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Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First 
North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2014

Pressinformation 19 februari 2015 
Bokslutskommuniké 2014

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG OKTOBER - DECEMBER 2014
 » Nettoomsättningen uppgick till 20,3 (24,6) Mkr
 » Rörelseresultat uppgick till -6,5 (0,1) Mkr  
 efter påverkan av nedskrivningar med -4,0 (0,8) Mkr
 » Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (0,02) Mkr
 » Periodens resultat per aktie uppgick till -0,25 (0,00) kr
 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter  
 förändring av rörelsekapital uppgick till -2,5 (2,6) Mkr 

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI - DECEMBER 2014
 » Nettoomsättningen uppgick till 73,5 (78,4) Mkr
 » Rörelseresultat uppgick till -13,7 (-2,3) Mkr 
 efter påverkan av nedskrivningar med -4,0 (0,8) Mkr
 » Periodens resultat efter skatt uppgick till -15,0 (-2,9) Mkr
 » Periodens resultat per aktie uppgick till -0,92 (-0,27) kr
 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter  
 förändring av rörelsekapital uppgick till -9,2 (0,2) Mkr

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år
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VD:s kommentar
Periodens nettoomsättning uppgick till 20,3 (24,6) MSEK med ett negativt rörelseresultat på koncernnivå om –6,5 (0,1) MSEK. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades och vi redovisar ett negativt flöde från rörelsen om –2,5 (2,6) MSEK 
för det fjärde kvartalet. Det negativa resultatet härstammar huvudsaklig från svag utveckling inom affärsområdet Event & 
Lås, där minskade affärsvolymer för Event inneburit negativa resultat trots acceptabla projektmarginaler. En nedskrivning 
har genomförts under perioden avseende den egenutvecklade systemprogramvaran Confidence ticket, vilket påverkar re-
sultatet med –4,0 MSEK. Nedskrivningen har gjort till följd av en pågående strategisk översyn av verksamheten inom Event 
& Lås. För bolagets kärnverksamhet, Säkerhet & Brand, redovisas ett rörelseöverskott genom stabil affärsvolym och lön-
samma projektmarginaler. 
Affärsområde Säkerhet & Brand följer upp ett lönsamt tredje kvartal med ett positivt resultat även i det fjärde. Vi ser framgång i en 
fortsatt ökad orderingång och att bolaget under perioden har vunnit två viktiga affärer; dels Vasakronan vilken initialt omfattar ett 
treårsavtal avseende brandlarmsservice för ett 60-tal Stockholmsfastigheter, dels Fortum Distribution vilken omfattar en större sä-
kerhetsentreprenad. Det är mycket tillfredställande att vår satsning att etablera oss som en ledande säkerhetsspecialist inom våra 
målsegment, Fastigheter och Kritisk Infrastruktur, bär frukt. De vunna affärerna med Vasakronan och Fortum är del av en framgångs-
våg som nu genererar ett ökat förtroende för bolagets säkerhetslösningar och servicenivå inom målsegmenten. I och med förvärvet 
av Imtech Elteknik ABs affärsområde säkerhet är vi nu även etablerade med personal i Göteborg, vilket öppnar för nya intressanta 
affärsmöjligheter då vi kan agera nära kunderna i regionen.

Affärsområde Event & Lås uppnår inte operativ lönsamhet under kvartalet eller för året som helhet. De affärsvolymer som krävs inom 
i synnerhet Event för att täcka våra fasta kostnader har inte uppnåtts trots att projektmarginalen är god. Inom affärsområdet uppvisar 
Låssystem, där målgruppen till huvudsak är hotellsektorn, resultat enligt plan.

En bärande del i Confidence strategiska plan för att uppnå koncernmässig lönsamhet är att genomföra en strukturförändring via 
tillväxt, såväl organiskt som via förvärv, samt att löpande höja bolagets kostnadseffektivitet. Moderbolaget belastas under fjärde kvar-
talet 2014 med engångskostnader främst för juridiskt biträde.

Delmålet att i tillägg till organisk tillväxt även växa via förvärv, har infriats genom att bolaget den 28 januari meddelade inkråmsförvär-
vet av Imtech Elteknik ABs affärsområde säkerhet. Inkråmsförvärvet tillför bolagets affärsområde Säkerhet & Brand nya kunder med 
en skattad volym om 25-30 MSEK på årsbasis samt kompetens och kapacitet i form av nya skickliga medarbetare. 

