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Kvartalsrapport januari–september 2020 för Consilium AB (publ)
Kvartal 3, 2020

 ■ Nettoomsättningen uppgick till 85,9 MSEK (52,4).
 ■ Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –15,2 MSEK (–55,9).
 ■ Resultat per aktie1) uppgick till –1,08 SEK (–3,16).
 ■ Slutlig avräkning med Nordic Capital för transaktionen rörande affärsområde Marine & Safety har resulterat i en 

slutgiltig nettolikvid som fastställts till 2 537 MSEK.
 ■ Ägarandelen i utvecklingsbolaget Optronics Technology AS har ökats och uppgår därefter till 64,6 procent.
 ■ Consilium AB (publ) har förvärvat 13,19 procent av Envigas AB som bedriver produktion av fossilfritt biokol, 

bioolja och biogas. Köpeskillingen uppgick till drygt 20 MSEK.

Kvartal 1–3, 2020
 ■ Nettoomsättningen uppgick till 223,4 MSEK (204,7).
 ■ Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –83,4 MSEK (–94,7).
 ■ Resultat per aktie1) uppgick till 116,99 (–2,93).
 ■ Periodens resultat uppgick till 1 378,4 MSEK (–28,2).
 ■ Eget kapital uppgick per den 30 september 2020 till 1 389,3 MSEK (409,1).

1) Exklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Kommentar till finansiell utveckling för 
kvartal 1–3, 2020
Nettoomsättningen uppgick under perioden januari– 
september 2020 till 223,4 MSEK (204,7). Rörelseresultatet 
(EBIT) uppgick till -83,4 MSEK (-94,7). Statligt forsknings- 
och utvecklingsstöd om 5,3 MSEK har erhållits under 
perio den och har bokförts som en minskning av aktiverade 
utvecklingskostnader. Covid-19 i kombination med ett fort-
satt lågt oljepris har påverkat såväl omsättning som resultat. 
Orderingången är fortsatt låg och såväl pågående som nya 
projekt skjuts framåt i tid, och verksamheten har anpassats 
så långt det varit möjligt. Koncerngemensamma kostnader 
uppgick under perioden januari-september till -30,0 MSEK 
(-16,7). Rörelseresultat har belastats med en koncernmässig 
realisationsförlust om 17,4 MSEK vid avyttring av aktierna 
i dotterbolaget Incendium, samt nedskrivning av goodwill 
med 1,8 MSEK. Consilium-koncernens finansiella kostna-
der för perioden påverkades framför allt av kostnader för 
brygg finan sie ring vid lösen av företagsobligation under 
första kvartalet, samt lösen av andra kreditåtaganden och lån 
i dotterbolag. Nettoresultatet för perioden januari–septem-
ber 2020 uppgick till 1 378,4 MSEK (-28,0). Resultatet har 
påverkats positivt av avyttringen av affärsområde Marine & 
Safety.

Moderbolaget kvartal 1–3, 2020
Realisationsvinsten i moderbolaget efter försäljningen av 
aktierna i Consilium Marine & Safety Group AB till Nordic 
Capital uppgick till 1 378,0 MSEK. Återköp av egen ut given 
hybridobligation uppgick under perioden till 20,0 MSEK. 
Efter perioden har ytterligare hybridobligationer till ett 
nominellt värde av 7,0 MSEK återköpts. Periodens skatte-
kostnad avser upplösning av tidigare aktiverade uppskjutna 
skattefordringar om 8,0 MSEK. Avkastning på kortfristiga 
placeringar uppgick under perioden till 9,7 MSEK. Samt-
liga av moderbolagets lån till kreditinstitut har återbetalts 
under perioden. Moderbolaget har därefter inte några 
ränte bärande skulder. Utdelning till aktieägarna om 198,8 
och återbetalning av aktieägartillskott om 15,3 har skett. 
Likvida medel i moderbolaget per 2020-09-30 uppgick till 
209,5 MSEK.

Händelser efter periodens utgång
 ■ Efter periodens utgång har Consilium slutfört en investering i det tyska cybersäkerhetsföretaget Myra Security. 

Investeringen har skett genom en så kallad SPV-struktur där Consilium förvärvat 26,5 procent av Round2 MySec 
Beteiligungs GmbH & Co. KG. för 2,9 MEUR, motsvarande cirka 30,5 MSEK. Genom SPV-strukturen uppgår 
 Consiliums ägarandel i Myra Security till drygt 4,4 procent.

 ■ Under november meddelade Consilium att företaget, genom flera förvärv över marknaden, återköpt egna ute-
stående hybridobligationer till ett nominellt belopp om 74 MSEK (varav 54 MSEK har återköpts efter rapport-
periodens utgång) motsvarande 37 procent av den totalt emitterade volymen, samt uttalat sin ambition att 
 fortsätta med ytterligare återköp under förutsättning av en generell tillgång i marknaden.

