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Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First 
North, lämnar följande rapport för perioden januari-december 2015

Pressinformation 19 februari 2016 
Bokslutskommuniké 2015

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG OKTOBER - DECEMBER 2015
 » Nettoomsättningen för perioden uppgick för kvarvarande verksamhet till 32,6 (18,8) MSEK
 » Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick för kvarvarande verksamhet till 0,6 (-1,9) MSEK
 » Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,4 (-2,1) MSEK
 » Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid periodens utgång  
 uppgick till 0,01 (-0,25) SEK före och efter utspädning
 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten från kvarvarande verksamhet  
 efter förändring av rörelsekapital uppgick till -1,2 (-2,3) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI - DECEMBER 2015
 » Nettoomsättningen uppgick för kvarvarande verksamhet till 105,7 (65,0) MSEK
 » Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick för kvarvarande verksamhet till -3,6 (-7,2) MSEK
 » Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -4,7 (-8,5) MSEK
 » Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid periodens utgång  
 uppgick till -0,08 (-0,55) SEK före och efter utspädning
 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten från kvarvarande verksamhet  
 efter förändring av rörelsekapital uppgick till -9,8 (-8,5) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.
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VD:s kommentar

Fjärde kvartalets nettoomsättning uppgick till 32,6 (18,8) MSEK med ett positivt rörelseresultat på koncernnivå 
om 0,6 (-1,9) MSEK. Bolaget redovisar ett negativt men förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten om 
-1,2 (-2,3) MSEK. Det positiva resultatet på koncernnivå härrör från koncernens båda affärsområden genom en 
gynnsam kombination av volymtillväxt och stabila marginaler.
Confidence strategiska plan för ökad och uthållig lönsamhet på koncernnivå genomförs med kraft via ett förändringsarbete med tydliga 
delmål som omfattar åtgärder för effektivisering, kostnadskontroll samt fortsatt tillväxt. Jag kan med glädje konstatera att vi genom fram-
gångsrikt arbete nu har passerat den kritiska massa som krävs för uthållig lönsamhet, både avseende våra delmål för volym och margi-
nal, och det fjärde kvartalet följer trenden med stark och ytterligare accelererande försäljning. Tack vare den goda orderingången under 
denna och föregående period, har vi vid ingången av det nya året ca 65 MSEK i kontrakterat projektvärde för leveranser under 2016.

Omsättningsökning i det största affärsområde, Säkerhet och Brand, motsvarar 66 procent och når under perioden 27,0 (16,3) MSEK 
med ett rörelseresultat (EBIT) om 1,9 (0,5) MSEK. Affärsområdet följer därmed upp det andra och tredje kvartalet 2015 med ett positivt 
resultat även i det fjärde. Den fortsatt ökade orderingången härrör bland annat till ett generellt förbättrat marknads- och affärsläge men 
i huvudsak till bolagets framgångsrika satsningar på utvalda målgrupper inom fastighet och kritisk infrastruktur. Bolaget har har under 
perioden vunnit flera nya kontrakt, bland annat med Vattenfall, och vi ser ökade volymer i ett positivt affärsklimat inom både säkerhet 
och brand. Vår lönsamma affär inom service och eftermarknad är inget undantag och uppvisar en tillväxt sett till året motsvarande ca 40 
procent. Den redan starka organiska tillväxten i affärsområdet har förstärks ytterligare av tillkommande volymer från det framgångsrika 
förvärvet av Imtech Elteknik ABs affärsområde Säkerhet som genomfördes i början av året.

