
1

Kvartalsrapport januari–mars 2020

”When Safety Matters”

Consilium utvecklar, tillverkar och marknadsför säkerhetsprodukter och säkerhetssystem med hög funktionalitet och hög 
kvalitet. Våra tjänster och produkter skyddar liv, miljö och materiella värden inom nischmarknader med höga säkerhetskrav. 
Vår vision är att kunden ska välja Consilium ”When Safety Matters”.
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Kvartalsrapport januari–mars 2020 för Consilium AB (publ)
Kvartal 1, 2020

 ■ Consilium ingick 20 december 2019 ett avtal om att överlåta affärsområde Marine & Safety till Nordic Capital 
för en köpeskilling om 3 000 MSEK på skuldfri basis. Transaktionen förutsatte Consiliums aktieägares god
kännande vid extra bolagsstämma, vilket gavs den 27 januari 2020. Transaktionen förutsatte dessutom vissa 
myndigheters formella godkännande, vilka var på plats under mars 2020. 

 ■ Försäljningen fullföljdes den 31 mars 2020, och en preliminär likvid om 2 594 MSEK erhölls. Försäljningen ger 
preliminärt en realisationsvinst om 1 529,7 MSEK. Slutavräkning förväntas ske under juni 2020.

 ■ Företagsobligationen om 750 MSEK återbetalades den 25 mars 2020, med hjälp av bryggfinansiering från bank, 
och den tillfälliga bryggfinansieringen återbetalades den 31 mars 2020.

 ■ Eget kapital uppgår 31 mars 2020 till 1 767,5 MSEK (425,4) och soliditeten uppgår till 78,7 procent (21,1).
 ■ Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 62,8 MSEK (80,5) och rörelseresultatet (EBIT) 

uppgick till –23,5 MSEK (–18,2). Periodens resultat uppgick till 1 485,5 MSEK (0,8), och resultat per aktie, exklu
sive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 126,65 SEK per aktie (0,06).

Koncernchefens kommentar
Under försäljningsprocessen för Marine & Safety har 
 Consilium samtidigt fokuserat på de delar av kvarvarande 
verksamheter som bedöms ha störst värdeskapande tillväxt
möjlighet. Övriga verksamheter har sålts, avvecklats eller är 
under avveckling. Stora reserver och nedskrivningar gjordes 
för detta under 2019.

Consilium byggde med stora investeringar i produktut
veckling och marknadsutveckling successivt upp en global 
verksamhet för detektion av rök, värme, gas och flammor 
inom utvalda nischmarknader, vilket skapade ett stort värde 
på Marine & Safety. Nu fokuseras värdeskapandet på Safety 
Engineering, med fokus på släckning av bränder inom 
nischområden med höga säkerhetskrav. Det finns en stark 
finansiell bas för framtida tillväxt.

Försäljningen av Marine & Safety ger en preliminär reali
sa tionsvinst om 1 529,7 MSEK. Eget kapital uppgår per 31 
mars 2020 till 1 767,5 MSEK, vilket motsvarar 151,04 SEK 
per aktie. Soliditeten uppgår till 78,7 procent (21,1). Likvida 
medel uppgår per 31 mars 2020 till 1 813,4 MSEK. Cirka 
150 MSEK av likvida medel har använts för amortering av 
ränte bärande skulder under april och maj 2020. 

Nettoomsättningen för Safety Engineering uppgick 
under perioden januari–mars 2020 till 62,8 MSEK (80,5). 
Rörelseresultatet uppgick till –16,9 MSEK (–11,9). Nya 

investeringar och pågående kundprojekt har påverkats av 
det låga oljepriset och i viss utsträckning av coronapande
min. Verksamheten har så långt möjligt anpassats till dagens 
situation.

Koncerngemensamma kostnader uppgick under perio
den januari till mars 2020 till 6,6 MSEK (6,3). Koncern
gemensamma kostnader kommer att anpassas till den nya 
koncernstrukturen.

Consiliumkoncernens finansiella kostnader påverkas 
under första kvartalet 2020 negativt av kostnader för brygg
finansiering och lösen av företagsobligationen, samt av 
valuta kursdifferenser.

Consiliumkoncernens nettoresultat uppgick under 
perio den januari–mars 2020 till 1 485,5 MSEK (0,8). Resul
tat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande infly
tande, uppgick under perioden januari–mars 2020 till 126,65 
SEK per aktie (0,06). Styrelsen har föreslagit årsstämman en 
utdelning om 17,00 SEK per aktie.

Rättigheten till Consiliumnamnet följer med Marine & 
Safety. Consilium AB (publ) med kvarvarande verksamheter 
kommer att namnändra under 2020.