 ■ Vid en extra bolagsstämma den 13 november 2020 beslutades att ändra företagsnamnet till Concejo AB (publ), 
att ändra verksamhetsbeskrivningen (verksamhetsföremålet) samt justeringar av paragrafer i bolagsordningen för 
att anpassa den till vissa lagändringar. Bolagsstämman beslutade även att välja Jonas Rydell till ny styrelse ledamot.
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Koncernchefens kommentar
Rapporten över det tredje kvartalet 2020 är den sista under 
Consilium-namnet. På en extra bolagsstämma den 13 
november fattade stämman beslut om att ändra företags-
namnet till Concejo AB (publ). Consilium betyder ”råd-
givande församling” på latin och Concejo har samma bety-
delse på det ibero-romanska språket galiciska som talas i 
norra  Spanien. Tanken med namnet är att behålla dess inne-
börd för den beskriver väl vår ägarstyrningsmodell där vi 
har en erfaren och fokuserad ledningsgrupp i moderbolaget 
som agerar rådgivande till våra dotterbolag – samtidigt som 
vi moderniserar oss namnmässigt i takt med att vi utvecklar 
vår verksamhet. Namnbytet kommer formellt att genom-
föras någon gång de närmaste dagarna och meddelas särskilt.

Under tredje kvartalet har vi ökat intensiteten i vår om -
struktureringsprocess där vi integrerar våra verksam heter 
i Mellanöstern, Kina och Indien med vårt norska bolag 
Firenor för att skapa en ny division som kan verka under 
ett gemensamt varumärke: Firenor International. Målsätt-
ning en med arbetet är att skapa synergier genom att kom-
binera den norska erfarenheten av projektledning och 
ingen jörs kunskap för de mest krävande offshore-projekten 
i Nordsjön med lokal applikationskunskap och Firenors 
starka marknads position på viktiga onshore-marknader i 
Mellanöstern och Indien. Vi är ännu tidigt i processen och 
vi har en hög medvetenhet om att såväl den globala Corona- 
pandemin som ett fortsatt relativt pressat oljepris innebär 
att vi måste ha en stor  portion tålamod. Samtidigt är det 
glädjande att kunna konstatera att vi under tredje kvarta-
let ser tecken på förbättringar genom ökade intäkter och 
en förbättrad rörelsemarginal. På ordersidan har Firenor 
International under hösten fått strategiskt viktiga order från 
nederländska Bayards och norska Aibel, samt en order från 
Dubaibaserade AquaChemie som ska bygga en ny kemi-
kalieterminal i Mellanösterns mest trafikerade hamn, Jebel 
Ali i Dubai. Det samlade värdet för dessa order uppgår till 
mer än 50 MSEK. Vi kommer fortsatt att arbeta aktivt med 
Firenor Internationals transformation och med en kom-
plett ledningsgrupp på plats under Q1 2021, som fått tydliga 
ägardirektiv om att söka bättre affärer, till bättre marginaler, i 
projekt som stärker divisionens kassaflöde, har vi tagit ytter-
ligare steg i detta turn-aroundprojekt.

Vårt norska utvecklingsbolag Optronics Technology AS,  
som utvecklar optiska gasdetektorer för olika industri-
applika   tioner – framför allt för olje- och gasindustrin, 
bio gas marknaden, marinmarknaden och gruvindustrin – 
fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. Optronics har 
nu påbörjat leveranser av produktionsprototyper till sina 
nyckel kunder. Produktionsprototyperna är en förserie 
av den slutgiltiga produkten som förväntas börja levereras 
under december månad.  Vårt ägande uppgår efter vår senaste 
investering till 64,4 procent. Ledningsgruppen i Optronics 
har lång erfaren het och var tidigare med och utvecklade de 
gasdetektorer som idag är branschstandard. De produkter 
Optronics utvecklar bygger på en ny kiselteknologi som har 
potential att revolutionera branschen och redan före lanse-
ring har bolaget ingått ramavtal med ledande aktörer inom 
valda segment och applikationsområden motsvarande 70 
procent av sina försäljningsmål för den kommande 5-års-
perioden avseende den första produktfamiljen. Vår tro på 
bolaget och dess teknologi stärks ytterligare av deras affärs-
modell, där Optronics valt att inte erbjuda sina produkter till 
slutkunder utan endast till den största distributören på res-
pektive marknad eller inom respektive applikationsområde. 
Det är kombinationen av vald affärsmodell och produkter-

nas tekniska specifikationer som gör att vi kan förvänta oss 
goda försäljningsvolymer framöver för Optronics.