Även affärsområde Lås redovisar en omsättningsökning jämfört med fjärde kvartalet föregående år. Ökningen motsvarar 54 procent, 
avvecklad eventverksamhet inräknad, och vi når 6,2 (4,1) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 0,8 (-5,0) MSEK. Ökningen är dels ett 
resultat av ökat fokus i ett nu renodlat affärsområde där Confidence har inlett leveranser av ett flertal nya större låskontrakt, dels härrör 
den förbättrade lönsamheten från avveckling av Eventverksamheten som kraftigt tyngde motsvarande periods resultat föregående år. 
Det samlade ordervärdet under det tredje och fjärde kvartalet motsvarar ca 10 MSEK där leveranser påbörjats. Ett av affärsområdets största 
kunder är Scandic Hotels dit vi nu levererar nya låslösningar till två större hotell i Stockholm, Scandic Haymarket och Scandic Continental.

Distribution och försäljning av vårt brandlarmsfabrikat Notifier by Honeywell, fortsätter sin tillväxt och utvecklas enligt plan genom idag 
ca 20 kvalificerade återförsäljare samt genom egen direkt försäljning. Vi bedömer potentialen för lönsam tillväxt som fortsatt mycket god.

Vi gläds över det avslutande kvartalets positiva resultatet där flera viktiga delmål uppnåtts, men vi är samtidigt naturligtvis inte nöjda med 
att inte nå hela vägen fram till målet med ett positivt helårsresultat för 2015. 

Vi är i skrivandes stund redan inne i ett nytt utmanande år där koncernmässig lönsamhet är det överordnade målet. Confidence antar ut-
maningarna från ett positivt utgångsläge för ett lönsamt 2016 i sin helhet, trots det för branschen historiskt sett tröga första 
kvartalet. Med en orderbok med flera större projekt i båda våra affärsområden som redan påbörjats 
eller står inför uppstart senare under 2016 samt genom en förbättrad rörelsekapitalsfinansiering, 
enligt det tidigare genomförda bankbytet, har vi rätt förutsättningar att skapa lönsamhet i den 
expansionsfas vi nu befinner oss i. 

Lönsamhet skapar vi genom kundnöjdhet, att alltid vilja mer och vara kostnadseffektivare 
samt genom att stå närmare våra kunder än våra konkurrenter. Vi är trygga i att den pågåen-
de breddningen från säkerhetsleverantör till att vara kundernas säkerhetsoperatör ger ökad 
kundnytta och ett ökat aktieägarvärde.

Med kvartalets uppnådda delmål och positiva resultat står vi väl rustade för ett lönsamt 2016 
och jag ber att få tacka min personal för deras fokuserade insatser samt våra aktieägare och 
kunder för det förtroende ni visat oss under 2015 och för den fortsatta resan. Jag ser fram 
emot ett spännande 2016 tillsammans.

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.

Belopp i KSEK 2015 2014 2013 2012 2011

Resultat
Nettoomsättning 105 710 65 003 78 369 72 287 76 770
Rörelseresultat, EBIT -3 573 -7 154 -2 330 -19 033 3 118
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet -4 709 -8 461  -  -  - 
Periodens resultat från avvecklad verksamhet -36 -6 498 -2 939 -19 995 2 121
Periodens resultat -4 745 -14 959 -2 939 -20 002 5 121

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

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

Finansiell ställning
Balansomslutning 83 014 62 523 68 975 75 727 69 952
Eget kapital 36 811 30 859 35 314 38 253 43 404
Sysselsatt kapital 53 934 40 992 43 871 53 392 55 326
Soliditet, % 44% 49% 51% 51% 62%

Per aktie
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, kr 0,62 1,14 3,22 3,49 8,04
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per 
aktie i genomsnitt före och efter utspädning, kr -0,13 -0,52 3,22 2,34 8,04

Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per 
aktie i genomsnitt före ochr efter utspädning, kr -0,14 -0,92 -0,27 -3,41 1,51

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per ak-
tie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr -0,08 -0,31 -0,27 -1,82 0,95

Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per 
aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr -0,08 -0,55

Antal aktier vid periodens utgång (1000-tal) 59 277 27 039 10 961 10 961 5 399

Anställda
Genomsnittligt antal anställda 57 48 56 59 55
Nettoomsättning per anställd 1 855 1 354 1399 1 225 1 396
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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. Det under rapportperioden slut-
förda förvärvet av verksamhet inom säkerhetsteknik från Imtech Elteknik 
AB har integrerats i affärsområde Säkerhet & Brand. Moderbolaget ingår 
inte i något affärsområde.