Ove Hansson
Vd och koncernchef
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Consilium – Framtida verksamhet
Safety Engineering
Kvarvarande verksamhet fokuserar på släckning av bränder 
inom högriskområden, med hjälp av släcksystem baserade 
på vatten, skum och gas. Målsättningen är att begränsa effek
ten av bränder, och att därigenom rädda liv, miljö och mate
riella värden. 

Safety Engineering utvecklar, tillverkar och marknads
för säkerhetssystem för aktiv brandbekämpning i högrisk
miljöer. Verksamheten är fokuserad på nischmarknader med 
höga säkerhetskrav och höga säkerhetsvärden inom, framför 
allt, olja och gas, kraft och offshoreindustrin, inklusive 
anläggningar för produktion av förnyelsebar energi, som blir 
allt viktigare.

Consilium ökade under 2019 sitt ägande i säkerhetsverk
samheterna i Norge och Mellanöstern till 100 procent. 
Firenor är idag ett engineeringbolag med huvudkontor i 
Norge, samt verksamhet i Kina. Firenor är en ledande leve
rantör av högspecialiserade brandbekämpningssystem till 
kunder inom energi, offshore och försvarssektorn. Firenor 
tillhandahåller turnkeylösningar av system för aktiv brand
bekämpning. Consilium Middle East, med huvukontor i 
Förenade Arabemiraten, har genomgått en större omstruk
turering och erbjuder idag liknande brandbekämpningssys
tem till liknande kunder inom olje och gasrelaterade indus
trier i Mellanöstern och Indien.

ACAF har utvecklat ett unikt Automatic Compressed Air 
Foamsystem för effektiv släckning med fluorfritt och bio
logiskt nedbrytbart brandbekämpningsskum, som använder 
mindre vatten och skum, och släcker bränder på kortare tid, 
än konventionella skumsläckningssystem. ACAF marknads
för initialt sina system mot kunder i USA, Förenade Arab
emiraten, Turkiet, Filippinerna och Nya Zeeland.

Optronics utvecklar optiska gasdetektorer för olika indu
striapplikationer, främst för olje och gasmarknaden, marin
marknaden och gruvnäringen. Produkterna marknadsförs 
internationellt till större systemleverantörer inom respektive 
marknadsområden. Den första produkten beräknas vara redo 
att lanseras under andra halvåret 2020. Produkten bedöms ha 
en stor marknadspotential. 

Consilium ser stor potential i att kombinera avance
rad engineeringkunskap och högkvalitativa produkter 
och system utvecklade för extrema miljöer, med tekniska 
lösningar och optimerad design för allt från arktisk kyla 

till stark hetta, komplexa utrymmen, väderpåverkan i off
shoremiljöer med mera. Lokal marknadsförankring finns i 
såväl Nordsjöområdet som Mellanöstern, Asien och Nord
amerika. Bolagets ledning förväntar sig att ökade synergier 
kommer att generera en framtida lönsam tillväxt med ett 
ökat värde för Consiliums aktieägare. 

Kvarvarande verksamheter inom högsäkerhetsområ
den förväntas med den erfarenhet som byggts upp inom 
 Consilium, och med en stark finansiell bas, utvecklas positivt 
under de kommande åren, även om det låga oljepriset och 
coronapandemin i dagsläget påverkar verksamheten nega
tivt. 

Efter en mycket hög lönsamhet fram till 2015 har verk
samheten påverkats kraftigt negativt av nedgången inom 
olje och gasindustrin. Verksamheten har anpassats till detta 
marknadsläge. Verksamheter har avyttrats och avvecklats, 
och stora nedskrivningar och reserver har gjorts.  Consilium 
såg mot slutet av 2019 en ökad aktivitet på marknaden och 
förväntade en ökad försäljning 2020. Coronapandemin 
påverkar just nu verksamheten negativt. Stora projekt blir 
försenade och flera nya order skjuts fram.

Stark finansiell ställning
Consilium har efter försäljningen av Marine & Safety, och 
efter amortering av av företagsobligationen om 750 MSEK, 
per 31 mars 2020 likvida medel om 1 813,4 MSEK. Cirka 
150 MSEK har använts till amortering av övriga räntebä
rande skulder under april och maj 2020. Consilium har per 
31 mars 2020 ett eget kapital om 1 767,5 MSEK, och en soli
ditet om 78,7 procent. Consilium har därför de finansiella 
resurserna för framtida tillväxt. Styrelsen har föreslagit års
stämman en utdelning om 17,00 SEK per aktie, vilket mot
svarar 198,9 MSEK. 