Under tredje kvartalet investerade vi drygt 20 MSEK i 
Clean-Techbolaget Envigas AB, och vår ägarandel uppgår till 
13,19 procent. Envigas är ett nytänkande industriföretag som 
genom en termokemisk process producerar biokol, bioolja 
och biogas baserat på restprodukter från skogsindustrin som 
på ett förnyelsebart sätt kan ersätta fossila insatsvaror inom 
olika industrier. Biokolet kan användas som reduktions-
medel av den metallurgiska industrin, biooljan som insats-
vara i raffinaderier och biogasen som en energibärare – alla 
förnyelsebara produkter som bidrar till att minska utsläp-
pen av fossil koldioxid. Bolaget har haft en demonstrations-
anlägg ning i drift sedan början av 2019 och driftsätter nu sin 
första produktionsanläggning i industriell skala i Bureå söder 
om Skellefteå. Det här är vår första investering inom Clean-
Techområdet och vi avser att ta en aktiv roll i Envigas och 
bidra till företagets fortsatta utveckling.

Efter periodens utgång slutförde vi en investering i det 
tyska cybersecurity-företaget Myra Security. Investeringen 
i Myra Security har skett genom i en så kallad SPV-struktur 
(Special Purpose Vehicle) där Consilium förvärvat 26,5 pro-
cent av Round2 MySec Beteiligungs GmbH & Co. KG. för 
2,9 MEUR, motsvarande cirka 30,5 MSEK. SPV-strukturen 
har som enda syfte att äga aktier i Myra Security och äger 
totalt cirka 16,7 av bolaget. Genom investeringen uppgår 
Consiliums andel i Myra Security till drygt 4,4 procent. 
Myra Security grundades 2012 och erbjuder ”Security-
as-a-Service” där man idag är ett ledande företag när det 
kommer till skydd av kritisk infrastruktur och företag verk-
samma på marknader med hård reglering, som myndigheter 
och finansmarknadsbolag. På kundlistan finns bland annat 
tyska regeringen, Europeiska Centralbanken, kommersiella 
banker och försäkringsbolag tillsammans med större globala 
e-handelsföretag. Consiliums ägarandel i Myra Security är 
liten procentuellt sett men ger oss en möjlighet att närma 
oss ett mycket spännande område.

Vi går nu från en period där vi fokuserat på att avsluta det 
gamla och påbörja det nya. Under den processen har vi haft 
en modest, för att inte säga konservativ, syn på risk vilket 
inte minst avspeglats i vår kapitalförvaltning som huvud-
sakligen fokuserat på obligationsmarknaden. I takt med att 
vi nu blir mer aktiva på förvärvsmarkanden av onoterade 
verksamheter kommer vi även att öka vår generella expone-
ring mot aktiemarknaden genom förvärv av noterade aktier. 
Vår starka kassa position har även möjliggjort för oss att över 
marknaden köpa tillbaka 37 procent av våra egna emitterade 
hybrid obligationer. Givet att det finns en generell tillgång 
i marknaden kommer vi, på attraktiva nivåer, vara fortsatt 
aktiva och genomföra ytterligare återköp för att förbättra 
koncernens räntenetto.

I skrivande stund har vi en fortsatt bekymmersam global 
pandemi, och det är sannolikt så att den närmaste tiden 
kommer att innehålla en stor mängd utmaningar. Vi är väl 
rustade med en stor portion tålamod och en stark kassa-
position, men det är viktigt att ändå poängtera att det kan 
komma att ta längre tid än normalt för våra verksamheter att 
ta de utvecklingssteg vi siktar mot. Vi är dock övertygade om 
att den kompassriktning vi nu håller på att sätta kommer att 
leda till nya spännande möjligheter i framtiden.

Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
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Nettoomsättning intäkter från externa kunder

Belopp i MSEK
Juli–sept 

2020
Juli–sept 

2019
Jan–sept 

2020
Jan–sept 

2019
Helår 
2019

Safety Engineering 85,9 52,4 223,4 204,7 250,5
Totalt 85,9 52,4 223,4 204,7 250,5

Rörelseresultat (EBIT)

Belopp i MSEK
Juli–sept 

2020
Juli–sept 

2019
Jan–sept 

2020
Jan–sept 

2019
Helår 
2019

Safety Engineering –8,8 –10,1 –34,1 –38,0 –159,6
Koncerngemensamt –4,7 –5,8 –30,1 –16,7 –25,1
Summa –13,5 –15,9 –64,2 –54,7 –184,7

Avyttring aktier i dotterbolag och nedskrivning av goodwill –1,8 –40,0 –19,2 –40,0 –40,0
Totalt –15,3 –55,9 –83,4 –94,7 –224,7