Under perioden avvecklad verksamhet
Under första kvartalet 2015 har koncernens verksamhet inom Eventsys-
tem avvecklats genom försäljning av inkråm till Decta AB. Eventverk-
samheten har bedrivits som en integrerad del av affärsområdet Event & 
Lås. Den efter försäljningen den 1 mars 2015 kvarvarande verksamheten 
inom affärsområdet utgörs av Lås. Eventverksamheten redovisas där-
med sedan första kvartalet 2015 som avvecklad verksamhet och jämfö-
relseperioder har omräknats så att rapporterad information är uppdelad 
på kvarvarande verksamhet och avvecklad verksamhet.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

1 oktober -31 december 2015
Koncernens nettoomsättning för kvarvarande verksamhet för perioden upp-
gick till 32,6 (18,8) MSEK, vilket innebär en ökning med 73% jämfört samma 
kvartal föregående år. Omsättningsökningen är hänförlig till både affärsom-
råde Säkerhet & Brand, som ökar med 10,7 MSEK, samt affärsområde Lås 
som ökar med 3,1 MSEK jämfört med samma period föregående år. Kon-
cernens rörelseresultat för den kvarvarande verksamheten uppgick till 0,6 
(-1,9) MSEK och periodens totalresultat uppgick till 0,5 (-6,7) MSEK, varav 
0,13 (-4,6) MSEK är hänförligt till avvecklad verksamhet.

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie vid periodens 
utgång uppgick till 0,01 (-0,08) SEK och totalresultatet inklusive avveck-
lad verksamhet till 0,01 (-0,25) SEK. Resultat per aktie är detsamma före 
och efter utspädning.

1 januari -31 december 2015
Koncernens nettoomsättning för kvarvarande verksamhet under perio-
den uppgick till 105,7 (65,0) MSEK, vilket innebär en ökning med 63 %. 
Koncernens båda affärsområden bidrar till ökningen. Den beloppsmässigt 
största delen av ökningen är hänförlig till affärsområde Säkerhet & Brand, 
som bidrar med 33,7 MSEK. Koncernens rörelseresultat för den kvarva-
rande verksamheten uppgick till -3,6 (-7,1) MSEK och periodens totalre-
sultat uppgick till -4,7 (-15,0) MSEK, varav -0,1 (-6,5) MSEK är hänförligt 
till avvecklad verksamhet. Av periodens resultat för avvecklad verksamhet 
är 0,2 MSEK realisationsvinst och -0,3 MSEK rörelseresultat.

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie vid periodens 
utgång uppgick till -0,08 (-0,31) SEK och totalresultatet inklusive avveck-
lad verksamhet till -0,08 (-0,55) SEK. Resultat per aktie är detsamma 
före och efter utspädning.

Koncernen har uppskattningsvis 37 MSEK i ackumulerade förlustavdrag 
för vilka uppskjuten skattefordran inte redovisas.

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE

1 oktober - 31 december 2015
Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten för kvarvaran-
de verksamhet uppgick till -1,2 (-2,3) MSEK och kassaflödet från den 
löpande verksamheten för avvecklad verksamhet uppgick till 0,1 (-0,2) 
MSEK. Av kortfristiga fordringar uppgår kundfordringar till 23,8 (17,0) 
MSEK. Övriga kortfristiga fordringar avser främst upparbetade men ännu 
ej fakturerade intäkter samt förutbetalda kostnader. Likvida medel upp-
gick till 5,2 (0,2) MSEK.

1 januari -31 december 2015
Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten för kvarvaran-
de verksamhet uppgick till -9,8 (-8,5) MSEK.

