgående till 51 
(62) procent.

invEstERingaR
1 oktober - 31 december 2012
Investeringarna i immateriella anläggningstillgångar under 
perioden uppgick till 0,4 (0,9) Mkr, och avser i sin helhet ut-
veckling av den egna utvecklade programvaran Confidence 
ticket. Kundanpassad utveckling som beställts av kund och 
som debiterats kund har kostnadsförts i sin helhet.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under pe-
rioden uppgår till 0,3 Mkr och avser installation av nytt af-
färssystem.

invEstERingaR FORts.
1 januari – 31 december 2012
Investeringarna under perioden uppgick till 3,0 (2,5) Mkr, 
och avser i sin helhet utveckling av den egna utvecklade 
programvaran Confidence ticket.

Confidence har med företrädaren Entry Event, haft en le-
dande position inom kassa-, entré- och biljettsystem för 
publika anläggningar sedan 1988. Under 2012 lanserades 
den första versionen av ersättaren Confidence ticket. Det 
nya systemet tar ett stort kliv in i framtiden med den mo-
derna och moduluppbyggda plattformen, nya flexibla af-
färs- och finansieringsmodeller samt möjligheten till säker 
och kostnadseffektiv driftmiljö genom hosting.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under pe-
rioden uppgår till 0,4 Mkr och avser främst  installation av 
nytt affärssystem.

anstÄllDa
Medelantal anställda i koncern under fjärde kvartalet var 
57 (55). Antal anställda vid periodens utgång uppgick till 57 
(55). Medelantal anställda i koncern för helåret var 59 (55).

inCitamEntspROgRam
Koncernen har vid avlämnandet av denna rapport inga 
pågående incitamentsprogram.
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FöRvÄRv OCh avyttRingaR
Den 1 juni 2012 förvärvades koncernen aktierna i Com-
patec AB. Den förvärvade verksamheten bidrog med net-
toomsättning om 17,8 Mkr och ett rörelseresultat på 2,1 
Mkr till koncernen för perioden från och med 1 juni 2012 
till 31 december 2012. För kalenderåret 2012 redovisade 
Compatec AB en nettoomsättning om 28,1 Mkr. Compatec 
ingår som en del i segmentet Säkerhet & Brand.

Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill:

Köpeskilling
- Likvida medel 2 000
- Villkorade likvida medel 2 200
Sammanlagd köpeskilling 4 200

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -562

Goodwill 4 762

Verkligt värde
Förvärvat  

redovisat värde
Materiall anläggningstillgångar 27 27
Varulager 502 502
Kundfordringar och andra fordringar 2 888 2 888
Räntabärande skulder -1 264 -1 264
Leverantörsskulder och andra skulder -2 715 -2 715
Verkligt värde nettotillgångar -562 -562
Goodwill 4 762
Sammanlagd köpeskilling 4 200

Kontant reglerad köpeskilling -2 000
Likvida medel i dotterföretag -
Förändring av koncernens likvida medel vid förvärv -2 000

En analys har gjorts för att identifiera immateriella tillgångar 
med avseende på upparbetade kundrelationer samt varu-
märkets kommersiella värde. Utgångspunkten har varit den 
resultatnivå som rådde i Compatec AB vid förvärvstidpunkten 
(vilket bedöms vara generat av dess kundrelationer samt va-
rumärke), varpå värdet är satt till noll. 

Kriterierna för tilläggsköpeskillingen har uppnåtts och  den 
villkorade köpeskillingen om 2,2 Mkr återfinns som skulder i  
balansräkningen och kommer att utbetalas i två delar; 1,1 
Mkr  per december 2013 och 1,1 Mkr per december 2014.

Goodwill är framförallt hänförlig till strukturkapital och de sy-
nergier som kan uppnås genom att integrera de båda bola-
gen. Dessutom bedöms möjligheterna att skapa merförsälj-
ning på respektive bolags kundbas som goda.
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REDOvisningspRinCipER
Koncernen
Koncernens delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 
34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen (ÅRL). 
Från och med 1 januari 2012 har vissa ändringar i befint-
liga standarder samt nya tolkningsuttalanden (IFRIC) trätt 
i kraft. Bedömningen är att dessa inte får någon effekt på 
koncernens redovisning.