Avstämning mot resultat före skatt, från kvarvarande verksamheter

Belopp i MSEK
Juli–sept 

2020
Juli–sept 

2019
Jan–sept 

2020
Jan–sept 

2019
Helår 
2019

Rörelseresultat från kvarvarande verksamheter, före förlust vid 
avyttring av dotterbolag och nedskrivning av goodwill –13,5 –15,9 –64,2 –54,7 –184,7
Avyttring aktier i dotterbolag och nedskrivning av goodwill –1,8 –40,0 –19,2 –40,0 –40,0
Finansiella intäkter samt finansiella kursvinster 5,0 0,0 10,0 0,2 0,2
Finansiella kostnader samt finansiella kursförluster 1,9 –7,8 –30,8 –35,5 –67,0
Resultat före skatt, från kvarvarande verksamheter –8,4 –63,7 –104,2 –130,0 –291,5
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag
 
Belopp i MSEK

Juli–sept
2020

Juli–sept
2019

Jan–sept
2020

Jan–sept
2019

Helår 
2019

Försäljningsintäkter 85,9 52,4 223,4 204,7 250,52)

Kostnader för sålda varor –75,8 –49,5 –197,8 –174,5 –241,3
Bruttovinst 10,1 2,9 25,6 30,2 9,2

Försäljnings- och marknadsföringskostnader –7,3 –4,6 –26,5 –39,8 –69,32)

Administrationskostnader –13,0 –13,9 –49,3 –40,6 –52,92)

Forsknings- och utvecklingskostnader –1,1 –3,6 –6,4 –5,1 –15,0
Kreditförluster på finansiella tillgångar –10,0 0,0 –10,0 0,0 –61,62)

Avyttring dotterbolag/nedskrivning av goodwill –1,8 –40,0 –19,2 –40,0 –40,0
Övriga rörelseintäkter/kostnader 7,8 3,3 2,4 0,6 4,92)

Rörelseresultat (EBIT) – 15,3 –55,9 –83,4 –94,7 –224,7

Finansiella intäkter samt finansiella kursvinster 5,0 0,0 10,0 0,2 0,2
Finansiella kostnader samt finansiella kursförluster 1,9 –7,8 –30,8 –35,5 –67,0
Resultat efter finansiella poster (EBT) –8,4 –63,7 –104,2 –130,0 –291,5

Inkomstskatter –0,3 3,6 –19,8 3,4 –15,5
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter –8,7 –60,1 –124,0 –126,6 –307,0

Periodens resultat för verksamheter under avveckling –0,8 26,2 1 502,4 98,4 153,8

Periodens resultat –9,5 –33,9 1 378,4 –28,2 –153,2

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare –9,2 –33,9 1 378,7 –25,2 –165,9
Innehav utan bestämmande inflytande –0,3 0,0 –0,3 –3,0 12,7
Summa –9,5 –33,9 1 378,4 –28,2 –153,2

Resultat per aktie före och efter utspädning exkl. innehav utan  
bestämmande inflytande –1,081) –3,161) 116,991) –2,931) –15,221)

1) Inklusive utbetalda räntekostnader på hybridobligationen.
2) Omklassificering har gjorts av dessa resultaträkningsposter för 2019, se not 1 Redovisningsprinciper.

Koncernens rapporter över totalresultatet
 
Belopp i MSEK

Juli–sept
2020

Juli–sept
2019

Jan–sept
2020

Jan–sept
2019

Helår 
2019

Periodens resultat –9,5 –33,9 1 378,4 –28,2 –153,2

Övrigt totalresultat

Poster som senare kan omklassificeras till resultaträkningen

Kassaflödessäkringar 0,3 –6,1 0,7 –2,4 8,9
Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar 0,0 1,3 –0,1 0,3 –1,2
Valutakursdifferenser –6,0 20,5 –12,6 49,0 34,1
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt –5,7 15,7 –12,0 46,9 41,8

Summa totalresultat för perioden –15,2 –18,2 1 366,4 18,7 –111,4

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare –15,1 –25,3 1 366,5 14,3 –124,3
Innehav utan bestämmande inflytande –0,1 7,1 –0,1 4,4 12,9
Summa totalresultat för perioden –15,2 –18,2 1 366,4 18,7 –111,4
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Förändringar i koncernens eget kapital

Belopp i MSEK
Jan–sept 

2020
Jan–sept 

2019
Helår 
2019

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

Periodens resultat 1 378,7 –25,2 –165,9
Övrigt totalresultat –12,2 46,4 41,6
Periodens totalresultat 1 366,5 21,2 –124,3

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Erhållna aktieägartillskott 3,1 9,1 12,2
Räntekostnader och andra kostnader avseende hybridobligation –9,7 –9,1 –12,2
Utdelning och återbetalning aktieägartillskott –214,1 – –
Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande 19,8 – –0,5
Värdeförändring, option – – –2,5
Återköp av hybridobligation –20,0 – 0,0
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare – UB 1 388,8 394,8 243,2

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 0,2 0,5 0,2
Periodens totalresultat –0,1 –2,5 12,9

