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Pressinformation 16 maj 2018 
Kvartalsrapport första kvartalet 2018

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), 
noterat på NASDAQ First North, lämnar följande 
rapport för perioden januari-mars 2018

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG JANUARI - MARS 2018
 » Nettoomsättningen för perioden uppgick till 20,4 (32,9) MSEK

 » Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -7,1 (0,1) MSEK

 » Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,4 (-0,1) MSEK

 » Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick  
 till -0,13 (0,0) SEK före och efter utspädning

 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter  
 förändring av rörelsekapital uppgick till -5,3 (-4,9) MSEK

 Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

CONFIDENCE INTERNATIONAL AB
Confidence International AB (publ.), grundades 1989 och designar, levererar och under-
håller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar som ökar kun-
dernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbju-
der bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom 
säkerhet, brand, larm, elektroniska låssystem samt Systematiskt Brandskyddsarbete 
(SBA) anpassade utifrån kundens behov.

ESPLANADEN 3B, 172 67 SUNDBYBERG

Telefon: +46 (0)8 620 82 00 
Internet: www.confidence.se 
e-post: info@confidence.se
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Koncernens intäkter för det första kvartalet 2018 uppgick till 20,6 (32,9) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 
-7,1 (0,1) MSEK samt EBITDA om -6,6 (0,6) MSEK. För perioden redovisas ett negativt kassaflöde från den löpande 
verksamheten om -5,3 (-4,9) MSEK. Styrelsen meddelade den 29 mars 2018 avsikten att inför ordinarie bolags-
stämman (9 maj 2018) lämna förslag till bolagstämman att fatta beslut om nyemission om ca 17,7 MSEK. Avsikten 
med nyemissionen är att stärka bolagets balansräkning samt öka det finansiella handlingsutrymmet och möjlig-
göra offensiva satsningar på verksamheten. 
Bolagsstämman fattade den 9 maj beslut om nyemission där teckningstiden är 25 maj 2018 – 11 juni 2018. Vidare har bolaget 
efter periodens utgång via skriftliga teckningsförbindelser och garantiåtaganden säkerställt emissionen till fullo. 
Emissionen, som slutförs under andra kvartalet, kommer att tillföra Confidence cirka 17,7 MSEK före emissionskostnader och 
innebär att vi under andra kvartalet kommer tillföra kapital och ett handlingsutrymme för att genomföra nödvändiga åtgärder och 
fortsätta det långsiktiga arbetet med vår affärsplan för att uppnå lönsam tillväxt.
Koncernens resultat för perioden är lägre än våra förväntningar och uppsatta mål för kvartalet, detta 
främst till följd av lägre orderingång än plan under andra halvåret 2017 samt ett ojämnt affärsflöde med 
ineffektivitet i produktion som följd.
Affärsområde Säkerhet och Brand når under perioden en omsättning om 17,3 (28,1) MSEK med ett 
rörelseresultat (EBITDA) om -4,3 (1,4) MSEK. Lägre orderingång än förväntat har lett till minskade 
intäkter och ett väsentligt lägre resultat jämfört med föregående år. 
Affärsområde Lås redovisar en omsättning under perioden om 3,1 (4,9) MSEK med ett rörelseresul-
tat (EBITDA) om -0,3 (1,1) MSEK. Lägre orderingång än förväntat är förklaringen till ett lägre utfall 
på intäkter än föregående år och ett lägre resultat.
De under senaste halvåret genomförda struktur- och organisationsförändringarna för att säker-
ställa god lönsamhet via nya ledningsfunktioner och processer börjar nu ha en positiv verkan 
på verksamheten. Vi har under ledning av vår nye försäljningschef som tillträdde under första 
kvartalet i år upplevt en högre aktivitet inom samtliga prioriterade marknadsområden och 
marknads- och affärsläget är enligt vår bedömning mycket gynnsamt. Vi upplever mycket 
god respons på våra aktiviteter inom målgrupperna Fastighet inklusive Hotellfastigheter 
och Kritisk infrastruktur.
Arbetet med fokusering av vår verksamhet mot lönsammare affärer och nöjda kunder fort-
löper under den nya ledningsgruppen och våra satsningar på digitalt affärstöd och vidareut-
veckling av interna processer kommer ge goda resultat över tid. Nöjda kunder och högt per-
sonalengagemang i alla led är av stor vikt för att vi ska uppnå uppsatta mål såväl finansiellt 
som organisatoriskt. Vi strävar efter en stark position som specialisten på teknisk säkerhet 
i våra utvalda målgrupper och vi kommer fortsatt arbeta aktivt med vårt budskap om ökat 
och förbättrat brandskydd och effektivt skydd av samhällskritisk infrastruktur.