Consilium har beslutat inleda en strukturerad kapitalför
valtning av likvida medel. Syftet med förvaltningen är att 
generera en långsiktig avkastning på bolagets kapital som 
säkerställer framtida finansiering av såväl organisk som för
värvsbaserad tillväxt vid uppbyggandet av en ny industri
koncern. Förvaltningen kommer ske i nära sammarbete med 
ett antal större välrenomerade kapitalförvaltare och innefatta 
såväl obligationer som aktier. 
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Nettoomsättning intäkter från externa kunder

Belopp i MSEK
Jan–mar

2020
Jan–mar

2019
Helår
2019

Safety Engineering 62,8 80,5 283,6

Totalt 62,8 80,5 283,6

Rörelseresultat (EBIT)

Belopp i MSEK
Jan–mar

2020
Jan–mar

2019
Helår
2019

Safety Engineering –16,9 –11,9 –159,7

Koncerngemensamt –6,6 –6,3 –25,0

Summa –23,5 –18,2 –184,7

Nedskrivning av goodwill 0,0 0,0 –40,0

Totalt –23,5 –18,2 –224,7

Avstämning mot resultat före skatt, från kvarvarande verksamheter

Belopp i MSEK
Jan–mar

2020
Jan–mar

2019
Helår
2019

Rörelseresultat, från kvarvarande verksamheter, före nedskrivning av goodwill –23,5 –18,2 –184,7

Nedskrivning av goodwill 0,0 0,0 –40,0

Finansiella intäkter samt finansiella kursvinster 2,8 0,2 0,2

Finansiella kostnader samt finansiella kursförluster –23,5 –11,8 –67,0

Resultat före skatt, från kvarvarande verksamheter –44,2 –29,8 –291,5
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag
 
Belopp i MSEK

Jan–mar
2020

Jan–mar
2019

Helår 
2019

Försäljningsintäkter 62,8 80,5 283,6

Kostnader för sålda varor –51,3 –63,2 –225,2

Bruttovinst 11,5 17,3 58,4

Försäljnings- och marknadsföringskostnader –10,1 –18,4 –57,5

Administrationskostnader –12,3 –15,8 –51,4

Utvecklingskostnader –1,9 –0,2 –15,0

Nedskrivning av goodwill – – –40,0

Övriga rörelseintäkter/kostnader –10,7 –1,1 –119,2

Rörelseresultat (EBIT) –23,5 –18,2 –224,7

Finansiella intäkter samt finansiella kursvinster 2,8 0,2 0,2

Finansiella kostnader samt finansiella kursförluster –23,5 –11,8 –67,0

Resultat efter finansiella poster (EBT) –44,2 –29,8 –291,5

Inkomstskatter 0,0 –2,5 –15,5

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter –44,2 –32,3 –307,0

Periodens resultat för verksamheter under avveckling 1 529,7 33,1 153,8

Periodens resultat 1 485,5 0,8 –153,2

Periodens resultat

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 1 485,2 3,8 –165,9

Innehav utan bestämmande inflytande 0,3 –3,0 12,7

Summa 1 485,5 0,8 –153,2

Resultat per aktie före och efter utspädning exkl. innehav utan bestämmande inflytande 126,651) 0,061) –15,221)

1) Inklusive utbetalda och upplupna räntekostnader på hybridobligationen.

Koncernens rapporter över totalresultatet
 
Belopp i MSEK

Jan–mar
2020

Jan–mar
2019

Helår 
2019

Periodens resultat 1 485,5 0,8 –153,2

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen

Kassaflödessäkringar 0,1 –1,4 8,9

Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar 0,0 0,3 –1,2

Valutakursdifferenser 6,2 27,4 34,1

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 6,3 26,3 41,8

Summa totalresultat för perioden 1 491,8 27,1 –111,4

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 1 491,5 30,1 –124,3

Innehav utan bestämmande inflytande 0,3 –3,0 12,9

Summa totalresultat för perioden 1 491,8 27,1 –111,4
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Koncernens balansräkningar i sammandrag
Belopp i MSEK 31 mar 2020 31 mar 2019 31 dec 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 4,6 49,3 7,7

Nyttjanderättstillgångar 16,1 126,3 17,7

Immateriella anläggningstillgångar 53,0 625,9 50,9

Finansiella anläggningstillgångar 73,8 130,3 91,3

Summa anläggningstillgångar 147,5 931,8 167,6

 - varav spärrade likvida medel i finansiella anläggningstillgångar 23,0 5,7 22,3

Omsättningstillgångar

Varulager 140,1 270,4 121,3

Kortfristiga fordringar 143,8 352,3 122,1

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0

Likvida medel 1 813,4 87,3 7,3

Summa omsättningstillgångar 2 097,3 710,0 250,7

Tillgångar som innehas för försäljning 0,0 371,5 1 517,0

Summa tillgångar 2 244,8 2 013,3 1 935,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 1 766,3 407,1 243,2