Det negativa kassaflödet förklaras främst av en kraftig omsättningstillväxt 
för affärsområde säkerhet och brand (+60%) vilket inneburit en motsva-
rande ökning av balans utestående kundfordringar.

FINANSIERING

På bolagsstämma den 13 mars 2015 beslutades dels om nyemission 
med företrädesrätt för aktieägare dels om bemyndigande för styrelsen att 
besluta om ytterligare emission, med avvikelse från aktieägarnas företrä-
desrätt, vid stort intresse för nyemissionen. Teckningstiden avslutades 
den 10 april 2015 och emissionen övertecknades med cirka 60 %, varför 
styrelsen beslutade om ytterligare emission enligt överteckningsmanda-
tet. Nyemissionen slutfördes i maj 2015 och tillförde Confidence cirka 
11,3 MSEK före emissionskostnader på 0,5 MSEK.

I avvaktan på att emissionslikvid skulle inflyta upptogs ett lån på 4,5 
MSEK hos Erik Penser Bank. Lånet har återbetalats under andra kvar-
talet 2015.

Confidence har sedan juni 2015 avtal med Erik Penser Bank om rörelse-
kredit och fakturabelåning med en sammanlagd kreditlimit på 20 MSEK. 
Per den 31 december 2015 utnyttjades 12,6 MSEK av den sammanlagda 
nya kreditlimiten på 20 MSEK hos Erik Penser Bank.

Koncernen har vid periodens utgång räntebärande skulder om 17,1 
(10,1) MSEK och 2,4 MSEK i outnyttjat utrymme avseende fakturabelå-
ning samt en outnyttjad kortfristig rörelsekredit om 5 MSEK.

Det finns inga väsentliga skillnader mellan nominella värden och verk-
liga värden avseende räntebärande skulder. Eget kapital uppgår till 36,8 
(30,9) MSEK och soliditeten till 44 (49) %. 

INVESTERINGAR

1 oktober – 31 december 2015
Periodens investeringar i materiella tillgångar för kvarvarande verksam-
het uppgick till 0,6 (0,1) MSEK och avser företagets bilpark.

1 januari – 31 december 2015
Koncernen har under första kvartalet 2015 genomfört ett rörelseförvärv 
från Imtech Elteknik AB. Den förvärvade rörelsen har övertagits som ett 
inkråm och avser den verksamhet säljaren bedrivit inom säkerhetsteknik. 
Förvärvet avser  kundrelationer och anställd personal med hög kompe-
tens inom Säkerhet & Brand. Investeringen under året uppgår till 1,98 
MSEK, i total köpeskilling. Goodwill hänförlig till marknadssynergier upp-
går enligt den slutgiltiga förvärvsanalysen till 1,63 MSEK.

Periodens investeringar i materiella tillgångar för kvarvarande verksamhet 
uppgick till 1,7 (0,4) MSEK och avser företagets bilpark. Investeringar av-
seende avvecklad verksamhet uppgick för perioden till 0,2 (-1,2) MSEK och 
avser realisationsresultat från försäljning av Event-verksamheten. Jämförel-
seperiodens investering avsåg investering i egenutvecklat eventsystem.

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.
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ANSTÄLLDA

Medelantal anställda i koncernen under fjärde kvartalet var 59 (47) och 
under perioden januari till december 57 (48), jämförelseperioden är 
rensad för avvecklad verksamhet.

INCITAMENTSPROGRAM

På årsstämma 2013-04-26 beslutades att införa incitamentsprogram för 
bolagets ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Fem ledan-
de befattningshavare erbjöds och valde i april 2014 att köpa vardera 100 
000 teckningsoptioner av serie 2013/2016. Varje option ger rätt att under 
löptiden till den 31 maj 2016 teckna 1,17 aktier till en teckningskurs på 
3,07 kronor. Omräkning har skett med hänsyn till under andra kvartalet 
2015 genomförd nyemission.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

För rapportperioden är styrelsearvoden till samtliga ledamöter reglerade 
genom beslut på årsstämma 2014-04-26 och 2015-05-07.