Det är min bedömning att vi med en total affärsvolym om ca 120 MSEK för den kommande 12-månadsperioden har förutsätt-
ningarna och den kritiska massa som krävs för att på kvartalsbasis leverera positiva resultat på koncernnivå under 2015. 
Bolagets styrelse beslutade den 13 februari 2015 att kalla till extra bolagsstämma den 13 mars 2015 i syfte att genomföra en nyemis-
sion om 9,5 MSEK. Likviden från den föreslagna företrädesemissionen avses användas till framtida tillväxtsatsningar.. Den förstärker 
även balansräkningen och bolagets förmåga att finansiera den fortsatta utvecklingen med ökade affärsvolymer. Jag är glad över att 
vi genom denna kompletterande emission kan få möjlighet att fullfölja planen och de positiva effekter som följer av det genomförda 
förvärvet och ett stadigt förbättrat marknadsläge inom affärsområdet Säkerhet & Brand.

De delar av tillväxtplanen som genomförts har varit framgångsrika. Positioneringen av Confidence som 
specialister på produkt- och tjänstesidan inom den IT-intensiva säkerhetstekniken och som en 
kompetent ”one-stop-shop” fortsätter oförtrutet. Med nya, attraktiva och innovativa tjänste-
koncept att lansera löpande under 2015 har vi förutsättningar att befästa denna position. 
Vi har med stolthet kunnat pressmeddela flertalet vunna prestigeuppdrag under året 
och avser att fortsätta med det under 2015. 

Basen i allt vi gör är kundnöjdhet och där fortgår vårt förbättringsarbete utan up-
pehåll. Vårt mål är lönsamhet genom att alltid vilja mer, vara effektivare och stå 
närmare våra kunder än våra konkurrenter. Den pågående breddningen från säker-
hetsleverantör till att vara kundernas säkerhetsoperatör ger ökad kundnytta och ett 
ökat aktieägarvärde. 

Jag ber att få tacka min personal för deras fokuserade insatser samt våra aktieä-
gare och kunder för det förtroende de visat oss under 2014 och för den fortsatta 
resan. Jag ser fram emot ett spännande 2015 tillsammans.

Mats Engström

VD, Confidence International AB (publ.)

Direkt: +46 (0)765 00 50 08 
E-post: 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 uppskjuten skatteskuld) i förhållande till balansom-
slutningen.

 » 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 2014 2013 2012 2011 2010

Resultat
Nettoomsättning 73 451 78 369 72 287 76 770 78 182
Rörelseresultat, EBIT -13 652 -2 330 -19 033 3 118 2 890
Resultat före skatt -14 959 -2 939 -19 995 2 121 2 109
Periodens resultat -14 959 -2 939 -20 002 5 121 124

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

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

Finansiell ställning
Balansomslutning 62 523 68 975 75 727 69 952 59 465
Eget kapital 30 859 35 314 38 253 43 404 19 136
Sysselsatt kapital 40 992 43 871 53 392 55 326 30 992
Soliditet, % 49% 51% 51% 62% 32%

Per aktie
Eget kapital per aktie före utspädning, kr 1,14 3,22 3,49 8,04 8,63
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 1,14 3,22 2,34 8,04 8,63
Resultat per aktie i genomsnitt före utspädning, kr -0,92 -0,27 -3,41 1,51 0,60
Resultat per aktie vid periodens utgång före utspädning, kr -0,55 -0,27 -1,82 0,95 0,59
Antal aktier (1000-tal)* 27 039 10 961 10 961 5 399 2 217

Anställda
Genomsnittligt antal anställda 55 56 59 55 57
Nettoomsättning per anställd 1 335 1 399 1 225 1 396 1 372

*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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AFFÄRSOMRÅDEN 

Koncernens verksamhet är uppdelad i två affärsområden; Säkerhet & 
Brand och Event & Lås. Affärsområdena redovisas som separata seg-
ment. Moderbolaget ingår inte i något segment.

