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Halvårsrapport januari–juni 2020 för Consilium AB (publ)
Kvartal 2, 2020

 ■ Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 74,7 MSEK (71,8).
 ■ Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –44,6 MSEK (–20,6).
 ■ Resultat per aktie1) uppgick till –8,58 SEK (0,15).

Kvartal 1–2, 2020
 ■ Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 137,5 MSEK (152,3).
 ■ Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –68,1 MSEK (–38,8).
 ■ Resultat per aktie1) uppgick till 118,07 SEK (0,21).
 ■ Periodens resultat uppgick till 1 387,9 MSEK (5,7).
 ■ Eget kapital uppgick per 30 juni 2020 till 1 440,2 MSEK (430,2).

1) Exklusive innehav utan bestämmande inflytande

Kommentarer till finansiell utveckling
Nettoomsättningen för Safety Engineering uppgick 
under perioden januari-juni 2020 till 137,5 MSEK (152,3). 
Rörelse resultatet (EBIT) uppgick till -68,1 MSEK (-38,8). I 
rörelseresultat ingår statligt forsknings- och utvecklingsstöd 
om 2,6 MSEK. Covid-19 i kombination med ett fortsatt lågt 
oljepris, trots den senaste tidens relativa återhämtning, har 
påverkat såväl omsättning som resultat. Orderingången är låg 
och nya projekt skjuts framåt i tid. Verksamheten har anpas-
sats så långt det varit möjligt, men bland annat har projekt-
relaterade kostnader inte fullt ut kunnat kompenseras.

Koncerngemensamma kostnader uppgick under första 
halvåret till -25,4 MSEK (-10,9). Ökningen består i huvud-
sak av kostnader av engångskaraktär, såsom stämmobeslutad 
bonus till företagsledningen. Rörelseresultat har belastats 
med en koncernmässig realisationsförlust om 17,4 MSEK 
vid avyttring av aktierna i dotterbolaget Incendium. 

Consilium-koncernens finansiella kostnader för halvårs-
perioden påverkades framför allt av kostnader för bryggfi-
nansiering vid lösen av företagsobligation, samt lösen av 
andra kreditåtaganden och lån i dotterbolag.

Nettoresultatet för perioden januari-juni 2020 uppgick 
till 1 387,9 MSEK (5,7). Resultatet har påverkats positivt av 
avyttringen av affärsområde Marine & Safety.

Moderbolaget
Moderbolaget har lämnat aktieägartillskott till dotterbo-
lag om 332 MSEK och gjort motsvarande nedskrivning av 
aktier i dotterbolag.

Händelser efter periodens utgång
 ■ Slutlig avräkning med Nordic Capital för transaktionen rörande affärsområde Marine & Safety har gjorts i 

augusti. Slutgiltig nettolikvid har fastställts till 2 537 MSEK.
 ■ Efter periodens utgång har Consilium ökat sin ägarandel i utvecklingsbolaget Optronics Technology AS, som 

därefter uppgår till 52,84 procent.
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Koncernchefens kommentar
Under andra kvartalet 2020 avslutades Consiliums historia 
som ett globalt marint säkerhetsbolag. Nu börjar en ny resa 
– en resa utan Marine & Safety. Transaktionen med Nordic 
Capital fullföljdes den 31 mars 2020. Slutgiltig nettolikvid 
har fastställts under augusti månad. Slutgiltig justerad netto-
likvid uppgår till 2 537 MSEK, vilket medför en realisations-
vinst per 30 juni 2020 om 1 503 MSEK.