Moderbolaget Confidence International AB upptog i februari 2015 ett lån 
om 4,5 MSEK hos Erik Penser Bank. Lånet upptogs i avvaktan på att 
emissionslikvid från den nyemission som beslutades av bolagsstämma 
den 13 mars 2015. En grupp större aktieägare ingick ett borgensåtagan-
de för lånet. Bland borgensmännen ingick Kalifen AB, i vilket Confidence 
vice ordförande Samir Taha är styrelseordförande samt Elander Invest 
AB med dotterbolaget Westcap Förvaltning AB, i vilka bolag Confidence 
styrelseledamot Willi Persson är styrelseordförande. Samtliga borgens-
män har erhållit ersättning från Confidence för sitt åtagande med 8,5 % 
av borgat belopp. Den sammanlagda ersättningen för borgensåtagandet 
har således uppgått till 383 KSEK och betalning har skett genom kontant 
ersättning till samtliga borgensmän.

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. Tingsrät-
ten avgjorde till fördel för SED Capital AB i fråga om bolaget utestående 
skuld om 0,5 MSEK. Tingsrättens dom har under första kvartalet 2015 
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 MSEK. Båda parter överklagade tingsrättens dom vad av-
ser rättegångskostnader. Besked om att prövningstillstånd inte beviljats 
har lämnats under andra kvartalet 2015 och tvisten är därmed slutlig av-
gjord. Reglering av återstående belopp har skett genom en utbetalning 
på 0,4 MSEK. Full avsättning för kostnaden hade skett och det slutliga 
avgörandet har således inte haft någon effekt på periodens resultat.

MODERBOLAGET

1 oktober - 31 december 2015
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,8 (0,8) MSEK. 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,1 (-19,9) MSEK. Jämförelse-
periodens resultat belastades av en nedskrivning av aktier i helägda dotter-
bolag (-18,6 MSEK). Det egna kapitalet uppgick till 41,7 (34,7) MSEK vilket 
innebär en soliditet på 85 (80) %.

1 januari -31 december 2015
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 3,1 (3,0) MSEK. 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,5 (-24,7) MSEK. Jämförel-
seperiodens resultat belastades av en nedskrivning av aktier i helägda dot-
terbolag (-20,7 MSEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

Inga väsentliga händelser har rapporterats under rapport perioden.

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

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Inga händelser av väsentlig art finns att rapportera efter  
rapportperiodens utgång.

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 2015 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 bolags-
ledningen 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 områ-
den där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande 
risk för justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell ställning 
under kommande rapportperioder är främst bedömningar om; marknads-
förutsättningar, nyttjandeperiod för koncernens immateriella och materiella 
anläggningstillgångar, prövning av nedskrivningsbehov för goodwill, vär-
dering av ej aktiverade uppskjutna skattefordringar, värdering av kundford-
ringar 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 2014.

SÄSONGSVARIATIONER

Koncernens målgrupp är företagskunder och orderingången påverkas av 
semesterperiod i juli och augusti samt långhelger som jul och påsk. Effekten 
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.

UTDELNING

Baserat på 2015 års resultat och kassflöde föreslår styrelsen att ingen 
aktieutdelning ges.

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 31 december 2015 var 0,94 SEK.