Moderbolaget
Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet 
med Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell 
rapportering RFR 2 tillämpats.

FöRÄnDRingaR i DEn ExtERna  
RappORtERingEn
Ändrad segmentrapportering
Per den 1 oktober 2012 indelas koncernens verksamhet 
i två affärsområden; Säkerhet & Brand och Event & Lås. 
Moderbolaget ingår inte i något segment. Historiska siffror 
är omräknade för jämförbarheten. I och med denna för-
ändring speglar den externa rapporteringen den nya in-
terna redovisningsstrukturen.

sEgmEntRappORtERing
I segmentrapporteringen indelas koncernens verksamhet 
i två affärsområden; Säkerhet & Brand och Event & Lås. 
Moderbolaget ingår inte i något segment. Historiska siffror 
är omräknade för jämförbarheten.

sÄsOngsvaRiatiOnER
Då vår målgrupp är företagskunder märker vi av semes-
terperioder såsom Juli och Augusti samt direkt efter lång-
ledigheter såsom Jul, Påsk etc. Effekten är en noterbar 
nedgång och tröghet kopplat till inkommande order. Bola-
get uppfattar det som normal situation för branschen och 
målgruppen.

vÄsEntliga hÄnDElsER unDER  
RappORtpERiODEn
2012-10-22:  Bolaget rapporterar beslutspunkter från  
 extra bolagstämma

2012-11-01:  Publicering av prospekt avseende  
 företrädesemission

2012-11-06:  Confidence levererar säkerhet till  
 Stockholms Hamnar

2012-11-15:  Confidence stärker ledande marknads- 
 position inom eventsystem

2012-11-27:  Confidence brandskyddar Radisson

2012-11-30:  Confidence Internationals nyemission  
 genomförd

2012-10-08:  Bolaget presenterar handlingar inför  
 extra bolagsstämma

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

vÄsEntliga hÄnDElsER EFtER  
RappORtpERiODEn
2013-02-01:  Teckningsoption av serie 2012/2014 tas upp  
 till handel på NASDAQ OMX First North

2013-02- 04:  Affärsområde Säkerhet & Brand förenas  
 i gemensamt bolag

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

mODERBOlagEt
1 oktober - 31 december 2012
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden 
till 0,8 (0,8) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick 
till -2,3 (1,9) Mkr. Under perioden har moderbolaget skick-
at ett ovillkorat kapitaltillskott om 1, 5 Mkr vilket skrivits ner 
direkt över resultaträkningen då syftet var förlusttäckning. 
Det egna kapitalet uppgick till 52,0 (48,0) Mkr vilket inne-
bär en soliditet på 77 (71) procent.

1 januari – 31 december 2012
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 
3,0 (3,0) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 
-10,8 (-0,8) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 52,0 (48,0) 
Mkr vilket innebär en soliditet på 77 (71) procent.

Rörelseresultatet har belastats med kostnader av en-
gångskaraktär uppgående till 1,5 Mkr. Dessa är kopplade 
till rekrytering av ny VD, avgångsvederlag för tidigare VD 
och tillkommande kostnadsreservering gällande pågående 
tvist med SED Capital AB. Utöver det har aktier i dotterbo-
lag skrivits ner med 5,4 Mkr.
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uppskattningaR OCh BEDömningaR
För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör sty-
relsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden 
som påverkar företagets resultat och ställning samt läm-
nad information i övrigt.

Uppskattningar och bedömningarna utvärderas löpande 
och baseras på historiska erfarenheter och andra fakto-
rer, inklusive förväntningar om framtida händelser som 
förväntas rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt ut-
fall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De 
områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna 
innebära betydande risk för justeringar i redovisade vär-
den för resultat och finansiell ställning under kommande 
rapportperioder är främst bedömningar om; marknadsför-
utsättningar, nyttjandeperiod för koncernens immateriella 
och materiella anläggningstillgångar, prövning av ned-
skrivningsbehov för goodwill, värdering av ej aktiverade 
uppskjutna skattefordringar, värdering av kundfordringar 
samt intäktsredovisning av fastprisprojekt.

För en fullständig redogörelse av de viktiga uppskattning-
ar och bedömningar som påverkar koncernen hänvisas till 
årsredovisningen för 2011.