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare

Utdelning 0,0 –7,9 –12,2
Förvärv/avyttringar –12,2 – 3,5
Innehav utan bestämmande inflytande, andel av eget kapital –19,7 – 0,5
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande – UB 0,5 14,3 32,5

Koncernens balansräkningar i sammandrag
Belopp i MSEK 30 sept 2020 30 sept 2019 31 dec 2019
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 5,4 54,9 7,7
Nyttjanderättstillgångar1) 11,3 105,1 17,7
Immateriella anläggningstillgångar 35,4 588,9 50,9
Finansiella anläggningstillgångar 51,0 136,2 91,31)

Summa anläggningstillgångar 103,1 885,1 167,6
 - varav spärrade likvida medel i finansiella anläggningstillgångar 20,7 6,0 22,3

Omsättningstillgångar
Varulager 131,0 299,1 102,61)

Kortfristiga fordringar 112,1 390,3 103,31)

Kortfristiga placeringar 1 018,8 – –
Likvida medel 223,9 108,5 7,3
Summa omsättningstillgångar 1 485,8 797,9 213,2
 - varav spärrade likvida medel i kortfristiga fordringar – – –

Tillgångar som innehas för försäljning – 317,1 1 517,0
Summa tillgångar 1 588,9 2 000,1 1 897,8

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 1 388,8 394,8 243,2
Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 0,5 14,3 32,5
Summa eget kapital 1 389,3 409,1 275,7

SKULDER

Icke räntebärande långfristiga skulder 9,2 38,9 –
Icke räntebärande långfristiga avsättningar 39,4 30,0 31,4
Räntebärande långfristiga skulder 3,8 74,3 15,81)

Långfristiga nyttjanderättsskulder 7,6 77,2 11,6
Icke räntebärande kortfristiga skulder 134,1 359,4 137,3
Räntebärande kortfristiga skulder 2,4 800,9 912,0
Kortfristiga nyttjanderättsskulder 3,1 26,3 4,8
Summa skulder 199,6 1 407,0 1 112,9

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning – 184,0 509,21)

Summa eget kapital och skulder 1 588,9 2 000,1 1 897,8

1) Omklassificering har gjorts av dessa balansposter per 2019-12-31, se not 1 Redovisningsprinciper.
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Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag

Belopp i MSEK
Jan–sept 

2020
Jan–sept 

2019
Helår 
2019

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat (EBIT) –83,4 –94,7 –224,7
Avskrivningar och nedskrivningar 6,1 8,3 56,0
Övriga ej likviditetspåverkande poster 58,8 31,1 150,8
Förändring av rörelsekapital –27,1 –1,1 –64,3
Erhållna räntor och liknande poster 1,5 0,2 0,2
Erlagda räntor och liknande poster –34,9 –44,6 –79,2
Betalda inkomstskatter –4,7 –1,5 –1,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten för kvarvarande verksamhet –83,7 –102,3 –162,4

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –10,0 –0,2 –0,2
Investeringar i materiella anläggningstillgångar –2,9 –0,5 –0,6
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar och fordringar –990,1 14,9 20,5
Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter, netto –20,6 1,8 1,8
Avyttring av dotterföretag 2 470,0 – –
Kassaflöde från investeringsverksamheten för kvarvarande verksamhet 1 446,4 16,0 21,5

Finansieringsverksamheten
Ökning av kortfristiga lån 768,0 – 2,0
Amortering av långfristiga lån –1 679,4 –46,7 –40,3
Erhållet villkorligt aktieägartillskott 3,1 9,1 12,2
Återköp av hybridobligation –20,0 – –
Transaktioner med minoritetsintreseen –2,9 –7,9 –8,6
Utdelning –198,8 – –
Återbetalning av erhållna aktieägartillskott –15,3 – –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten för kvarvarande verksamhet –1 145,3 –45,5 –34,7

Kassaflöde från kvarvarande verksamhet 217,4 –131,8 –175,6

Kassaflöde från verksamheter under avveckling – 143,4 173,3

Förändring av likvida medel 217,4 11,6 –2,3

Likvida medel vid periodens ingång 7,3 9,5 9,5
Kursdifferenser och andra värdeförändringar i likvida medel –0,8 0,1 0,1
Likvida medel vid periodens slut 223,9 21,2 7,3
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i MSEK
Juli–sept

2020
Juli–sept

2019
Jan–sept 

2020
Jan–sept 

2019
Helår 
2019

Övriga rörelseintäkter 0,0 2,5 0,5 7,5 8,5
Administrationskostnader –4,8 –5,5 –30,5 –18,9 –28,9
Rörelseresultat –4,8 –3,0 –30,0 –11,4 –20,4

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5,0 12,3 22,4 29,8 38,0
Resultat från andelar i koncernföretag – – 1 378,1 – 0,7
Räntekostnader och liknande resultatposter –2,5 –12,6 –19,3 –36,8 –49,2
Resultat före skatt –2,3 –3,3 1 351,2 –18,4 –30,9