CERTIFIED ADVISOR 

Erik Penser Bankaktiebolag

Biblioteksgatan 9, 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, 19 februari 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

Årsredovisning    2016-04-12

Årsstämma 2016                  2016-05-10

Kvartalsrapport Q1 2016     2016-05-19

Kvartalsrapport Q2 2016     2016-08-16

Kvartalsrapport Q3 2016     2016-11-23

Kvartalsrapport Q4 2016     2017-02-17

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

Motiv: Sven-Harrys konstmuseum
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Koncernens rapport över totalresultat

2015 2014 2015 2014
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

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

Nettoomsättning 32 595 18 834 105 710 65 003
Övriga rörelseintäkter 219 270 575 296
Summa rörelsens intäkter 32 814 19 104 106 285 65 299

Rörelsens kostnader
Direkta uppdragskostnader -17 236 -8 399 -54 022 -29 673
Övriga externa kostnader -3 961 -3 138 -12 975 -9 886
Personalkostnader -10 242 -8 703 -40 948 -31 268
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -389 -800 -1 565 -1 626
Övriga rörelsekostnader -348 - -348 -
Summa rörelsens kostnader -32 176 -21 040 -109 858 -72 453

Rörelseresultat 638 -1 936 -3 573 -7 154

Finansiella intäkter 2 7 28 43
Finansiella kostnader -236 -127 -1 164 -1 350
Resultat från finansiella poster -234 -120 -1 136 -1 307

Resultat före skatt 404 -2 056 -4 709 -8 461

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 404 -2 056 -4 709 -8 461

Avvecklad verksamhet
Periodens resultat från avvecklad verksamhet 130 -4 613 -36 -6 498
Periodens resultat 534 -6 669 -4 745 -14 959

Summa totalresultat för perioden 534 -6 669 -4 745 -14 959

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet hänförligt till  
moderföretagets aktieägare 404 -2 056 -4 709 -8 461

Summa totalresultat hänförligt till moderföretages aktieägare 534 -6 669 -4 745 -14 959

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie före  
och efter utspädning, kr* 0,01 -0,08 -0,13 -0,52

Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie före  
och efter utspädning, kr* 0,02 -0,25 -0,14 -0,92

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie vid  
periodens utgång före och efter utspädning, kr* 0,01 -0,08 -0,08 -0,31

Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie  
vid periodens utgång före och efter utspädning, kr* 0,01 -0,25 -0,08 -0,55

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 35 098 246 27 038 597 35 098 246 16 320 461
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 35 098 246 27 038 597 35 098 246 16 320 461
Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädning 59 277 194 27 038 597 59 277 194 27 038 597
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning 59 277 194 27 038 597 59 277 194 27 038 597
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 35 098 246 27 038 597 35 098 246 16 320 461
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 35 098 246 27 038 597 35 098 246 16 320 461
Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädning 59 277 194 27 038 597 59 277 194 27 038 597
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning 59 277 194 27 038 597 59 277 194 27 038 597

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

Belopp i KSEK 15-12-30 14-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 32 698 31 070
Övriga immateriella tillgångar 457 1 156
Inventarier 5 236 4 865
Uppskjutna skattefordringar 3 000 3 000
Övriga finansiella anläggningstillgångar - -
Summa anläggningstillgångar 41 391 40 091

Omsättningstillgångar
Varulager 1 299 984
Kundfordringar 23 753 17 025
Övriga kortfristiga fordringar 11 323 4 254
Likvida medel 5 248 169
Summa omsättningstillgångar 41 623 22 432
SUMMA TILLGÅNGAR 83 014 62 523

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare 36 811 30 859
Summa eget kapital 36 811 30 859

Avsättningar
Uppskjutna skatteskulder 99 -
Övriga avsättningar - 462
Summa avsättningar 99 462

Skulder
Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder 3 644 3 077

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder 18 080 13 894
Summa kortfristiga skulder 42 460 28 125
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 83 014 62 523
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Koncernens rapport över kassaflöden

2015 2014 2015 2014
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 836 -1 936 -3 375 -7 154
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 496 115 2 327 1 626
Erhållen ränta 2 7 28 43
Erlagd ränta och andra kreditkostnader -236 -127 -1 164 -1 350
Betald skatt - -6 - -6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  
av rörelsekapital 1 098 -1 947 -2 184 -6 841