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 1,2 18,3 32,5

Summa eget kapital 1 767,5 425,4 275,7

SKULDER

Icke räntebärande långfristiga skulder 0,0 38,9 0,0

Icke räntebärande långfristiga avsättningar 89,4 27,3 52,1

Räntebärande långfristiga skulder 28,7 50,5 15,8

Långfristiga nyttjanderättsskulder 10,3 93,9 11,6

Icke räntebärande kortfristiga skulder 198,3 300,2 137,2

Räntebärande kortfristiga skulder 145,9 798,3 912,0

Kortfristiga nyttjanderättsskulder 4,7 29,7 4,8

Summa skulder 477,3 1 338,8 1 133,5

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 0,0 249,1 526,1

Summa eget kapital och skulder 2 244,8 2 013,3 1 935,3
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Förändringar i koncernens eget kapital

Belopp i MSEK
Jan–mar 

2020
Jan–mar 

2019
Helår 
2019

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare – IB 243,2 370,5 370,5

Periodens resultat 1 485,2 3,8 –165,9

Övrigt totalresultat 6,9 21,8 41,6

Periodens totalresultat 1 492,1 25,6 –124,3

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Utgivande av hybridobligation 3,1 3,1 12,2

Räntekostnader och andra kostnader avseende hybridobligation –3,1 –3,1 –12,2

Utdelning 0,0 0,0 0,0

Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande 31,0 11,0 –0,5

Värdeförändring, option 0,0 0,0 –2,5

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare – UB 1 766,3 407,1 243,2

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande – IB 32,5 27,8 27,8

Periodens resultat 0,3 –3,0 12,7

Övrigt totalresultat –0,6 4,5 0,2

Periodens totalresultat –0,3 1,5 12,9

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Utdelning 0,0 0,0 –12,2

Förvärv/avyttringar 0,0 0,0 3,5

Innehav utan bestämmande inflytande, andel av eget kapital –31,0 –11,0 0,5

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande – UB 1,2 18,3 32,5

Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag

Belopp i MSEK
Jan–mar 

2020
Jan–mar 

2019
Helår 
2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat (EBIT) –23,5 –18,2 –224,7

Avskrivningar och nedskrivningar 2,7 1,7 55,5

Övriga ej likviditetspåverkande poster 30,7 –2,8 151,3

Förändring av rörelsekapital –48,4 –64,3 –64,3

Erhållna räntor och liknande poster 0,2 0,2 0,2

Erlagda räntor och liknande poster –26,6 –14,9 –79,2

Betalda inkomstskatter –1,0 –1,5 –1,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvarvarande verksamhet –65,9 –99,8 –162,4

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –4,1 –0,1 –0,2

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –0,9 –0,3 –0,6

Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar och fordringar 22,2 4,9 20,5

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter, netto 0,0 0,0 1,8

Avyttringar av dotterföretag och andra affärsenheter, netto 2 594,0 – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten för kvarvarande verksamhet 2 611,2 4,5 21,5

Finansieringsverksamheten

Ökning av kortfristiga lån 766,0 37,9 2,0

Amortering av kortfristiga lån –1 508,3 0,0 –40,3

Erhållet villkorligt aktieägartillskott 3,1 3,1 12,2

Transaktioner med minoritetsintreseen 0,0 0,0 –8,6

Utdelning 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten för kvarvarande verksamhet –739,2 41,0 –34,7

Kassaflöde från kvarvarande verksamhet 1 806,1 –54,3 –175,6

Kassaflöde från verksamheter under avveckling 0,0 54,4 173,3

Förändring av likvida medel 1 806,1 0,1 –2,3

Likvida medel vid periodens ingång 7,3 9,5 9,5

Kursdifferenser och andra värdeförändringar i likvida medel 0,0 0,1 0,1

Likvida medel vid periodens slut 1 813,4 9,7 7,3
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i MSEK
Jan–mar 