MARKNAD

Confidence är verksamt inom marknaden för integrerade säkerhetslös-
ningar. Bolaget tillhandahåller produkter, tjänster och kompletta lösningar 
inom säkerhet, brandskydd samt tillträdes och eventlösningar. Erbjudan-
det bygger på noga utvalda produkter från samarbetspartners, vilka an-
tingen säljs som separata system eller som integrerade helhetslösningar. 
Confidence prioriterade målgrupper är större kunder med behov av hel-
hetslösningar, fastighetsägare och förvaltare, publika anläggningar, ho-
tell- och konferensanläggningar samt offentlig sektor. 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

1 oktober - 31 december 2014
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 20,3 (24,6) Mkr. Rö-
relseresultatet uppgick till -6,5 (0,1) Mkr. Rörelseresultatet har påverkats ne-
gativt med 4,0 mkr hänförligt till en nedskrivning avseende den egenutveck-
lande programvaran Confidence Ticket. Nedskrivningen har gjorts till följd av 
en pågående strategisk översyn av verksamheten inom segmentet Event & 
Lås. Perioden belastas med juridiska kostnader av engångskaraktär på 0,5 
Mkr för såväl framåtriktad affärsjuridik som den rättstvist som beskrivs när-
mare under ”Tvister och rättsliga processer” nedan. Jämförelseperiodens 
rörelseresultat påverkades positivt med 0,8 Mkr avseende återföring av tidi-
gare nedskrivning av egenutvecklade programvaran.

Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (0,02) Mkr. Resultat per 
aktie uppgick till -0,25 (0,00) kr före utspädning och -0,25 (0,00) kr efter 
utspädning. 

1 januari – 31 december 2014
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 73,5 (78,4) Mkr, 
vilket är en minskning med 6,2 %.

Rörelseresultat uppgick till -13,7 (-2,3) Mkr och periodens resultat efter 
skatt uppgick till -15,0 (-2,9) Mkr. Rörelseresultatet har påverkats negativt 
med 4,0 mkr hänförligt till en nedskrivning avseende den egenutvecklan-
de programvaran Confidence Ticket. Nedskrivningen har gjort till följd av 
en pågående strategisk översyn av verksamheten inom segmentet Event 
& Lås. Rörelseresultatet påverkas också negativt av lägre sammanlagda 
volymer än föregående år, i huvudsak inom Event & Lås. Jämförelsepe-
riodens rörelseresultat påverkades positivt med 0,8 Mkr avseende åter-
föring av tidigare nedskrivning av egenutvecklade programvaran. 

Resultat per aktie uppgick till -0,92 (-0,27) kr före utspädning och -0,92 
(-0,27) kr efter utspädning. Avkastning på sysselsatt kapital var i likhet 
med föregående år negativ.

Koncernen har uppskattningsvis 207 MSEK i ackumulerade förlustav-
drag för vilka uppskjuten skattefordran inte redovisas. 

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE

1 oktober - 31 december 2014
För perioden uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten efter 
förändring av rörelsekapital till -2,5 (2,6) Mkr. Av kortfristiga fordringar upp-
går kundfordringar till 17,0 (18,0) Mkr. Övriga kortfristiga fordringar avser 
främst upparbetade men ännu ej fakturerade intäkter samt förutbetalda 
kostnader. Likvida medel uppgick till 0,2 (2,0) Mkr. Under perioden har 
1,1 Mkr utbetalats i tillkommande köpeskilling avseende f d Compatec AB. 
Detsamma gällde för jämförelseperioden. Ingen ytterligare tilläggsköpe-
skilling finns efter detta att reglera i fråga om förvärvet av f d Compatec AB.

Under det fjärde kvartalet har emissionslikvid om 10,1 Mkr före avdrag för 
emissionskostnader om 1,5 Mkr influtit när den på extra bolagsstämma 
den 3 september 2014 beslutade nyemissionen slutförts. Av emissions-
likviden har ca 5,0 Mkr använts för återbetalning av lån som upptagits i 
avvaktan på emissionslikviden. 

1 januari – 31 december 2014
För perioden uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten efter 
förändring av rörelsekapital till -9,2 (0,2) Mkr. Under perioden har 1,1 
(1,6) Mkr utbetalats i tillkommande köpeskilling avseende f d Compatec 
AB. I och med utbetalningen av 1,1 Mkr under år 2014 har all tilläggskö-
peskilling avseende f d Compatec AB reglerats i enligt med avtal.