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager -95 -89 -315 170
Ökning/minskning rörelsefordringar -6 996 -3 154 -13 797 670
Ökning/minskning rörelseskulder 4 750 2 930 6 463 -2 468
Kassaflöde från den löpande verksamheten från  
kvarvarande verksamhet -1 243 -2 260 -9 833 -8 469

Kassaflöde från den löpande verksamheten avvecklad verksamhet 135 -200 -234 -716

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -582 -31 -1 739 -422
Försäljningar av materiella anläggningstillgångar - 157 223 262
Rörelseförvärv - -1 100 -1 250 -1 100
Kassaflöde från investeringsverksamheten från  
kvarvarande verksamhet -582 -974 -2 766 -1 260

Kassaflöde från investeringsverksamheten avvecklad verksamhet - -522 224 -1 164

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission - 10 503 10 698 10 505
Upptagna lån - - 9 500 4 925
Amortering av lån - -4 925 -9 500 -5 300
Ökning/minskning av räntebärande skulder 1 506 -1 652 6 990 -401
Kassaflöde från finansieringsverksamheten för  
kvarvarande verksamhet 1 506 3 926 17 688 9 729

Periodens kassaflöde -184 -30 5 079 -1 880

Likvida medel vid periodens början 5 432 199 169 2 049
Likvida medel vid periodens slut 5 248 169 5 248 169

Räntebärande nettoskuld
Likvida medel 5 248 169 5 248 169
Räntebärande skulder -17 123 -10 133 -17 123 -10 133

Total nettoskuld -11 875 -9 964 -11 875 -9 964
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Redovisning affärsområden

Koncernens rapport över förändringar eget kapital

2015 2014 2015 2014
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

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

Omsättning
Säkerhet & Brand 26 946 16 279 89 781 56 084
Lås 5 649 2 555 15 929 8 919
Ofördelat - - - -
Summa nettoomsättning kvarvarande verksamhet 32 595 18 834 105 710 65 003

Avvecklad verksamhet
Event 594 1 500 2 398 8 448
Nettoomsättning totalt 33 189 20 334 108 108 73 451

Rörelseresultat
Säkerhet & Brand 1 935 504 2 752 -429
Lås 659 -430 730 -581
Ofördelat -1 956 -2 011 -7 055 -6 145
Summa rörelseresultat kvarvarande verksamhet 638 -1 937 -3 573 -7 155

Avvecklad verksamhet
Event 130 -4 612 -36 -6 497
Rörelseresultat total 768 -6 549 -3 609 -13 652

Confidence affärsområden är baserade på den information som behandlas av verkställande direktören och som används för att 
fatta strategiska beslut. Indelningen följer den interna rapporteringen.

Affärsområde Säkerhet & Brand genererar sina intäkter från verksamhet inom säkerhets- och brandskyddsteknik medan affärsområ-
det Lås är verksamt inom låssystem. Båda affärsområdena 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 affärsområdet Säkerhet & Brand.

Under första kvartalet 2015 avvecklade Confidence genom inkråmsavyttring verksamheten inom Eventsystem. Eventverk-
samheten har utgjort en del av det tidigare affärsområdet Event & Lås, som sedan avyttringen av Event endast omfattar den 
kvarvarande Låsverksamheten. Jämförelsetalen för tidigare perioder har räknats om.

Koncerngemensamma rörelsekostnader samt finansiella poster och skattekostnader fördelas inte per affärsområde. Inte heller 
balansräkningens poster fördelas på de två affärsområdena.

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

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
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Den 2 februari 2015 genomfördes ett rörelseförvärv genom köp av    
ett inkråm från Imtech Elteknik AB. Inkråmsförvärvet avsåg verksam-
het bedriven av Imtech Elteknik AB inom området Säkerhetsteknik. 
Verksamheten har nu integrerats med Confidence verksamhet inom 
affärsområdet Säkerhet & Brand och innebär en ökad närvaro för det-
ta affärsområde i Göteborgsområdet.