2020
Jan–mar 

2019
Helår 
2019

Övriga rörelseintäkter 0,0 2,5 8,5

Administrationskostnader –6,6 –7,0 –28,9

Rörelseresultat –6,6 –4,5 –20,4

Ränteintäkter och liknande resultatposter 15,6 16,9 38,0

Resultat från andelar i koncernföretag 1 783,3 0,0 0,7

Räntekostnader och liknande resultatposter –14,9 –11,9 –49,2

Resultat före skatt 1 777,4 0,5 –30,9

Skatt på periodens resultat 0,0 0,5 –8,3

Periodens resultat 1 777,4 1,0 –39,2

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i MSEK 31 mar 2020 31 mar 2019 31 dec 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,1 0,0

Finansiella anläggningstillgångar 58,1 297,1 73,0

Summa anläggningstillgångar 58,1 297,2 73,0

Omsättningstillgångar

Fordringar 357,1 915,2 1 092,9

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0

Likvida medel 1 799,6 2,1 0,7

Summa omsättningstillgångar 2 156,7 917,3 1 093,6

Summa tillgångar 2 214,8 1 214,5 1 166,6

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital 90,2 90,2 90,2

Fritt eget kapital 1 975,1 283,0 242,7

Summa eget kapital 2 065,3 373,2 332,9

Räntebärande långfristiga skulder 0,0 792,8 0,0

Övriga långfristiga skulder 1,5 18,2 0,0

Räntebärande kortfristiga skulder 47,5 21,4 792,8

Övriga kortfristiga skulder 100,5 8,9 40,9

Summa skulder 149,5 841,3 833,7

Summa eget kapital och skulder 2 214,8 1 214,5 1 166,6
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Consiliums användning av alternativa nyckeltal
Consiliumkoncernen presenterar ett antal alternativa nyck
eltal i den inledande sammanfattningen av kvartalsrapporten 
och vissa av dem omnämns även i ”Koncernchefens kom
mentar”. De alternativa nyckeltalen har inte fått en mer 
framträdande placering än de mått som är hänförbara till de 
finansiella rapporterna. Även om de alternativa nyckeltalen 
ligger utanför IFRS definitioner ger de värdefull komplet
terande information till investerare och bolagets ledning, för 
utvärdering av bolagets resultat och finansiella ställning på 
ett konsekvent sätt. Vidare anses de nödvändiga för att kunna 
följa utvecklingen av koncernens övergripande finansiella 
mål.

Definitioner
Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare, 
minskat med kostnader hänförliga till hybridobligation, 
dividerat med vägt antal aktier.

Soliditet
Eget kapital, inklusive minoritetsintresse, i förhållande till 
balansomslutningen.

Avstämning av alternativa nyckeltal mot de finansiella rapporterna

Belopp i MSEK (om inte annant anges)
Jan–mar 

2020
Jan–mar 

2019
Helår 
2019

Totalt resultat per aktie inklusive engångsnedskrivning goodwill

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare,

total verksamhet 1 485,2 3,8 –165,9

Utbetalda och upplupna räntekostnader på hybridobligationen –3,1 –3,1 –12,2

Genomsnittligt antal aktier (i tusental) 11 702,2 11 702,2 11 702,2

Resultat per aktie (SEK) 126,65 0,06 –15,22

Eget kapital per aktie

Eget kapital 1 767,5 425,4 275,7

Genomsnittligt antal aktier (i tusental) 11 702,2 11 702,2 11 702,2

Eget kapital per aktie (SEK) 151,04 36,35 23,56

Soliditet

Eget kapital 1 767,5 425,4 275,7

Balansomslutning 2 244,8 2 013,3 1 935,3

Soliditet (%) 78,7 21,1 14,2

EBIT

Rörelseresultat (EBIT) –23,5 –18,2 –224,7
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Not 1 Redovisningsprinciper
Koncernen
Delårsrapporten har upprättats med tillämpning av inter
nationella redovisningsstandards (International Financial 
Reporting Standards – IFRS) sådana de antagits av Europe
iska Unionen (EU). Delårsrapporten har upprättats i enlig
het med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningsla
gen. 

Inga nya redovisningsstandards med väsentlig inverkan 
på Consiliums finansiella rapporter tillämpas från och med 
2020. I denna delårsrapport har därmed samma redovis
ningsprinciper tillämpats som i senaste årsredovisningen. 

Upplysningar enligt IAS 34.16A förekommer förutom i 
de finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrap
porten. 

Användande av nyckeltal ej definierade i IFRS 
Consilium tillämpar ESMAs (European Securities and Mar
kets Authority – Den Europeiska värdepappers och mark
nadsmyndigheten) nya riktlinjer för alternativa nyckeltal, 
Alternative Performance Measures). I korthet är ett alterna
tivt nyckeltal ett finansiellt mått över historisk eller framtida 
resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som 
inte är definierat eller specificerat i IFRS.