RiskER OCh OsÄkERhEtsFaktORER
Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, 
vilka kan innebära en risk för koncernens verksamhet och 
resultat. För bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvi-
sas till årsredovisningen för 2011.

tRansaktiOnER mED nÄRståEnDE
Styrelsearvoden är reglerade enligt beslut på ordinarie 
årsstämma 2011-05-18 respektive 2012-04-25 till samtliga 
ledamöter. Vidare har 190 Tkr reglerats till Peter Forhaug 
via bolaget Skutvik Partner AB som ersättning för rollen 
som Tf VD under perioden augusti till oktober. Inga övriga 
transaktioner med närstående har skett under verksam-
hetsåret och fjärde kvartalet.

tvistER OCh RÄttsliga pROCEssER
Moderbolaget har en tvist gällande köpta ekonomitjänster 
av SED Capital AB under 2010 och 2011. Bolaget har en 
utestående skuld om 0,5 Mkr till SED Capital AB. Avta-
let med SED Capital AB avslutades under andra kvartalet 
2011. Aktuell skuld exklusive räntor och bedömda advo-
katkostnader är reserverade i bokslutet för 2012.

utsiktER FöR 2013
Bolaget lämnar ingen prognos för 2013.

gRanskningsRappORt
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

kORt Om COnFiDEnCE
Confidence International grundades 1989 och designar, 
levererar och underhåller modulära, integrerbara säker-
hetslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivi-
tet. 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, entré- och eventlösningar. Bo-
laget tillhandahåller egen installationskapacitet samt 24/7 
jour, service och support.

maRknaDsnOtERing
Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North.

Aktiens stägningskurs per 28 december var 2,20 SEK.

CERtiFiED aDvisER
Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser. 
Kontaktperson är Fredrik Sträng och Fredrik Ljung

Erik Penser Bankaktiebolag 
Biblioteksgatan 9 
STOCKHOLM

Stockholm, 31 oktober 2012

Confidence International AB (publ.)

Styrelsen
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Samir Taha 
Styrelseledamot

Willi Persson 
Styrelseledamot

Peter Ragnarsson 
Styrelseledamot

Bengt Rolén 
Styrelseledamot

Peter Forhaug 
Styrelsens ordförande

RappORt FRån styRElsE OCh vD
Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna 
rapport ger en rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som koncernen och de företag 
som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 28 februari 2013

Peter Forhaug, Styrelsens ordförande

Willi Persson, Styrelseledamot

Bengt Rolén, Styrelseledamot

Peter Ragnarsson, Styrelseledamot

Samir Taha, Styrelseledamot

Mats Engström, Verkställande direktör

kOmmanDE EkOnOmisk inFORmatiOn
Årsredovisningen beräknas bli publicerad den 12 april 
2013 och kommer att finnas på tillgänglig på bolagets 
hemsida. För verksamhetsåret 2012 föreslår styrelsen att 
utdelning ej lämnas.

2013-04-26 Årsstämma 2013

2013-05-16 Kvartalsrapport Q1

2013-08-30 Kvartalsrapport Q2

2013-10-31 Kvartalsrapport Q3

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida: 
http://www.confidence.se

Mats Engström 
Verkställande direktör
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koncernens rapport över totalresultat
2012 2011 2012 2011

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Belopp i KSEK OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN - DEC

Nettoomsättning 19 390 19 903 72 287 76 770
Aktiverat arbete för egen räkning 325 91 571 199
Övriga rörelseintäkter 159 -327 335 1 970
Summa rörelsens intäkter 19 874 19 667 73 193 78 939

Rörelsens kostnader
Direkta uppdragskostnader -11 684 -7 273 -36 390 -32 290
Övriga externa kostnader -4 645 -2 954 -16 288 -11 180
Personalkostnader -7 551 -7 814 -32 033 -31 345
Av och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar -120 -141 -7 469 -938

Övriga rörelsekostnader 24 -68 -46 -68
Summa rörelsens kostnader -23 976 -18 250 -92 226 -75 821

Rörelseresultat -4 102 1 417 -19 033 3 118

Finansiella intäkter 12 65 109 104
Finansiella kostnader -377 -196 -1 071 -1 101
Resultat från finansiella poster -365 -131 -962 -997