Vår målsättning är att investera merparten av de likvida 
medel som transaktionen gett oss både i våra befintliga 
verksamheter men även i nya verksamheter där vi kan till-
föra ett mervärde som aktiva ägare. Dessa verksamheter kan 
vara kompletteringsförvärv till våra befintliga verksamheter, 
men även förvärv som knyter an till såväl säkerhetsområdet 
som till helt nya områden för att bredda verksamheten och 
göra den mindre känslig för konjunkturer, marknader och 
segment. Det är en långsiktig strategi som både är ny och 
gammal. Ny därför att den skiljer sig från det Consilium som 
verkat de senaste åren, gammal därför att den knyter an till 
det företag som noterades 1994. I det lite längre perspektivet 
är Consilium ett företag som verkat i en konstant föränd-
ringsprocess. Målsättningen är dock samma som den alltid 
varit, att generera en god avkastning till våra aktieägare.

Under andra kvartalet har vi påbörjat arbetet med att 
integrera våra verksamheter i Mellanöstern, Kina och Indien 
med vårt norska bolag Firenor för att skapa en ny division: 
Firenor International. Målsättningen är att under skandi-
navisk ledning kombinera den norska erfarenheten av pro-
jektledning och ingenjörskunskap för de mest krävande off-
shoreprojekten i Nordsjön med lokal applikationskunskap 
och närvaro på viktiga nyckelmarknader i Mellanöstern och 
Indien. Den operativa ledningen för Firenor International 
kommer att förläggas i Norge, och en successiv lansering 
av den nya grupperingen och varumärket kommer att ske 
under hösten 2020. Vi förväntar oss att ökade synergier 
kommer att generera framtida lönsamhet och tillväxt med 
ett ökat värde för Consiliums aktieägare. Den här föränd-
ringen är inte utan utmaningar, inte minst för att det är svårt 
att genomföra förändringsprocesser när man inte kan resa. 
Som ett led i denna omstrukturering har vi också under 
andra kvartalet avyttrat vår andel i det delägda svenska säker-
hetsbolaget Incendium till dess företagsledning, vilket tidi-
gare meddelats. 

Effekterna av covid-19 i kombination med en negativ 
utveckling på oljepriset gör att investeringarna på Firenors 
nyckelmarknader skjuts på framtiden. Beslutsprocesser blir 

långsammare och som en konsekvens av detta ligger order-
ingången fortsatt på en låg nivå. Vi har också haft ökade stil-
leståndskostnader för lokalt inhyrd projektpersonal under 
perioden. Fokus ligger nu på att fortsätta strukturera om 
verksamheten och vässa vårt erbjudande så att vi skapar en 
stark plattform, och är redo när marknaden vänder. Men vi 
är också medvetna om att rådande omständigheter inne-
bär att det kommer att ta tid innan vi ser resultatet av våra 
ansträngningar.

Bland våra övriga verksamheter finns det god anledning 
att lyfta fram vårt norska utvecklingsbolag Optronics Tech-
nology AS. Optronics utvecklar optiska gasdetektorer för 
olika industriapplikationer, främst för olje och gas-, biogas-, 
marinmarknaden och gruvnäringen. Optronics grundades 
våren 2018 och förväntas leverera sin första detektor under 
slutet av 2020. Optronics lösning bygger på en unik kisel-
teknologi som gör produkten snabbare, mer stabil och mer 
tillförlitlig än de alternativ som finns på marknaden idag. 
Redan före lansering har Optronics ingått ramavtal med 
ledande aktörer inom olika segment och applikationsom-
råden. Vi ser en stor potential i Optronics och har i början 
av juli ökat vårt engagemang i bolaget, vilken nu uppgår till 
52,84 procent.

I slutet av april beslutade Consilium att inleda en struktu-
rerad kapitalförvaltning av de likvida medel som erhölls vid 
försäljningen av Marine & Safety. Syftet med förvaltningen 
är att generera en långsiktig avkastning på bolagets kapital 
som säkerställer framtida finansiering av såväl organisk som 
förvärvsbaserad tillväxt. I en extremt volatil marknad har vi 
initialt valt en mycket konservativ syn på risk och huvudsak-
ligen investerat i obligationsmarknaden. Parallellt utvärderar 
vi aktivt investeringar i, och förvärv av operativa verksam-
heter där vi bedömer att vi långsiktigt kan göra skillnad och 
skapa värde för våra aktieägare.