Skatt på periodens resultat 0,0 0,0 –8,0 0,5 –8,3
Periodens resultat –2,3 –3,3 1 343,2 –17,9 –39,2

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

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,1 0,0
Finansiella anläggningstillgångar 59,5 300,0 73,0
Summa anläggningstillgångar 59,6 300,1 73,0

Omsättningstillgångar

Fordringar 162,9 855,5 1 060,3
Kortfristiga placeringar 1 018,8 – –
Likvida medel 209,5 4,8 0,7
Summa omsättningstillgångar 1 391,2 860,3 1 061,0

Summa tillgångar 1 450,8 1 160,4 1 134,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital 90,2 90,2 90,2
Fritt eget kapital 1 345,2 264,1 242,7
Summa eget kapital 1 435,4 354,3 332,9

Räntebärande långfristiga skulder – 26,8 –
Övriga långfristiga skulder 1,5 1,5 1,5
Räntebärande kortfristiga skulder – 771,4 792,8
Övriga kortfristiga skulder 13,9 6,4 6,8
Summa skulder 15,4 806,1 801,1

Summa eget kapital och skulder 1 450,8 1 160,4 1 134,0
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Consiliums användning av alternativa nyckeltal
Consilium-koncernen presenterar ett antal alternativa 
nyckeltal i den inledande sammanfattningen av kvartals-
rapporten. 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
EBIT
Resultat före räntor och skatt. 

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)
Juli–sept

2020
Juli–sept

2019
Jan–sept 

2020
Jan–sept 

2019
Helår 
2019

Totalt resultat per aktie inklusive engångsnedskrivning goodwill

Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare,
total verksamhet –9,2 –33,9 1 378,7 –25,2 –165,9
Utbetalda och upplupna räntekostnader på hybridobligationen –3,5 –3,1 –9,7 –9,1 –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) –1,08 –3,16 116,99 –2,93 –15,22

EBIT

Rörelseresultat (EBIT) –15,3 –55,9 –83,4 –94,7 –224,7

Eget kapital per aktie

Eget kapital 1 389,3 409,1 275,7
Genomsnittligt antal aktier (i tusental) 11 702,2 11 702,2 11 702,2
Eget kapital per aktie (SEK) 118,7 35,0 23,6

Soliditet

Eget kapital 1 389,3 409,1 275,7
Balansomslutning 1 588,9 2 000,1 1 897,7
Soliditet (%) 87 20 15
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Not 1 Redovisningsprinciper
Koncernen
Kvartalsrapporten har upprättats med tillämpning av inter-
nationella redovisningsstandards (International Finan cial 
Reporting Standards – IFRS) sådana de antagits av Europe-
iska Unionen (EU). Kvartalsrapporten har upp rättats 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 delårsrapport har därmed sam ma redovis-
ningsprinciper tillämpats som i senaste års redo vis ningen. 

Balansräkningen per 2019-12-31 och resultaträkningen för 
2019 har omklassificerats. En förnyad bedömning har gjorts 
av de poster som redovisas under rubriken Övriga rörelse-
intäkter/kostnader för att i så stor utsträckning som möjligt 
redovisa dessa kostnader i de funktioner som de är hänför-
liga till, vilket innebär att Övriga rörelseintäkter/kostnader 
har omklassificerats genom att 61,6 MSEK som avser kredit-
förluster på finansiella tillgångar redovisas i en separat resul-
tatpost, Försäljningsintäkter har minskats med 33,1 MSEK, 
Kostnad sålda varor har ökats med 16,1 MSEK, Försäljnings- 
och marknadsföringskostnader har ökats med 11,8 MSEK 
samt Administrationskostnader med 1,5 MSEK. Avsättning 
som avsåg bedömd förlustrisk i ett antal indiska kraftverks-
projekt har omklassificerats genom att långfristiga fordringar 
har minskats med 0,1 MSEK, pågående projekt som redovi-
sas i posten Varulager har minskats med 18,7 MSEK, Skulder 
som är hänförlig till tillgångar som innehas till försäljning 
har minskats med 16,9 MSEK samt kundfordringar med 
18,8 MSEK. Balans posten Avsättningar har omklassificerats 
med motsvarande belopp. Ingående balanser eller resultat per 
aktie har inte påverkats av omklassificeringarna. 

Upplysningar enligt IAS 34.16A förekommer förutom i de 
finansiella rapporterna även i övriga delar av del års rapporten.

Användande av nyckeltal ej definierade i IFRS 
Consilium tillämpar ESMAs (European Securities and 
 Markets Authority – Den Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten) nya riktlinjer för alternativa 
nyckeltal, Alternative Performance Measures). I korthet är 
ett alternativt nyckeltal ett finansiellt mått över historisk eller 
framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassa-
flöde som inte är definierat eller specificerat i IFRS.