Moderbolaget
Moderbolaget, Consilium  AB, tillämpar Årsredovisningsla
gen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Redo
visningsprinciperna överensstämmer med föregående år 
samt med koncernens redovisningsprinciper i tillämpliga 
delar. 

Delårsrapporten omfattar sidorna 1–14 och sidorna 1–4 
utgör således en integrerad del av denna finansiella rapport.

Verksamheter för avyttring
Consilium ingick ett aktieöverlåtelseavtal den 20 december 
2019 med Nordic Capital, en ledande private equityinves

terare, gällande avyttring av 100 procent av aktierna i Con
silium Marine & Safety Group AB (affärsområde Marine & 
Safety). Transaktionen fullföljdes den 31 mars 2020. 

Not 2 Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens väsentliga risk och osäkerhetsfaktorer består av 
bland annat affärsmässiga risker och finansiella risker. Affärs
mässiga risker kan avse större exponeringar mot enskilda 
branscher eller företag. Finansiella risker avser främst valu
tarisker som uppstår genom att 90 procent av försäljningen 
sker utanför Sverige. Hantering av risker, riskhantering och 
riskexponering beskrivs närmare i detalj i årsredovisningen 
för 2019.

En nytillkommen affärsrisk under 2020 är spridningen av 
covid19. Denna pandemi har under första kvartalet haft en 
relativt begränsad påverkan på koncernens verksamheter, 
men påverkan under resten av året och därefter är svår att 
bedöma och kvantifiera. Covid19 kan komma att få både 
direkta och indirekta negativa effeker på Consiliums bolag, 
till exempel i form av produktionssvårigheter till följd av 
ökad sjukfrånvaro, svårigheter att leda koncernen på ett 
effektivt sätt i händelse av sjukdomsfall bland ledande befatt
ningshavare och andra nyckelpersoner, problem hänförliga 
till inköp från koncernens leverantörer, minskad efterfrågan 
på koncernens produkter och tjänster både på kort sikt och 
lång sikt i händelse av en längre konjunkturnedgång, kre
ditförluster på kundfordringar, myndighetsingripanden osv. 
Koncernledningen och styrelsen följer utvecklingen med 
en hög handlingsberedskap för att lindra negativa effek
ter på koncernens resultat och likviditet. Den stora kassa 
Consilium tillförts i samband med avyttringen av affärsom
råde Marine & Safety utgör en styrka i dagsläget. Styrelsen 
bedömer att Consilium står väl rustat finansiellt för att vidta 
åtgärder som kan krävas på grund av covid19 och att samti
digt planera för framtida tillväxt.

Not 3 Intäkter
I tillägg till den information som redovisas på sid 4 och 5 i rapporten, redovisas här ytterligare information avseende koncer
nens intäkter.

Nedanstående tabell visar koncernens intäkter, fördelade i procent per geografisk marknad, dels för respektive rörelseseg
ment och dels totalt för koncernen.

Januari–mars 2020  Sverige
Övriga 
Europa Mellanöstern Amerika Indien Asien övrigt

Övriga 
marknader

Safety Engineering  10 %  22 %  24 %  5 %  28 %  11 %  0 %

           

Januari–mars 2019  Sverige
Övriga 
Europa Mellanöstern Amerika Indien Asien övrigt

Övriga 
marknader

Safety Engineering  4 %  9 %  54 %  2 %  28 %  3 %  0 %
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Följande tabell visar koncernens intäkter, fördelade per 
intäktsslag.

Jan–mar 2020  Jan–mar 2019

Intäktsslag  Safety Engineering  Safety Engineering

Eftermarknad  4,1 5,1

Entreprenaduppdrag  58,7  75,4

Summa nettoomsättning  62,8 80,5

Intäkter från entreprenadavtal inom affärområde Safety 
Engineering, redovisas baserat på att ingående delar inte 
är särskiljbara. Projekten utgör en komplett lösning och 
därmed ett prestationsåtagande i avtalen. Intäkter från denna 
verksamhet redovisas i periodens resultat huvudsakligen 
över tid.

Intäkter från eftermarknadsförsäljning avser försäljning av 
utbytesprodukter, reservdelar, service och tjänster. Intäkter 
redovisas i periodens resultat när köparen erhåller kontroll 
över en tillgång. Tidpunkten för överföring av kontroll över 
varor och tjänster för denna verksamhet sker huvudsakligen 
vid en viss tidpunkt.

Not 4 Finansiell ställning
Per den 31 mars 2020 uppgick koncernens eget kapital till 
1 767,5 MSEK (425,4).