Vi lever just nu i en annorlunda tid. Utmaningar och möj-
ligheter finns det gott om. På den resa vi nu påbörjar har 
vi en organisation fullt dedikerad till att utveckla befintliga 
och nya verksamheter, och vi gör det denna gång med en 
välfylld kassakista. Nu börjar ett nytt kapitel i Consiliums 
historieskrivning.

Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
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Nettoomsättning intäkter från externa kunder

Belopp i MSEK
Apr–juni 

2020
Apr–juni 

2019
Jan–juni 

2020
Jan–juni 

2019
Helår 
2019

Safety Engineering 74,7 71,8 137,5 152,3 283,6
Totalt 74,7 71,8 137,5 152,3 283,6

Rörelseresultat (EBIT)

Belopp i MSEK
Apr–juni 

2020
Apr–juni 

2019
Jan–juni 

2020
Jan–juni 

2019
Helår 
2019

Safety Engineering –8,4 –16,0 –25,3 –27,9 –159,6
Koncerngemensamt –18,8 –4,6 –25,4 –10,9 –25,1
Summa –27,2 –20,6 –50,7 –38,8 –184,7

Avyttring aktier i dotterbolag och nedskrivning av goodwill –17,4 0,0 –17,4 0,0 –40,0
Totalt –44,6 –20,6 –68,1 –38,8 –224,7

Avstämning mot resultat före skatt, från kvarvarande verksamheter

Belopp i MSEK
Apr–juni 

2020
Apr–juni 

2019
Jan–juni 

2020
Jan–juni 

2019
Helår 
2019

Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter, före förlust vid 
avyttring av dotterbolag och nedskrivning av goodwill –27,2 –20,6 –50,7 –38,8 –184,7
Avyttring aktier i dotterbolag och nedskrivning av goodwill –17,4 0,0 –17,4 0,0 –40,0
Finansiella intäkter samt finansiella kursvinster 2,2 0,0 5,0 0,2 0,2
Finansiella kostnader samt finansiella kursförluster –9,2 –16,0 –32,7 –27,8 –67,0
Resultat före skatt, från kvarvarande verksamheter –51,6 –36,6 –95,8 –66,4 –291,5
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag
 
Belopp i MSEK

Apr-juni
2020

Apr-juni
2019

Jan-juni
2020

Jan-juni
2019

Helår 
2019

Försäljningsintäkter 74,7 71,8 137,5 152,3 283,6
Kostnader för sålda varor –70,8 –61,8 –122,1 –125,0 –225,2
Bruttovinst 3,9 10,0 15,4 27,3 58,4

Försäljnings- och marknadsföringskostnader –9,0 –16,8 –19,1 –35,2 –57,5
Administrationskostnader –24,0 –10,9 –36,3 –26,7 –51,4
Forsknings- och utvecklingskostnader –3,4 –1,3 –5,3 –1,5 –15,0
Avyttring dotterbolag/nedskrivning av goodwill –17,4 0,0 –17,4 0,0 –40,0
Övriga rörelseintäkter/kostnader 5,3 –1,6 –5,4 –2,7 –119,2
Rörelseresultat (EBIT) –44,6 –20,6 –68,1 –38,8 –224,7

Finansiella intäkter samt finansiella kursvinster 2,2 0,0 5,0 0,2 0,2
Finansiella kostnader samt finansiella kursförluster –9,2 –16,0 –32,7 –27,8 –67,0
Resultat efter finansiella poster (EBT) –51,6 –36,6 –95,8 –66,4 –291,5

Inkomstskatter –19,5 2,2 –19,5 –0,3 –15,5
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter –71,1 –34,4 –115,3 –66,7 –307,0