Efter beslut på extra bolagsstämma den 3 september 2014 har bolaget 
under september-oktober genomfört en nyemission som sammanlagt till-
fört bolaget 10,1 Mkr efter avdrag för emissionskostnader om 1,5 Mkr. Av 
emissionslikviden har ca 5,0 Mkr använts för återbetalning av lån som 
upptagits i avvaktan på att emissionslikviden skulle inflyta.

FINANSIERING

Koncernen har räntebärande skulder om 10,1 (8,6) Mkr. Koncernen har ett 
eget kapital om 30,8 (35,3) Mkr och en soliditet uppgående till 49,3 (51,1) 
procent. Per den sista december 2014 hade koncernen 2,8( 3,2) Mkr i 
outnyttjat utrymme avseende checkkredit och factoring. Det finns inga vä-
sentliga skillnader mellan nominella värden och verkliga värden avseende 
räntebärande skulder.

Efter beslut på extra bolagsstämma den 3 september 2014 har bolaget 
genomfört en nyemission som sammanlagt tillfört bolaget 10,1 Mkr efter 
avdrag för emissionskostnader om 1,5 Mkr. Av emissionslikviden har ca 
5,0 Mkr använts för återbetalning av lån som upptagits i avvaktan på 
emissionslikviden.

Verksamheten
Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller modulära, integrerbara säkerhetslösning-
ar 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. Confi-
dence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom säkerhet, brand, larm, entré- och 
eventlösningar. Bolaget tillhandahåller egen installationskapacitet samt 24/7 jour, service och support.
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INVESTERINGAR

1 oktober - 31 december 2014
Investeringarna i immateriella och materiella tillgångar under perioden 
uppgick till 0,6 (0,6) Mkr, och avser i huvudsak utveckling av den egen-
utvecklade programvaran Confidence Ticket samt investeringar kopplade 
till företagets vagnpark. Kundanpassad utveckling avseende Confidence 
Ticket som inte är repetitiv har kostnadsförts i sin helhet.

Confidence har med förträdaren Entry Event sedan 1988 haft en ledande 
position inom kassa-, entré- och biljettsystem för publika anläggningar. Un-
der 2012 lanserades den första versionen av den helt nyutvecklade ersät-
taren Confidence Ticket. Det nya systemet tar ett stort kliv in i framtiden 
med den moderna och moduluppbyggda plattformen, nya flexibla affärs- 
och finansieringsmodeller samt möjligheten till en säker och kostnadsef-
fektiv driftmiljö genom hosting.

Under perioden har 1,1 (1,1) mkr utbetalats i tillkommande köpeskilling 
avseende f d Compatec AB.

1 januari – 31 december 2014
Investeringarna under perioden uppgick till 1,6 (2,2) Mkr och avser utveck-
ling av den egenutvecklade programvaran Confidence Ticket samt inves-
teringar kopplade till verksamhetslokaler i Sundbyberg, Stockholm och 
investeringar i vagnpark.

Under året har enligt avtal 1,1 (1,6) Mkr utbetalats i tillkommande köpe-
skilling avseende f d Compatec AB. Ingen ytterligare tilläggsköpeskilling 
kvarstår att reglera.

ANSTÄLLDA

Medelantal anställda i koncern under fjärde kvartalet var 55 (58). Medel-
antal anställda i koncern för helåret var 55 (56).

INCITAMENTSPROGRAM

På årsstämma 2013-04-26 beslutades att införa incitamentsprogram för 
bolagets ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Fem ledan-
de befattningshavare har i april 2014 erbjudits och valt att köpa vardera 
100 000 teckningsoptioner av serie 2013/2016 med teckningskurs 3,60 
SEK och en löptid till den 31 maj 2016.

MODERBOLAGET

1 oktober - 31 december 2014
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,8 (0,8) Mkr. 
Perioden belastas med juridiska kostnader av engångskaraktär på 0,5 Mkr 
för såväl framåtriktad affärsjuridik som den rättstvist som beskrivs närmare 
under ”Tvister och rättsliga processer” nedan. Resultatet efter finansiella 
poster uppgick till -19,9 (-1,0) Mkr. Periodens resultat efter finansiella poster 
belastas med -18,6 (0) Mkr i nedskrivning av aktier i helägda dotterbolag.