Lånefinansiering för Consilium utgörs av:
• Ett hybridobligationslån om 200,0 MSEK, med en evig 

löptid och som därför redovisas i eget kapital.
• Checkräkningskrediter och projektfinansiering om 124,5 

MSEK.

• Dessutom finns möjlighet att låna ytterligare 200,0 
MSEK enligt hybridobligationsavtalet.

Obligationslånet om 750 miljoner SEK med förfall den 25 
mars 2020 återbetalades i enlighet med villkoren för obliga
tionslånet. Då datumet för återbetalning av obligationslånet 
låg före erhållandet av likvid från avyttringen av Consilium 
Marine & Safety Group AB återbetalades även en brygg
finansiering från bank den 31 mars 2020.

Not 5 Nettoskuld
Koncernen Moderbolaget

31 mar 
2020

31 mar
2019

31 mar  
2020

31 mar
2019

Tillgångsposter i nettoskulden:

Likvida medel 1 813,4 87,3 1 799,6 2,1

Kortfristiga placeringar – – – –

Spärrade likvida medel 23,0 5,7 – –

Skuldposter i nettoskulden:

Räntebärande skulder 164,0 848,8 47,5 814,2

Summa nettoskuld –1 672,4 755,8 –1 752,1 812,1

Beräkning av verkligt värde
Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till 
verkligt värde, utifrån hur klassificeringen i hierarkin gjorts.
• Kundfordringar och leverantörsskulder är värderade till 

balansdagens kurs.

20200331

Värderat till 
upplupet 

anskaffningsvärde

Värderat till  
verkligt värde via 
resultaträkningen

Värderat till  
verkligt värde via  

övrigt totalresultat

Värderat till  
verkligt värde via  

eget kapital Summa

Andra långfristiga fordringar 73,8 – – – 73,8

Kundfordringar och andra fordringar 143,8 – – – 143,8

Kortfristiga placeringar – – – – 0,0

Likvida medel 1 813,4 – – – 1 813,4

Derivat – – 0,8 – 0,8

Företagsobligationslån – – – – 0,0

Skulder till kreditinstitut 189,6 – – – 189,6

Långfristiga skulder, put/call option – – – 0,0

Leverantörsskulder 90,4 – – – 90,4

Övriga rörelseskulder 92,4 – – – 92,4

20190331

Värderat till 
upplupet 

anskaffningsvärde

Värderat till  
verkligt värde via 
resultaträkningen

Värderat till  
verkligt värde via  

övrigt totalresultat

Värderat till  
verkligt värde via  

eget kapital Summa

Andra långfristiga fordringar 17,4 – – – 17,4

Kundfordringar och andra fordringar 304,4 – – – 304,4

Kortfristiga placeringar – – – – 0,0

Likvida medel 87,3 – – – 87,3

Derivat – – 12,1 – 12,1

Företagsobligationslån 750,0 – – – 750,0

Skulder till kreditinstitut 22,3 – – – 22,3

Långfristiga skulder, put/call option – 11,3 – 25,2 36,5

Leverantörsskulder 111,8 – – – 111,8

Övriga rörelseskulder 145,7 – – 33,5 179,2



12

KVARTALSRAPPORT JANUARI–MARS 2020 FÖR CONSILIUM AB (publ)

20200331 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar och skulder 
värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen och eget kapital

Derivatinstrument som innehas för 
säkringsändamål

 - Valutaderivat – 0.8 – 0.8

Finansiella tillgångar som kan säljas

 - Kortfristiga placeringar – – – –

Finansiella skulder

 - Put/call option – – – –

20190331 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa

Finansiella tillgångar och skulder 
värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen och eget kapital

Derivatinstrument som används för 
säkringsändamål

– Valutaderivat – 12.1 – 12.1

Finansiella tillgångar som kan säljas

– Kortfristiga placeringar – – – –

Finansiella skulder

– Put/call option – – 70.0 70.0

Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen.

Not 6  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen Moderbolaget

31 mar 
2020

31 mar 
2019

31 mar 
2020

31 mar 
2019

För egna skulder och 
avsättningar

Företagsinteckningar 51,4 103,4 – –

Fastighetsinteckningar – 3,6 – –

Kortfristiga placeringar – – – –

Likvida medel 23,0  5,7  –  –

Summa avseende egna 
skulder och avsättningar 74,4 112,7 – –

Koncernen Moderbolaget

31 mar 
2020

31 mar 
2019

31 mar 
2020

31 mar 
2019

Borgensåtaganden till 
 förmån för övriga 
 koncernföretag – – 70,1 68,2

Bankgarantier 20,1 22,7 – –

Borgensförbindelse,  
avyttrat intressebolag 5,0 5,0 5,0 5,0

Summa eventual
förpliktelser 25,1  27,7  75,1  73,2

Not 7 Transaktioner med närstående
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Av moderbolagets försäljning avser 100 procent (100) för
säljning till egna dotterbolag. Vid inköp och försäljning 
mellan koncernföretag tillämpas samma principer för pris
sättning som inköp och försäljning mellan externa parter.