Resultat före skatt -4 467 1 286 -19 995 2 121

Inkomstskatt -7 0 -7 3 000
Periodens resultat -4 474 1 286 -20 002 5 121

Övrigt totalresultat för året -4 474 1 286 -20 002 5 121

Summa totalresultat för året -4 474 1 286 -20 002 5 121

Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -4 474 1 286 -20 002 5 121
Summa totalresultat hänförligt till moderföretages aktieägare -4 474 1 286 -20 002 5 121

Årets resultat hänförligt till minoritetsägare - - - -
Summa totalresultat hänförligt till minoritetsägare - - - -

Resultat per aktie före utspädning, kr* -0,62 0,24 -3,41 1,51
Resultat per aktie efter utspädning, kr* -0,49 0,24 -3,17 1,51
Resultat per aktie vid periodens utgång före utspädning, kr -0,41 0,24 -1,82 0,95
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 7 252 879 5 398 751 5 862 283 3 381 576
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 9 052 463 5 398 751 6 312 179 3 381 576
Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädning 10 961 136 5 398 751 10 961 136 5 398 751
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning 16 359 887 5 398 751 16 359 887 5 398 751

* Resultat per aktie beräknas på vägt genomsnitt antal aktier under perioden.
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Koncernens rapport över finansiell ställning
Belopp i KSEK 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 30 578 30 816
Övriga immateriella tillgångar 6 007 5 328
Inventarier verktyg och installationer 459 237
Uppskjutna skattefordringar 3 000 3 000
Summa anläggningstillgångar 40 044 39 381

Omsättningstillgångar
Varulager 996 553
Kortfristiga fordringar 20 936 20 002
Likvida medel 13 751 10 016
Summa omsättningstillgångar 35 683 30 571
SUMMA TILLGÅNGAR 75 727 69 952

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare 38 253 43 404
Summa eget kapital 38 253 43 404

Skulder
Långfristiga skulder
Övriga avstättningar 2 700 -
Upplåning från kreditinstitut 1 475 -
Summa långfristiga skulder 4 175 0

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut 13 664 11 922
Kortfristiga icke räntebärande skulder 19 635 14 626
Summa kortfristiga skulder 33 299 26 548
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 75 727 69 952
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Koncernens rapport över kassaflöden
2012 2011 2012 2011

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Belopp i KSEK OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN - DEC

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat -4 102 1 417 -19 033 3 118
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 611 164 10 660 961
Erhållen ränta 12 65 109 104
Erlagd ränta -377 -196 -1 071 -1 101
Betald skatt -7 -122 -7 -122
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital -1 863 1 328 -9 342 2 960

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager 112 404 59 267
Ökning/minskning rörelsefordringar -1 901 -2 275 2 249 1 361
Ökning/minskning rörelseskulder -864 -80 899 -12 656
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 516 -623 -6 135 -8 068

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -413 -874 -2 974 -2 495
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -288 - -369 -
Köp av dotterföretag - - -2 000 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -701 -874 -5 343 -2 495

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 14 360 -523 14 360 18 731
Upptagna lån - - 1 500 3 000
Amortering av lån -490 -870 -1 250 -6 230
Ökning/minskning av räntebärande skulder 3 134 3 143 603 3 143
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella tillgångar - - - -500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 004 1 750 15 213 18 144

Periodens kassaflöde 11 787 253 3 735 7 581

Likvida medel vid periodens början 1 964 9 763 10 016 2 435
Likvida medel vid periodens slut 13 751 10 016 13 751 10 016

Räntebärande nettoskuld
Likvida medel 13 751 10 016 13 751 10 016
Räntebärande skulder -15 139 -11 922 -15 139 -11 922
Total nettoskuld -1 388 -1 906 -1 388 -1 906
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Segmentsredovisning

Koncernens rapport över förändringar eget kapital
Belopp i KSEK Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital
Övrigt 

tillskjutet  
kapital

Reserver
Upparbetat resultat  

inklusive årets  
resultat

Summa  
eget kapital 

Ingående balans per 1 januari 2011 26 601 69 580 7 882 -84 927 19 136
Summa totalresultat för perioden 5 121 5 121
Nyemission 5 410 313 5 723
Företrädesemission 14 550 14 550
Kvittningsemission 416 416
Transaktionskostnader emissioner -1 542 -1 542
Nedsättning av aktiekapitalet -14 550 14 550 -
Makulering av egna aktier -34 34 -
Utgående balans per 31 december 2011 32 393 82 901 7 916 -79 806 43 404