Periodens resultat för verksamheter under avveckling –26,5 39,3 1 503,2 72,4 153,8

Periodens resultat –97,6 4,9 1 387,9 5,7 –153,2

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare –97,3 4,9 1 387,9 8,7 –165,9
Innehav utan bestämmande inflytande –0,3 0,0 0,0 –3,0 12,7
Summa –97,6 4,9 1 387,9 5,7 –153,2

Resultat per aktie före och efter utspädning exkl. innehav utan bestämmande infly-
tande –8,581) 0,151) 118,071) 0,211) –15,221)

1) Inklusive utbetalda och upplupna räntekostnader på hybridobligationen.

Koncernens rapporter över totalresultatet
 
Belopp i MSEK

Apr-juni
2020

Apr-juni
2019

Jan-juni
2020

Jan-juni
2019

Helår 
2019

Periodens resultat –97,6 4,9 1 387,9 5,7 –153,2

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen

Kassaflödessäkringar 0,3 4,8 0,4 3,4 8,9
Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar –0,1 –1,0 –0,1 –0,7 –1,2
Valutakursdifferenser –12,8 1,1 –6,6 28,5 34,1
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt –12,6 4,9 –6,3 31,2 41,8

Summa totalresultat för perioden –110,2 9,8 1 381,6 36,9 –111,4

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare –109,9 9,5 1 381,6 39,6 –124,3
Innehav utan bestämmande inflytande –0,3 0,3 0,0 –2,7 12,9
Summa totalresultat för perioden –110,2 9,8 1 381,6 36,9 –111,4
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Förändringar i koncernens eget kapital

Belopp i MSEK
Jan–juni 

2020
Jan–juni 

2019
Helår 
2019

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

Periodens resultat 1 387,9 8,7 –165,9
Övrigt totalresultat –6,3 26,7 41,6
Periodens totalresultat 1 381,6 35,4 –124,3

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Erhållna aktieägartillskott 3,1 6,1 12,2
Räntekostnader och andra kostnader avseende hybridobligation –6,1 –6,1 –12,2
Utdelning och återbetalning aktieägartillskott –214,1 0,0 0,0
Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande 32,2 10,6 –0,5
Värdeförändring, option 0,0 0,0 –2,5
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare – UB 1 439,9 416,5 243,2

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

Periodens resultat 0,0 –3,0 12,7
Övrigt totalresultat 0,0 4,5 0,2
Periodens totalresultat 0,0 1,5 12,9

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Utdelning 0,0 –5,0 –12,2
Förvärv/avyttringar 0,0 0,0 3,5
Innehav utan bestämmande inflytande, andel av eget kapital –32,2 –10,6 0,5
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande – UB 0,3 13,7 32,5

Koncernens balansräkningar i sammandrag
Belopp i MSEK 30 juni 2020 30 juni 2019 31 dec 2019
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 5,0 53,3 7,7
Nyttjanderättstillgångar 12,5 111,3 17,7
Immateriella anläggningstillgångar 38,4 618,3 50,9
Finansiella anläggningstillgångar 47,0 136,0 91,3
Summa anläggningstillgångar 102,9 918,9 167,6
 - varav spärrade likvida medel i finansiella anläggningstillgångar 20,2 8,2 22,3

Omsättningstillgångar
Varulager 134,3 293,0 121,3
Kortfristiga fordringar 143,9 412,1 122,1
Kortfristiga placeringar 799,7 0,0 0,0
Likvida medel 537,4 104,0 7,3
Summa omsättningstillgångar 1 615,3 809,1 250,7
 - varav spärrade likvida medel i kortfristiga fordringar 16,2 0,0 0,0

Tillgångar som innehas för försäljning 0,0 347,9 1 517,0
Summa tillgångar 1 718,2 2 075,9 1 935,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 1 439,9 416,5 243,2
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 0,3 13,7 32,5
Summa eget kapital 1 440,2 430,2 275,7