Inköp av varor och tjänster från närstående

Koncernen Moderbolaget

Jan–mar
2020

Jan–mar
2019

Jan–mar
2020

Jan–mar
2019

Platanen AB, 
 managementtjänster 0,9 0,9 0,9 0,9

Platanen AB, 
 administrationstjänster 0,1 0,1 0,1 0,1

Fastighetsbolag  
Henriksborg HB, hyra 0,2  0,2  0,2  0,2

Summa 1,2 1,2 1,2 1,2

Managementtjänster avser styrelseordförande. Administra
tionstjänster avser administration samt löpande redovisning. 
Köpta tjänster från Platanen AB och dess dotterbolag Fastig
hetsbolaget Henriksborg HB, utgår på marknadsmässiga 
villkor. Managementtjänster och hyra från närstående utgår 
på marknadsmässiga villkor.

Platanen Holding AB har valt att för Consilium ABs 
räkning betala den ränta om 3 133 KSEK som belöpte på 
hybrid obligationen och som förföll till betalning den 3 feb
ruari 2020 och att betrakta detta som ett villkorat aktie
ägartillskott till Consilium AB. Tillskottet är villkorat inne
bärande att återbetalning ska kunna göras ur disponibla 
vinstmedel inom ramen för reglerna i 17 och 18 kapitlet i 
Aktiebolagslagen.

Not 8 Händelser efter balansdagen
Coronapandemin påverkar just nu verksamheten negativt. 
Stora projekt blir försenade och flera nya order skjuts fram.

I syfte att inte behöva säga upp anställningar med medar
betare som inte bedöms vara fullt sysselsatta under en för
väntad begränsad period med negativ påverkan av covid19, 
har koncernens bolag i Norge under april och maj vidtagit 
de åtgärder som är möjliga i form av permitteringar och 
korttidsarbete. 

Consilium har beslutat inleda en strukturerad kapitalför
valtning av de likvida medel som erhölls vid avyttringen av 
affärsområde Marine & Safety. Syftet med förvaltningen är 
att generera en långsiktig avkastning på bolagets kapital som 
säkerställer framtida finansiering av såväl organisk som för
värvsbaserad tillväxt vid uppbyggandet av en ny industri
koncern kring koncept för säkerhetssystem och säkerhets
produkter. Förvaltningen kommer att ske i nära samarbete 
med ett antal större välrenommerade kapitalförvaltare och 
innefatta såväl obligationer som aktier. Cirka 900 MSEK har 
placerats i obligationer och räntebärande instrument. 

Verkställande direktör och koncernchef Ove Hansson 
kommer att gå i pension och avgår vid ordinarie årsstämma 
den 27 maj 2020. Carl Adam Rosenblad kommmer då att 
tillträda som ny verkställande direktör och koncernchef.

I samband med årsstämman kommer Carl Rosenblad att 
avgå ur styrelsen och som ordförande.

Consilium har under maj 2020 avyttrat sin andel i det del
ägda säkerhetsföretaget Incendium. 

Inga andra väsentliga händelser har inträffat efter perio
dens utgång.

Styrelsens förslag till utdelning
Styrelsen föreslår årstämman att utdelning lämnas med 
17,00 kronor per aktie.
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Mer information
Eventuella frågor besvaras av

Carl Adam Rosenblad, tillträdande VD och koncernchef,  
tel 08563 053 09
epost: ca.rosenblad@consilium.se

Lars Håkansson, CFO, tel 08563 053 12
epost: lars.hakansson@consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB 
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-
förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 
lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande 
den 27 maj 2020 klockan 14:00 CET.

Kommande rapporter
Delårsrapporten för perioden apriljuni 2020 kommer att 
publiceras den 27 augusti 2020. Kompletterande informa
tion avseende koncernen finns på Consiliums hemsida 
ab.consilium.se

Årsstämma
Årstämman kommer att äga rum den 27 maj 2020 klockan 
15:00 CET.

Nacka den 27 maj 2020

Consilium AB (publ)

 Carl Rosenblad Ove Hansson Ann Marie Åström Peter Carlberg
 Ordförande Verkställande direktör

 Fredrik Nygren Erik Lindborg Carl Adam Rosenblad Thomasine Rosenblad

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.
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