1 januari – 31 december 2014
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 3,0 (3,0) Mkr. 
Perioden belastas med juridiska kostnader av engångskaraktär på 0,5 Mkr 
för såväl framåtriktad affärsjuridik som den rättstvist som beskrivs närmare 
under ”Tvister och rättsliga processer” nedan. Resultatet efter finansiella 
poster uppgick till -24,7 (-3,1) Mkr. Periodens resultat efter finansiella pos-
ter belastas med -20,7 (0) Mkr i nedskrivning av aktier i helägda dotterbo-
lag. Det egna kapitalet uppgick till 34,7 (48,9) Mkr vilket innebär en soliditet 
på 80 (82) procent. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

2014-11-28  Confidence har ingått en avsiktsförklaring om  
 inkråmsförvärv av Imtech Eltekniks affärsområde Säkerhet

2014-11-18  Vasakronan väljer Confidence servicetjänster för  
 60 fastigheter i Stockhol 

2014-11-06  Kvartalsrapport Q3 2014

2014-10-10  Confidence företrädesemission genomförd

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

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Moderbolagets tvist gällande köpta ekonomitjänster av SED Capital AB un-
der 2010 och 2011 har i december 2014 avgjorts i tingsrätt. Avtalet med SED 
Capital AB avslutades under andra kvartalet 2011. Tingsrätten avgjorde till 
fördel för SED Capital AB i fråga om bolaget utestående skuld om 0,5 Mkr. 
Tingsrättens dom har efter rapportperiodens utgång vunnit laga kraft vad 
avser den utestående skulden och moderbolaget har i januari 2015 regle-
rat denna skuld jämte ränta med ett sammanlagt belopp på 0,8 Mkr. Båda 
parter har överklagat tingsrättens dom vad avser rättegångskostnader. Full 
avsättning för kostnader kopplade till den ännu ej avgjorda delen av tvisten 
har skett baserat på bolagets bästa bedömning.

Bolagets styrelse har den 11 januari 2015 beslutat att föreslå en extra 
bolagsstämma att besluta om en nyemission med företräde för befintliga 
aktieägare om 9,5 Mkr före emissionskostnader samt ett bemyndigande 
om en överteckningsoption om 1,8 Mkr för det fall att företrädesemissio-
nen blir fulltecknad. Kallelse till extra bolagsstämma den 13 mars 2015 
har skett den 11 januari 2015.

Koncernen har den 2 februari 2015 genomfört ett inkråmsförvärv av Imtech 
Säkerhet från Imtech Elteknik AB. Den förvärvade verksamheten kommer 
att integreras med Confidence segment Säkerhet & Brand. Förvärvet be-
räknas öka den årliga affärsvolymen för Säkerhet & Brand med 25-30 Mkr. 
Förvärvsanalys har ännu inte upprättats.

 

2015-02-11  Styrelsen för Confidence föreslår att en extra bolagsstämma  
 beslutar om företrädesemission om totalt cirka 9,5 MSEK

2015-02-11  Kallelse till extra bolagsstämma 

2015-01-28  Confidence genomför inkråmsförvärv av Imtech Eltekniks  
 affärsområde Säkerhet

2015-01-20  Fortum väljer Confidence säkerhetslösningar för skydd  
 av anläggning

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 rekommenda-
tion RFR 2 tillämpats. Från och med 1 januari 2014 har vissa ändringar i 
befintliga standarder samt nya tolkningsuttalanden (IFRIC) trätt ikraft. Be-
dömningen är att dessa inte får någon effekt på koncernens redovisning.

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.

Koncernen har en strategisk plan för att nå koncernmässig lönsamhet. 
Styrelsen och bolagsledningen har vid upprättande av den finansiella infor-
mationen per den 31 december 2014 vid värderingsöverväganden beaktat 
denna plan, att besparingsprogram är genomfört och att Säkerhet & Brand 
redovisar ett rörelseöverskott. En strategisk översyn av verksamheten inom 
Event & Lås har också påverkar ställningstagandena i fråga om värdering.
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GRANSKNINGSRAPPORT

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

MARKNADSNOTERING

Bolagets aktie är noterad på OMX First North under kortnamnet CONF.

Aktiens stängningskurs per 30 december 2014 var 0,58 SEK.