SKULDER

Icke räntebärande långfristiga skulder 9,2 38,9 0,0
Icke räntebärande långfristiga avsättningar 80,3 29,1 52,1
Räntebärande långfristiga skulder 2,5 84,9 15,8
Långfristiga nyttjanderättsskulder 8,1 81,4 11,6
Icke räntebärande kortfristiga skulder 174,2 361,9 137,2
Räntebärande kortfristiga skulder 0,0 799,6 912,0
Kortfristiga nyttjanderättsskulder 3,7 33,5 4,8
Summa skulder 278,0 1 429,3 1 133,5

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 0,0 216,4 526,1
Summa eget kapital och skulder 1 718,2 2 075,9 1 935,3
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Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag

Belopp i MSEK
Jan–juni 

2020
Jan–juni 

2019
Helår 
2019

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat (EBIT) –68,1 –38,8 –224,7
Avskrivningar och nedskrivningar 4,1 2,7 56,0
Övriga ej likviditetspåverkande poster 50,1 –3,3 150,8
Förändring av rörelsekapital –90,4 –20,5 –64,3
Erhållna räntor och liknande poster 0,7 0,5 0,2
Erlagda räntor och liknande poster –32,4 –34,3 –79,2
Betalda inkomstskatter –1,1 –1,5 –1,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvarvarande verksamhet –137,1 –95,2 –162,4

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –9,9 –0,2 –0,2
Investeringar i materiella anläggningstillgångar –1,8 –0,3 –0,6
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar och fordringar –770,8 13,4 20,5
Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter, netto –20,6 – 1,8
Avyttring av dotterföretag 2 595,2 – –
Kassaflöde från investeringsverksamheten för kvarvarande verksamhet 1 792,1 12,9 21,5

Finansieringsverksamheten
Ökning av kortfristiga lån 766,0 7,6 2,0
Amortering av kortfristiga lån –1 679,5 –7,6 –40,3
Erhållet villkorligt aktieägartillskott 3,1 6,1 12,2
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder 0,0 – 0,0
Transaktioner med minoritetsintreseen 0,0 –5,0 –8,6
Utdelning –198,8 – 0,0
Återbetalning av erhållna aktieägartillskott –15,3 – 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten för kvarvarande verksamhet –1 124,5 1,1 –34,7

Kassaflöde från kvarvarande verksamhet 530,5 –81,2 –175,6

Kassaflöde från verksamheter under avveckling 0,0 93,1 173,3

Förändring av likvida medel 530,5 11,9 –2,3

Likvida medel vid periodens ingång 7,3 9,5 9,5
Kursdifferenser och andra värdeförändringar i likvida medel –0,4 0,1 0,1
Likvida medel vid periodens slut 537,4 21,5 7,3
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i MSEK
Apr-juni

2020
Apr-juni

2019
Jan–juni 

2020
Jan–juni 

2019
Helår 
2019

Övriga rörelseintäkter 0,5 2,5 0,5 5,0 8,5
Administrationskostnader –19,1 –6,4 –25,7 –13,4 –28,9
Rörelseresultat –18,6 –3,9 –25,2 –8,4 –20,4

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1,8 0,6 17,4 17,5 38,0
Resultat från andelar i koncernföretag –405,2 0,0 1 378,1 0,0 0,7
Räntekostnader och liknande resultatposter –1,9 –12,3 –16,8 –24,2 –49,2
Resultat före skatt –423,9 –15,6 1 353,5 –15,1 –30,9

Skatt på periodens resultat –8,0 0,0 –8,0 0,5 –8,3
Periodens resultat –431,9 –15,6 1 345,5 –14,6 –39,2

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i MSEK 30 juni 2020 30 juni 2019 31 dec 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,1 0,0
Finansiella anläggningstillgångar 50,1 292,1 73,0
Summa anläggningstillgångar 50,2 292,2 73,0