Moderbolaget
Moderbolaget, Consilium AB, tillämpar Årsredovisnings-
lagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 
Redovisningsprinciperna överensstämmer med föregående 
år samt med koncernens redovisningsprinciper i tillämpliga 
delar. 

Balansräkningen per 2019-12-31 och 2019-09-30 har jus-
terats genom att reserveringar för osäkra fordringar, som 

tidigare redovisats som en reservering i posten Övriga kort-
fristiga skulder, redovisas som en minskning av tillgångspos-
ten Fordringar.

Kvartalsrapporten 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 (affärsområdet 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 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 
covid-19. Denna pandemi har under tredje kvartalet haft en 
tydlig påverkan på koncernens verksamheter, 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 kombina-
tion med en negativ utveckling på oljepriset gör att investe-
ringarna på Firenors nyckelmarknader skjuts på framtiden. 
Beslutsprocesser blir långsammare och som en konsekvens 
av detta ligger orderingången fortsatt på en låg nivå. Påver-
kan under resten av året och därefter är svår att bedöma och 
kvantifiera. Vi har också haft ökade stilleståndskostnader för 
lokalt inhyrd projektpersonal. 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, 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, kredit-
förluster på kundfordringar, myndighetsingripanden osv. 
Koncernledningen och styrelsen följer utvecklingen med 
en hög handlingsberedskap för att lindra negativa effekter på 
koncernens resultat och likviditet. Den stora kassa Consilium 
tillförts i samband med avyttringen av affärsområde Marine 
& Safety den 31 mars 2020 utgör en styrka i dagsläget. Sty-
relsen bedömer att Consilium står väl rustat finansiellt för att 
vidta åtgärder som kan krävas på grund av covid-19 och att 
samtidigt 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:

Januari–september 2020  Sverige
Övriga 
Europa Mellanöstern Amerika Indien Asien

Övriga 
marknader

Safety Engineering  3 %  13 %  54 %  1 %  20 %  8 %  1 %
           

Januari–september 2019  Sverige
Övriga 
Europa Mellanöstern Amerika Indien Asien

Övriga 
marknader

Safety Engineering  7 %  9 %  42 %  4 %  33 %  3 %  2 %



11

KVARTALSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2020 FÖR CONSILIUM AB (publ)

Följande tabell visar koncernens intäkter, fördelade per 
rörelsesegment och intäktsslag.

Koncernens intäkter fördelade per intäktsslag
Jan–sept 2020  Jan–sept 2019

Intäktsslag  Safety Engineering  Safety Engineering

Eftermarknad  9,5 10,4
Entreprenaduppdrag  213,9  194,3
Summa nettoomsättning  223,4 204,7

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 30 september 2020 uppgick koncernens eget kapital 
till 1 389,3 MSEK (275,7).

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

löptid och som därför redovisas i eget kapital, varav 20,0 
MSEK har återköpts under tredje kvartalet.

• Finansiell leasing av nyttjanderättstillgångar om 10,7 
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

30 sept 
2020

30 sept
2019

30 sept  
2020

30 sept
2019

Tillgångsposter i nettoskulden:

Likvida medel 223,9 103,5 209,5 4,8
Kortfristiga placeringar 1 018,8 27,5 1 018,8 –
Spärrade likvida medel 20,7 5,4 – –

Skuldposter i nettoskulden:

Räntebärande skulder 16,9  877,2  –  798,2
Summa nettoskuld –1 246,5 740,8 –1 228,3 793,4

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.

2020-09-30

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 51,0 – – – 51,0
Kundfordringar och andra fordringar 112,1 – – – 112,1
Kortfristiga placeringar – 1 018,8 – – 1 018,8
Likvida medel 223,9 – – – 223,9
Derivat – – – – –
Företagsobligationslån – – – – –
Skulder till kreditinstitut 6,2 – – – 6,2
Nyttjanderättsskulder 10,7 – – – 10,7
Långfristiga skulder, put/call option – – – – –
Leverantörsskulder 90,4 – – – 90,4
Övriga rörelseskulder 43,7 – – – 43,7

2019-09-30

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 9,7 – – – 9,7
Kundfordringar och andra fordringar 390,3 – – – 390,3
Kortfristiga placeringar – – – – –
Likvida medel 108,5 – – – 108,5
Derivat – – 13,0 – 13,0
Företagsobligationslån 750,0 – – – 750,0
Skulder till kreditinstitut 228,8 – – – 228,8
Nyttjanderättsskulder 103,5 – – – 103,5
Långfristiga skulder, put/call option – 12,0 – 26,8 38,8
Leverantörsskulder 154,5 – – – 154,5
Övriga rörelseskulder 157,0 – – 22,3 179,3
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Följande tabell visar koncernens finansiella tillgångar och 
skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen.