CERTIFIED ADVISOR 

Erik Penser Bankaktiebolag

Biblioteksgatan 9, box 7405

103 91 Stockholm

Tel 08-463 80 00

KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION

 » 2015-04-24 Årsstämma 2015 
 » 2015-05-12 Kvartalsrapport Q1
 » 2015-08-14 Kvartalsrapport Q2
 » 2015-11-06 Kvartalsrapport Q3
 » 2016-02-19 Kvartalsrapport Q4

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

RAPPORT FRÅN STYRELSE OCH VD

Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning och resultat samt be-
skriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen och 
de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 19 februari 2015

Confidence International AB (publ.)

Styrelsen

Peter Forhaug, Styrelsens ordförande

Samir Taha, Styrelseledamot

Willi Persson, Styrelseledamot

Bengt Rolén, Styrelseledamot

Mats Engström, Verkställande direktör

Mats Engström 
Verkställande direktör 
Tel 08-620 82 00

Mats Wahlgren 
Pressansvarig 
Tel 0708-59 18 75

Confidence International AB (publ.) 
Esplanaden 3B, 172 67 Sundbyberg 
Telefon: +46 (0)8 620 82 00

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Internet: www.confidence.se 
e-post: info@confidence.se

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

För bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen 
för år 2013.

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.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Styrelsearvoden är reglerade enligt beslut på ordinarie årsstämma 2014-
04-26 till samtliga ledamöter.

På årsstämma 2013-04-26 beslutades att införa incitamentsprogram för 
bolagets ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Fem ledan-
de befattningshavare har under april 2014 erbjudits och valt att köpa var-
dera 100 000 teckningsoptioner av serie 2013/2016 med teckningskurs 
3,60 SEK och en löptid till den 31 maj 2016.

Moderbolaget Confidence International AB har i juni 2014 upptagit ett 
lån om 5 MSEK från Erik Penser Bank. Lånet har återbetalats med del 
av emissionslikviden från den under fjärde kvartalet 2014 slutförda ny-
emissionen som beslutades av extra bolagsstämma den 3 september 
2014. En grupp större aktieägare har ingått i ett borgensåtagande för 
lånet. Bland borgensmännen ingick Samir Taha, styrelsens vice ordfö-
rande samt Elander Invest AB, vars styrelseordförande Willi Persson är 
styrelseledamot i Confidence International AB. Ersättning för borgenså-
tagandet till borgensmännen har erlagts av bolaget med ett belopp om 
sammanlagt 425 KSEK, motsvarande 8,5 % av borgensmännens åta-
gande. Ersättningen erlagts genom en kvittningsemission där betalning 
skett med nyemitterade aktier för samtliga borgensmän utom Samir Taha 
och Elander Invest AB. Till dessa betalas istället kontant ersättning mot-
svarande 8,5 % av respektive borgensmans åtagande.

Inga övriga transaktioner med närstående har skett under rapportperio-
den eller efter dess utgång.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER

Moderbolagets tvist gällande köpta ekonomitjänster av SED Capital AB 
under 2010 och 2011 har i december 2014 avgjorts i tingsrätt. Avtalet med 
SED Capital AB avslutades under andra kvartalet 2011. Tingsrätten avgjor-
de till fördel för SED Capital AB i fråga om bolaget utestående skuld om 0,5 
Mkr. Tingsrättens dom har efter rapportperiodens utgång vunnit laga kraft 
vad avser den utestående skulden och moderbolaget har i januari 2015 
reglerat denna skuld jämte ränta med ett sammanlagt belopp på 0,8 Mkr. 
Båda parter har överklagat tingsrättens dom vad avser rättegångskostna-
der. Full avsättning för kostnader kopplade till den ännu ej avgjorda delen 
av tvisten har skett baserat på bolagets bästa bedömning.