Total köpeskilling bestod av en ovillkorad och en villkorad del där vill-
korad köpeskilling var beroende av en kombination av orderingång 
för projekt och serviceavtal samt personalomsättning i den förvärvade 
rörelsen fram till och med utgången av år 2015. 

En slutgiltig förvärvsanalys har upprättats baserat på det verkliga utfal-
let för den villkorade delen av köpeskillingen. Det tidigare uppskattade 
beloppet har justerats ned med 722 tkr i enlighet med faktiskt utfall.

Den goodwill som uppstått genom förvärvet hänför sig till marknads-
synergier inom affärsområdet Säkerhet & Brand. Redovisad goodwill 
förväntas vara avdragsgill vid inkomstbeskattning av koncernföretaget 
Confidence Security Sweden AB som är förvärvare av inkråmet.

Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill: (tsek)

Köpeskilling

Likvida medel 1 250

Villkorade likvida medel 728

Sammanlagd köpeskilling 1 978

Varav identifierade tillgångar och skulder:

Kundrelationer 449

Uppskjuten Skatteskuld 99

Netto 350

Goodwill 1 628

Sammanlagd köpeskilling 1 978

Rörelseförvärv

Motiv: Stadsarkivet

”Lönsamhet kommer från kundnöjdhet. Confi-
dence ska alltid vilja mer, vara kostnadseffek-
tivare och alltid att stå närmare våra kunder 
än våra konkurrenterna. Vi är trygga i att den 
pågående breddningen från säkerhetsleve-
rantör till att vara kundernas säkerhetsopera-
tör ger ökad kundnytta” 

Mats Engström,  
VD Confidence International AB
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Moderbolagets resultaträkning

2015 2014 2015 2014
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

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

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 749 750 3 000 3 000
Övriga rörelseintäkter - - 130 -
Summa rörelsens intäkter 749 750 3 130 3 000

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -811 -968 -2 661 -2 296
Personalkostnader -1 016 -1 043 -4 392 -3 849
Summa rörelsens kostnader -1827 -2011 -7 053 -6 145

Rörelseresultat -1 078 -1 261 -3 923 -3 145

Resultat från andelar i koncernföretag - -18 600 - -20 700
Ränteintäkter och liknande resultatposter - 3 - 3
Räntekostnader och liknande resultatposter -4 -22 -594 -842
Resultat från finansiella poster -4 -18 619 -594 -21 539

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -1 082 -19 880 -4 517 -24 684

Bokslutsdispositioner 800 - 800 -
Skatt på periodens resultat - - - -
Periodens resultat -282 -19 880 -3 717 -24 684

Moderbolagets rapport över totalresultat
Övrigt totalresultat för perioden - - - -
Periodens resultat -282 -19 880 -3 717 -24 684

Summa totalresultat för perioden -282 -19 880 -3 717 -24 684
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Moderbolagets balansräkning

Belopp i KSEK 15-12-31 14-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

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

40 868 40 068

Summa anläggningstillgångar 40 868 40 068

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 7483 2 794
Övriga fordringar 147 276
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 52 36

7 682 3 106

Kassa och bank 506 169

Summa omsättningstillgångar 8 188 3 275

SUMMA TILLGÅNGAR 49 056 43 343

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital 20 747 18 927
Ej registrerat aktiekapital
Reservfond 27 964 27 964
Summa bundet eget kapital 61 550 59 730

Fritt eget kapital
Överkursfond 79 546 81 689
Balanserat resultat -95 658 -81 994
Periodens resultat -3 717 -24 684
Summa fritt eget kapital -19 829 -24 989

Summa eget kapital 41 721 34 741

Avsättningar
Övriga avsättningar - 462
Summa avsättningar - 462

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut
Leverantörsskulder 395 1 214
Skulder till koncernföretag 6109 6 111
Övriga skulder 460 472
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 371 343
Summa kortfristiga skulder 7 335 8 140

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 49 056 43 343
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