2020-09-30 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 – – – –
Finansiella tillgångar som kan säljas
 – Kortfristiga placeringar 1 018,8 – – 1 018,8
Finansiella skulder
 – Put/call option – – – –

2019-09-30 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 – 13,0 – 13,0
Finansiella tillgångar som kan säljas
– Kortfristiga placeringar – – – –
Finansiella skulder
– Put/call option – – 61,7 61,7

Not 6  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen Moderbolaget

30 sept 
2020

30 sept 
2019

30 sept 
2020

30 sept 
2019

För egna skulder och 
avsättningar

Företagsinteckningar 50,0 103,4 – –
Fastighetsinteckningar 0,0 4,9 – –
Kortfristiga placeringar 0,0 – – –
Likvida medel 20,7  28,3  –  –
Summa avseende egna 
skulder och avsättningar 70,7 136,6 – –

Koncernen Moderbolaget

30 sept 
2020

30 sept 
2019

30 sept 
2020

30 sept 
2019

Borgensåtaganden till 
 förmån för övriga 
 koncernföretag – – 9,6 68,2
Bankgarantier 79,4 31,5 – –
Borgensförbindelse,  
intressebolag 0,0 5,0 0,0 5,0
Summa eventual-
förpliktelser 79,4  36,5  9,6  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–sept
2020

Jan–sept
2019

Jan–sept
2020

Jan–sept
2019

Platanen AB, 
 managementtjänster 1,6 2,8 1,6 2,8
Platanen AB, 
 administrationstjänster 0,5 0,4 0,5 0,4
Fastighetsbolag  
Henriksborg HB, hyra 0,5  0,5  0,5  0,5
Summa 2,6 3,7 2,6 3,7

Managementtjänster avser tidigare styrelseordförande. 
Ad mi nistrationstjänster avser administration samt löpande 
redovisning. Köpta tjänster från Platanen AB och dess dotter-
bolag Fastig hetsbolaget Henriksborg HB, utgår på mark-
nads mässiga villkor. Managementtjänster och hyra från när-
stående utgår på marknadsmässiga villkor.

Not 8 Händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har Consilium slutfört en inves-
tering i det tyska cybersäkerhetsföretaget Myra Security. 
Investeringen har skett genom en så kallad SPV-struktur 
där Consilium förvärvat 26,5 procent av Round2 MySec 
Beteiligungs GmbH & Co. KG. för 2,9 MEUR, motsva-
rande cirka 30,5 MSEK. Genom SPV-strukturen uppgår 
 Consiliums ägarandel i Myra Security till drygt 4,4 procent.

Under november meddelade Consilium att företaget, 
genom flera förvärv över marknaden, återköpt egna ute-
stående hybridobligationer till ett nominellt belopp om 
74 MSEK (varav 54 MSEK har återköpts efter rapportpe-
riodens utgång) motsvarande 37 procent av den totalt emit-
terade volymen, samt uttalat sin ambition att fortsätta med 
ytterligare återköp under förutsättning av en generell till-
gång i marknaden.

Vid en extra bolagsstämma den 13 november 2020 beslu-
tades att ändra företagsnamnet till Concejo AB (publ), att 
ändra verksamhetsbeskrivningen (verksamhetsföremålet) 
samt justeringar av paragrafer i bolagsordningen för att 
anpassa den till vissa lagändringar. Bolagsstämman beslutade 
även att välja Jonas Rydell till ny styrelseledamot.

Inga andra väsentliga händelser har inträffat efter perio-
dens utgång.

Nacka den 26 november 2020

Consilium AB (publ)

 Erik Lindborg Carl Adam Rosenblad Thomasine Rosenblad
 Ordförande Verkställande direktör

 Sten Ankarcrona Jonas Rydell
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Revisorns granskningsrapport
Consilium AB (publ) org nr 556480-3327

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finan-
siella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) 
för Consilium AB (publ) per 30 september 2020 och den 
niomånaders period som slutade per detta datum. Det är sty-
relsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i 
enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är 
att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 
översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
International Standard on Review Engagements ISRE 2410 
Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd 
av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består 
av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är 
ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 

granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan 
inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA 
och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder 
som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt 
för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna 
om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit 
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen 
grundad på en översiktlig granskning har därför inte den 
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för kon-
cernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen 
samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisnings-
lagen.

Stockholm den 26 november 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Camilla Samuelsson
Auktoriserad revisor

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 26 november 2020 klockan 17:00 CET.

Kommande rapporter
Helårsrapporten för 2020 kommer att publiceras den 
25 februari 2021.
Kompletterande information avseende koncernen finns på 
Consiliums hemsida ab.consilium.se

Årsstämma
Årsstämman kommer att äga rum den 18 maj 2021.
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