UTSIKTER FÖR 2015

Bolaget lämnar ingen prognos för 2015.
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Koncernens rapport över totalresultat

2014 2013 2014 2013
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

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

Nettoomsättning 20 334 24 552 73 451 78 369
Aktiverat arbete för egen räkning 224 239 867 485
Övriga rörelseintäkter 270 66 296 108
Summa rörelsens intäkter 20 828 24 857 74 614 78 962

Rörelsens kostnader
Direkta uppdragskostnader -8 894 -12 056 -33 497 -32 430
Övriga externa kostnader -3 545 -3 568 -11 325 -14 143
Personalkostnader -10 052 -9 081 -35 956 -32 983
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -4 886 - -7 488 -1 651
Övriga rörelsekostnader - -7 - -85
Summa rörelsens kostnader -27 377 -24 712 -88 266 -81 292

Rörelseresultat -6 549 145 -13 652 -2 330

Finansiella intäkter 7 48 43 134
Finansiella kostnader -127 -170 -1 350 -743
Resultat från finansiella poster -120 -122 -1 307 -609

Resultat före skatt -6 669 23 -14 959 -2 939

Inkomstskatt - - - -

Periodens resultat -6 669 23 -14 959 -2 939

Övrigt totalresultat för året - - - -

Summa totalresultat för året -6 669 23 -14 959 -2 939

Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -6 669 23 -14 959 -2 939
Summa totalresultat hänförligt till moderföretages aktieägare -6 669 23 -14 959 -2 939

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

Resultat per aktie före utspädning, kr* -0,25 0,00 -0,92 -0,27
Resultat per aktie efter utspädning, kr* -0,25 0,00 -0,92 -0,27
Resultat per aktie vid periodens utgång före utspädning, kr -0,25 0,00 -0,55 -0,27
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 27 038 597 10 961 136 16 320 461 10 961 136
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 27 038 597 10 961 136 16 320 461 10 961 136
Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädning 27 038 597 10 961 136 27 038 597 10 961 136
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning 27 038 597 10 961 136 27 038 597 10 961 136

* Resultat per aktie beräknas på vägt genomsnitt antal aktier under perioden.
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Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i KSEK 14-12-31 13-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 31 070 31 070
Övriga immateriella tillgångar 1 156 6 127
Inventarier 4 865 3 626
Uppskjutna skattefordringar 3 000 3 000
Summa anläggningstillgångar 40 091 43 823

Omsättningstillgångar
Varulager 984 1 154
Kundfordringar 17 025 17 967
Övriga kortfristiga fordringar 4 254 3 982
Likvida medel 169 2 049
Summa omsättningstillgångar 22 432 25 152
SUMMA TILLGÅNGAR 62 523 68 975

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare 30 859 35 314
Summa eget kapital 30 859 35 314

Avsättningar
Övriga avsättningar 462 700
Summa avsättningar 462 700

Skulder
Långfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut 3 077 2 164
Summa långfristiga skulder 3 077 2 164

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut 7 056 6 393
Leverantörsskulder 7 175 10 343
Aktuella skatteskulder - 6
Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder 13 894 14 055
Summa kortfristiga skulder 28 125 30 797
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 62 523 68 975
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Koncernens rapport över kassaflöden

2014 2013 2014 2013
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat -6 549 145 -13 652 -2 330
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 4 528 800 7 408 451
Erhållen ränta 7 48 43 134
Erlagd ränta och finansiella kostnader -127 -170 -1 350 -743
Betald skatt -6 -494 -6 -407
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  
av rörelsekapital -2 147 329 -7 557 -2 895

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager -89 -50 170 -158
Ökning/minskning rörelsefordringar -3 154 -3 942 670 -1 420
Ökning/minskning rörelseskulder 2 930 6 282 -2 468 4 682
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 460 2 619 -9 185 209

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -238 -238 -933 -1 009
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -315 -319 -653 -1 146
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 157 - 262 100
Köp av dotterföretag -1 100 -1 100 -1 100 -1 592
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 496 -1 657 -2 424 -3 647

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 10 503 - 10 505 -
Upptagna lån - - 4 925 -
Amortering av lån -4 925 -250 -5 300 -750
Ökning/minskning av räntebärande skulder -1 652 -1 425 -401 -7 514
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 926 -1 675 9 729 -8 264

Periodens kassaflöde -30 -713 -1 880 -11 702

Likvida medel vid periodens början 199 2 762 2 049 13 751
Likvida medel vid periodens slut 169 2 049 169 2 049

Räntebärande nettoskuld
Likvida medel 169 2 049 169 2 049
Räntebärande skulder -10 133 -8 557 -10 133 -8 557
Total nettoskuld -9 964 -6 508 -9 964 -6 508
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Segmentsredovisning