Omsättningstillgångar

Fordringar 146,7 942,6 1 092,9
Kortfristiga placeringar 799,7 0,0 0,0
Likvida medel 524,6 13,8 0,7
Summa omsättningstillgångar 1 471,0 956,4 1 093,6

Summa tillgångar 1 521,2 1 248,6 1 166,6

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital 90,2 90,2 90,2
Fritt eget kapital 1 370,8 267,4 242,7
Summa eget kapital 1 461,0 357,6 332,9

Räntebärande långfristiga skulder 0,0 787,5 0,0
Övriga långfristiga skulder 1,5 18,9 0,0
Räntebärande kortfristiga skulder 0,0 21,4 792,8
Övriga kortfristiga skulder 58,7 63,2 40,9
Summa skulder 60,2 891,0 833,7

Summa eget kapital och skulder 1 521,2 1 248,6 1 166,6
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Consiliums användning av alternativa nyckeltal
Consilium-koncernen presenterar ett antal alternativa nyck-
eltal i den inledande sammanfattningen av halvårsrapporten. 
De alternativa nyckeltalen har inte fått en mer framträdande 
placering än de mått som är hänförbara till de finansiella rap-
porterna. Även om de alternativa nyckeltalen ligger utanför 
IFRS definitioner ger de värdefull kompletterande informa-
tion 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 utveck-
lingen av koncernens övergripande finansiella mål.

Definitioner
EBIT
Resultat före räntor och skatt. Även benämnt rörelseresultat.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med totalt antal aktier.

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)
Apr-juni

2020
Apr-juni

2019
Jan–juni 

2020
Jan–juni 

2019
Helår 
2019

Totalt resultat per aktie inklusive engångsnedskrivning goodwill

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare,
total verksamhet –97,3 4,9 1 387,9 8,7 –165,9
Utbetalda och upplupna räntekostnader på hybridobligationen –3,1 –3,1 –6,2 –6,2 –12,2
Genomsnittligt antal aktier (i tusental) 11 702,2 11 702,2 11 702,2 11 702,2 11 702,2
Resultat per aktie (SEK) –8,58 0,15 118,07 0,21 –15,22

EBIT
Rörelseresultat (EBIT) –44,6 –20,6 –68,1 –38,8 –224,7

Eget kapital per aktie

Eget kapital 1 440,2 430,2 275,7
Genomsnittligt antal aktier (i tusental) 11 702,2 11 702,2 11 702,2
Eget kapital per aktie (SEK) 123,1 36,8 23,6

Soliditet

Eget kapital 1 440,2 430,2 275,7
Balansomslutning 1 718,2 2 075,9 1 935,3
Soliditet (%) 84 21 14
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Not 1 Redovisningsprinciper
Koncernen
Halvårsrapporten har upprättats med tillämpning av inter-
nationella redovisningsstandards (International Financial 
Reporting Standards – IFRS) sådana de antagits av Europe-
iska Unionen (EU). Halvårsrapporten har upprättats i enlig-
het med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisnings-
lagen. 

Inga nya redovisningsstandards med väsentlig inverkan 
på Consiliums finansiella rapporter tillämpas från och med 
2020. I denna halvårsrapport 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 halvårsrap-
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 Årsredovisnings-
lagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
Redo visningsprinciperna överensstämmer med föregående 
år samt med koncernens redovisningsprinciper i tillämpliga 
delar. 