Ingående balans per 1 januari 2012 32 393 82 901 7 916 -79 806 43 404
Summa totalresultat för perioden -20 002 -20 002
Nedsättning av aktiekapitalet -16 196 16 196
Företrädesemission 16 196 16 196
Kvittningsemission 490 490
Transaktionskostnader emissioner -1 835 -1 835
Utgående balans per 31 december 2012 32 883 97 262 7 916 -99 808 38 253

2012 2011 2012 2011
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

Belopp i KSEK OKT-DEC OKT-DEC JAN - DEC JAN - DEC

Omsättning
Säkerhet & Brand 12 905 12 953 48 164 49 112
Event & Lås 6 612 6 950 24 123 27 658
Ofördelat - - - -
Totalt 19 390 19 903 72 287 76 770

Bruttoresultat *
Säkerhet & Brand 168 3 806 3 983 11 860
Event & Lås 51 1 616 2 524 3 752
Ofördelat -64 -606 -2 643 -2 477
Totalt 155 4 816 3 864 13 135

* Omsättning med avdrag för direkta uppdragskostnader samt personalkostnader.

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkstäl-
lande beslutsfattaren. Segmenten benämns Säkerhet & Brand samt Event & Lås vilket motsvarar tidigare benämningar Stockholm 
och Göteborg.

Det sker ingen fakturering mellan segmenten varför redovisad omsättning är extern omsättning.
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Moderbolagets resultaträkning
2012 2011 2012 2011

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Belopp i KSEK OKT-DEC OKT-DEC JAN - DEC JAN - DEC

Rörelsens kostnader
Nettoomsättning 750 750 3 000 3 000
Övriga rörelseintäkter 141 -12 141 64
Summa rörelsens intäkter 891 738 3 141 3 064

Rörelsens intäkter
Övriga externa kostnader -1 406 -654 -4 182 -3 074
Personalkostnader -64 -606 -2 643 -2 477
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar - - - -1
Övriga rörelsekostnader - - - -
Summa rörelsens kostnader -1 470 -1 260 -6 825 -5 552

Rörelseresultat -579 -522 -3 684 -2 488

Resultat från andelar i koncernföretag -1 500 1 837 -6 900 1 852
Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 337 72 69
Räntekostnader och liknande resultatposter -177 280 -279 -268
Resultat från finansiella poster -1 675 2 454 -7 107 1 653

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -2 254 1 932 -10 791 -835

Skatt på årets resultat - - - 3 000
Årets resultat -2 254 1 932 -10 791 2 165

Moderbolagets rapport över totalresultat
Övrigt totalresultat för perioden - - - -
Periodens resultat -2 254 1 932 -10 791 2 165
Summa totalresultat för perioden -2 254 1 932 -10 791 2 165
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Moderbolagets balansräkning
Belopp i KSEK 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 41 450 41 368
Uppskjutna skattefordringar 3 000 3 000

44 450 44 368

Summa anläggningstillgångar 44 450 44 368

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar . 35
Fordringar hos koncernföretag 12 123 13 223
Aktuella skattefordringar 25 107
Övriga fordringar 216 49
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 111

12 379 13 525

Kassa och bank 13 739 10 016

Summa omsättningstillgångar 26 118 23 541

SUMMA TILLGÅNGAR 70 568 67 909

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital 32 884 32 393
Reservfond 27 964 27 964
Uppskrivningsfond 12 839 12 839
Summa bundet eget kapital 73 687 73 196

Fritt eget kapital
Överkursfond 80 886 64 690
Balanserat resultat -91 751 -92 079
Årets resultat -10 791 2 165
Summa fritt eget kapital -21 656 -25 224

Summa eget kapital 52 031 47 971

Avsättningar
Övriga avsättningar 700 -
Summa avsättningar 700 0

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 1 100 -
Summa långfrisitiga skulder 1 100 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 229 1 318
Skulder till koncernföretag 14 027 18 245
Övriga skulder 1 337 114
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 144 261
Summa kortfristiga skulder 16 737 19 938

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 70 568 67 909
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