Koncernens rapport över förändringar eget kapital

2014 2013 2014 2013
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

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

Omsättning
Säkerhet & Brand 16 279 18 601 56 084 55 020
Event & Lås 4 055 5 951 17 367 23 349
Ofördelat
Totalt 20 334 24 552 73 451 78 369

Bruttoresultat
Säkerhet & Brand 504 1 171 -429 1 736
Event & Lås -5 042 766 -7 078 2 065
Ofördelat -2 011 -1 792 -6 145 -6 131
Totalt -6 549 145 -13 652 -2 330

Styrelsen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av Verkställande direktören 
och som används för att fatta strategiska beslut.

De rörelsesegment för vilka information ska lämnas, erhåller sina intäkter främst från brandskyddsteknik och 
säkerhetsteknik (Säkerhet&Brand) och från låssystem samt eventsystem (Event&Lås). Båda segmenten erhåller 
även intäkter avseende installation, service och underhåll.

Finansiella poster och skattekostnader fördelas inte per segment. Ej heller tillgångar och skulder via balansräk-
ningen. Investeringar i immateriella tillgångar är till sin helhet hänförliga till Event & Lås.

Belopp i KSEK Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital
Övrigt 

tillskjutet  
kapital

Reserver
Upparbetat re-

sultat inklusive 
årets resultat

Summa eget 
kapital 

Ingående balans per 1 januari 2013 32 884 97 261 7 916 -99 808 38 253
Summa totalresultat för perioden -2 939 -2 939
Utgående balans per 31 december 2013 32 884 97 261 7 916 -102 747 35 314

Ingående balans per 1 januari 2014 32 884 97 261 7 916 -102 747 35 314
Summa totalresultat för perioden -14 959 -14 959
Nyemission 11 255 804 12 059
Nedsättning av aktiekapitalet -25 212 25 212
Transaktionskostnader nyemission -1 555 -1 555
Utgående balans per 31 december 2014 18 927 96 510 7 916 -92 494 30 859
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Moderbolagets resultaträkning

2014 2013 2014 2013
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

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

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 750 750 3 000 3 000
Övriga rörelseintäkter - - - -
Summa rörelsens intäkter 750 750 3 000 3 000

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -968 -648 -2 296 -2 928
Personalkostnader -1 043 -1 142 -3 849 -3 203
Summa rörelsens kostnader -2 011 -1 790 -6 145 -6 131

Rörelseresultat -1 261 -1 040 -3 145 -3 131

Resultat från andelar i koncernföretag -18 600 - -20 700 -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 9 3 25
Räntekostnader och liknande resultatposter -22 -1 -842 -4
Resultat från finansiella poster -18 619 8 -21 539 21

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -19 880 -1 032 -24 684 -3 110

Skatt på årets resultat - - - -
Årets resultat -19 880 -1 032 -24 684 -3 110

Moderbolagets rapport över totalresultat
Övrigt totalresultat för perioden - - - -
Periodens resultat -19 880 -1 032 -24 684 -3 110
Summa totalresultat för perioden -19 880 -1 032 -24 684 -3 110
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Moderbolagets balansräkning

Belopp i KSEK 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 37 068 37 068
Uppskjutna skattefordringar 3 000 3 000

40 068 40 068

Summa anläggningstillgångar 40 068 40 068

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 2 794 17 466
Övriga fordringar 276 126
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 36 53

3 106 17 645

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank 169 2 049

Summa omsättningstillgångar 3 275 19 694

SUMMA TILLGÅNGAR 43 343 59 762

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital 18 927 32 884
Reservfond 27 964 27 964
Uppskrivningsfond 12 839 12 839
Summa bundet eget kapital 59 730 73 687

Fritt eget kapital
Överkursfond 81 689 80 886
Balanserat resultat -81 994 -102 542
Årets resultat -24 684 -3 110
Summa fritt eget kapital -24 989 -24 766

Summa eget kapital 34 741 48 921

Avsättningar
Övriga avsättningar 462 700
Summa avsättningar 462 700

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 214 860
Skulder till koncernföretag 6 111 7 751
Övriga skulder 472 1 206
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 343 324
Summa kortfristiga skulder 8 140 10 141

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 43 343 59 762
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