Halvårsrapporten 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 equity-inves-
terare, gällande avyttring av 100 % av aktierna i  Consilium 
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 valuta-
risker som uppstår genom att 96 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 covid-19. Denna pandemi har under andra kvartalet haft 
en väsentlig negativ påverkan på koncernens verksamhe-
ter, främst i form av minskad efterfrågan från koncernens 
kunder och inte minst för att det är svårt att genomföra 
förändringsprocesser när man inte kan resa. Effekterna av 
covid-19 i kombination med en negativ utveckling på olje-
priset gör att investeringarna på Firenors nyckelmarknader 
skjuts på framtiden. Beslutsprocesser blir långsammare och 
som en konsekvens av detta ligger orderingången fortsatt på 
en låg nivå. Påverkan under resten av året och därefter är 
svår att bedöma och kvantifiera. Koncernen har också haft 
ökade stilleståndskostnader för lokalt inhyrd projektperso-
nal. Covid-19 kan komma att få både direkta och indirekta 
negativa effeker på Consiliums bolag, till exempel i form av 
produktionssvårigheter till följd av ökad sjukfrånvaro, svå-
righeter att leda koncernen på ett effektivt sätt i händelse 
av sjukdomsfall bland ledande befattningshavare och andra 
nyckelpersoner, problem hänförliga till inköp från koncer-
nens leverantörer, minskad efterfrågan på koncernens pro-
dukter och tjänster både på kort sikt och lång sikt i händelse 
av en längre konjunkturnedgång, kreditförluster på kund-
fordringar, myndighetsingripanden osv. Koncernledningen 
och styrelsen följer utvecklingen med en hög handlingsbe-
redskap för att lindra negativa effekter på koncernens resul-
tat och likviditet. Den stora kassa Consilium tillförts i sam-
band med avyttringen av affärsområde Marine & Safety den 
31 mars 2020 utgör en styrka i dagsläget. Styrelsen bedömer 
att Consilium står väl rustat finansiellt för att vidta åtgärder 
som kan krävas på grund av covid-19 och att samtidigt pla-
nera 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:

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

Övriga 
marknader

Safety Engineering  4 %  18 %  53 %  1 %  15 %  8 %  1 %
           

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

Övriga 
marknader

Safety Engineering  11 %  10 %  71 %  1 %  3 %  2 %  2 %
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Följande tabell visar koncernens intäkter, fördelade per 
rörelsesegment och intäktsslag.

Jan–juni 2020  Jan–juni 2019

Intäktsslag  Safety Engineering  Safety Engineering

Eftermarknad  6,8 12,7
Entreprenaduppdrag  130,7  139,6
Summa nettoomsättning  137,5 152,3

Intäkter från entreprenadavtal inom affärsområde 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 30 juni 2020 uppgick koncernens eget kapital till 
1 440,2 MSEK (430,2).

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

löptid och som därför redovisas i eget kapital.

• Finansiell leasing av nyttjanderättstillgångar om 
11,9 MSEK.

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

Not 5 Nettoskuld
Koncernen Moderbolaget

30 juni 
2020

30 juni
2019

30 juni  
2020

30 juni
2019

Tillgångsposter i nettoskulden:

Likvida medel 537,4 104,0 524,6 13,8
Kortfristiga placeringar 799,7 – 799,7 –
Spärrade likvida medel 36,4 8,2 – –

Skuldposter i nettoskulden:

Räntebärande skulder 14,3  999,4  –  808,9
Summa nettoskuld –1 359,2 887,2 –1 324,3 795,1

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.

2020-06-30

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 60,8 – – – 60,8
Kundfordringar och andra fordringar 85,4 – – – 85,4
Kortfristiga placeringar – 799,7 – – 799,7
Likvida medel 537,4 – – – 537,4
Derivat – – – – 0,0
Företagsobligationslån – – – – 0,0
Skulder till kreditinstitut 2,5 – – – 2,5
Nyttjanderättsskulder 11,8 – – – –11,8
Långfristiga skulder, put/call option – – – – –
Leverantörsskulder 88,7 – – – 88,7
Övriga rörelseskulder 90,8 – – – 90,8

2019-06-30

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 19,9 – – – 19,9
Kundfordringar och andra fordringar 427,1 – – – 427,1
Kortfristiga placeringar – – – – –
Likvida medel 104,0 – – – 104,0
Derivat – – 8,3 – 8,3
Företagsobligationslån 750,0 – – – 750,0
Skulder till kreditinstitut 134,5 – – – 134,5
Nyttjanderättsskulder 114,9 – – – 114,9
Långfristiga skulder, put/call option – 11,7 – 61,8 73,5
Leverantörsskulder 162,0 – – – 162,0
Övriga rörelseskulder 194,3 – – 36,7 231,0
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2020-06-30 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 – 0,4 – 0,4
Finansiella tillgångar som kan säljas
 – Kortfristiga placeringar 799,7 – – 799,7
Finansiella skulder
 – Put/call option – – – –

2019-06-30 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 – 8,3 – 8,3
Finansiella tillgångar som kan säljas
– Kortfristiga placeringar – – – –
Finansiella skulder
– Put/call option – – 73,5 73,5

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

Not 6  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen Moderbolaget

30 juni 
2020

30 juni 
2019

30 juni 
2020

30 juni 
2019

För egna skulder och 
avsättningar

Företagsinteckningar 50,0 103,4 – –
Fastighetsinteckningar 0,0 3,6 – –
Kortfristiga placeringar 0,0 – – –
Likvida medel 36,4  8,2  –  –
Summa avseende egna 
skulder och avsättningar 86,4 115,2 – –

Koncernen Moderbolaget

30 juni 
2020

30 juni 
2019

30 juni 
2020

30 juni 
2019

Borgensåtaganden till 
 förmån för övriga 
 koncernföretag – – 70,4 68,2
Bankgarantier 83,2 22,7 – –
Borgensförbindelse,  
intressebolag 0,0 5,0 0,0 5,0
Summa eventual-
förpliktelser 83,2  27,7  70,4  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 och till/från intressebolag tillämpas 
samma principer för prissättning som inköp och försäljning 
mellan externa parter.

Inköp av varor och tjänster från närstående

Koncernen Moderbolaget

Jan–juni
2020

Jan–juni
2019

Jan–juni
2020

Jan–juni
2019

Platanen AB, 
 managementtjänster 1,6 1,9 1,6 1,9
Platanen AB, 
 administrationstjänster 0,4 0,2 0,4 0,2
Fastighetsbolag  
Henriksborg HB, hyra 0,4  0,4  0,4  0,4
Summa 2,4 2,5 2,4 2,5

Managementtjänster avser tidigare styrelseordförande. 
Administrationstjänster avser administration samt löpande 
redovisning. Köpta tjänster från Platanen AB och dess dot-
terbolag Fastig hetsbolaget Henriksborg HB, utgår på mark-
nadsmässiga villkor. Managementtjänster och hyra från när-
stående utgår på marknadsmässiga villkor.

Not 8 Händelser efter periodens utgång
Slutlig avräkning med Nordic Capital för transaktionen 
rörande affärsområde Marine & Safety har gjorts i augusti. 
Slutgiltig nettolikvid har fastställts till 2 537 MSEK.

Efter periodens utgång har Consilium ökat sin ägar andel 
i utvecklingsbolaget Optronics Technology AS, som därefter 
uppgår till 52,84 procent.
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Mer information
Eventuella frågor besvaras av

Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef  
Telefon: 08-563 053 09
E-post: ca.rosenblad@consilium.se

Lars Håkansson, CFO 
Telefon: 08-563 053 12
E-post: 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 31 augusti 2020 klockan 15:00 CET.

Kommande rapporter
Delårsrapporten för perioden januari-september 2020  
kommer att publiceras den 26 november 2020. 
 Kompletterande information avseende koncernen finns på 
Consiliums hemsida ab.consilium.se

Nacka den 31 augusti 2020

Consilium AB (publ)

 Erik Lindborg Carl Adam Rosenblad Thomasine Rosenblad
 Ordförande Verkställande direktör

 Sten Ankarcrona Stefan Gattberg

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.
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