Pär Nilsson
Vd, Confidence International AB (publ.)  
Direkt: +46 (0)765 00 50 08

E-post: par.nilsson@confidence.se
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NYCKELTAL

DEFINITIONER

 » Rörelsemarginal Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen.

 » Vinstmarginal Rörelseresultat före räntekostnader dividerat med omsättningen.

 » Sysselsatt kapital Eget kapital plus räntebärande skulder.

 » Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster med återläggning av räntekostnader dividerat med  
genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat som periodens ingående sysselsatt kapital  
plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två.

 » Eget kapital Redovisat eget kapital.

 » Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital beräknat som ingående eget  
kapital plus utgående eget kapital dividerat med två.

 » Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld) i förhållande  
till balansomslutningen.

 » Eget kapital per aktie Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång.

 » Genomsnittligt antal anställda Medelantalet anställda per respektive period.

 » Nettoomsättning per anställd Nettoomsättning under perioden dividerat med genomsnittligt antal anställda.

2018 2017 2017
Belopp i KSEK JAN-MARS JAN-MARS JAN-DEC

Resultat
Nettoomsättning 20 432 32 944 124 219
Rörelseresultat, EBIT -7 115 101 -9 156
Periodens resultat -7 427 -77 -10 011

Marginaler
Rörelsemarginal, %, EBIT neg. 0% neg
Vinstmarginal, %  neg.  neg. neg

Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. 0% neg
Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg

Finansiell ställning
Balansomslutning 72 052 84 594 80 101
Eget kapital 20 743 38 000 28 171
Sysselsatt kapital 48 917 57 519 52 133
Soliditet, % 29% 45% 35%

Per aktie
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, kr 0,35 0,64 0,48
Periodens resultat per aktie i genomsnitt före och efter utspädning, kr -0,13 0,00 -0,17
Periodens resultat per aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr -0,13 0,00 -0,17
Antal aktier vid periodens utgång (1000-tal) 59 277 59 277 59 277

Anställda
Genomsnittligt antal anställda 65 62 65

Nettoomsättning per anställd 314 531 1 911
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VERKSAMHETEN

Confidence International grundades 1989 och designar, levererar 
och underhåller modulära, integrerbara säkerhetslösningar som 
ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och spe-
cialistkunskap förenar bolaget modern IP-teknologi med traditionell 
säkerhetsteknik och erbjuder högkvalitativa och kostnadseffektiva 
lösningar utifrån kundens behov. Confidence erbjuder en komplett 
portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom sä-
kerhet, brand, larm och låslösningar. Bolaget tillhandahåller egen 
installationskapacitet samt 24/7 jour, service och support.

MARKNAD
Confidence är verksamt inom marknaden för integrerade säkerhetslös-
ningar. Bolaget tillhandahåller produkter, tjänster och kompletta lösningar 
inom säkerhet, brandskydd samt inom lås. Erbjudandet bygger på noga 
utvalda produkter från samarbetspartners, vilka antingen säljs som se-
parata system eller som integrerade helhetslösningar. Bolaget tillhan-
dahåller egen installationskapacitet samt 24/7 jour, service och support. 
Confidence prioriterade målgrupper är större kunder med behov av hel-
hetslösningar, fastighetsägare och förvaltare, kritisk infrastruktur, hotell 
och konferensanläggningar samt industri- och tjänsteföretag.

AFFÄRSOMRÅDEN
Koncernen är uppdelad i två affärsområden som redovisas som separata 
områden; Säkerhet & Brand och Lås. Moderbolaget ingår inte i något 
affärsområde.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
1 JANUARI - 31 MARS 2018
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 20,4 (32,9) MSEK. 
Omsättningsminskningen hänförlig till affärsområde Säkerhet & Brand 
uppgår till -10,7 MSEK och omsättningsminskningen hänförlig till affärs-
område Lås uppgår till -1,8 MSEK jämfört med samma period föregående 
år. Koncernens rörelseresultat uppgick till -7,1 (0,1) MSEK och periodens  
totalresultat uppgick till -7,4 (-0,1) MSEK.

Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,13 (0,0) 
SEK Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning.

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE
1 JANUARI - 31 MARS 2018
Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till -5,3 
(-4,9) MSEK. 

Av kortfristiga fordringar uppgår kundfordringar till 15,9 (22,1) MSEK. 
Övriga kortfristiga fordringar avser främst upparbetade men ännu ej 
fakturerade intäkter samt förutbetalda kostnader. Likvida medel upp-
gick till 3,4 (6,1) MSEK.

FINANSIERING
Styrelsen meddelade under perioden att de har för avsikt att inför ordinarie 
bolagsstämma lämna förslag till stämman att fatta beslut om att genomföra 
en nyemission om ca 17.7 MSEK före emissionskostnader, för att stärka 
bolagets balansräkning samt öka det finansiella handlingsutrymmet och 
möjliggöra offensiva satsningar på verksamheten. Bolaget har per 15 maj 
erhållit teckningsförbindelser uppgående till ca 72 procent av emissionen. 
Den föreslagna teckningstiden är 25 maj 2018 – 11 juni 2018. Bolaget 
bedömer att antagandet om fortsatt drift föreligger. 

Confidence har sedan juni 2015 avtal med Erik Penser Bank om rörelse-
kredit och fakturabelåning med en sammanlagd kreditlimit på 27 MSEK. 
Under perioden har ett tilläggsavtal tecknats med Erik Penser Bank om en 
möjlig temporär ökning av den sammanlagda kreditlimiten med 2,5 MSEK 
till totalt 29,5 MSEK från maj månad. Per den 31 mars 2018 utnyttjades 
22,3 MSEK av den sammanlagda kreditlimiten.

Koncernen har vid periodens utgång räntebärande skulder om 28,2 (19,5) 
MSEK och 4,7 MSEK i outnyttjat utrymme avseende fakturabelåning.

Det finns inga väsentliga skillnader mellan nominella värden och verkliga 
värden avseende räntebärande skulder. Eget kapital uppgår till 20,7 (38,0) 
MSEK och soliditeten till 29 (45) %.

INVESTERINGAR
1 JANUARI - 31 MARS 2018
Periodens investeringar i materiella tillgångar uppgick till 1,1 (1,1) MSEK 
och avser företagets bilpark.

ANSTÄLLDA
Medelantal anställda i koncernen under första kvartalet var 65 (62).

INCITAMENTSPROGRAM
På årsstämma 2016-05-12 beslutades att införa ett incitamentsprogram 
för bolagets ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag och to-
talt omfattande 2 780 000 teckningsoptioner. Fem ledande befattnings-
havare erbjöds och valde i juni 2016 att köpa teckningsoptioner och totalt 
tecknades samtliga 2 780 000 av serie 2016/2018 enligt föreslagen till-
delning. Varje option ger rätt att under perioden 17 maj 2018 till den 31 
maj 2018 teckna aktier till en teckningskurs på 0,94 kronor. 1 st option 
ger rätt att teckna 1 st. aktie. 

På årsstämma 2017-05-11 beslutades att införa ett incitamentsprogram 
för bolagets ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag och to-
talt omfattande 2 900 000 teckningsoptioner. Fem ledande befattnings-
havare erbjöds och fyra av dessa valde under juli 2017 att köpa teck-
ningsoptioner och totalt tecknades 2 378 000 av serie 2017/2019 enligt 
föreslagen tilldelning. Varje option ger rätt att under perioden 17 maj 2019 
till den 31 maj 2019 teckna en aktie till en teckningskurs på 1,30 kronor.
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TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
För rapportperioden är styrelsearvoden till samtliga ledamöter reglerade 
genom beslut på årsstämma 2017-05-11.

Inga transaktioner med närstående har skett under rapportperioden eller 
efter dess utgång.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER
Inga tvister eller rättsliga processer har uppstått under rapportperioden 
eller efter dess utgång.

MODERBOLAGET

1 JANUARI - 31 MARS 2018
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,9 (0,9) MSEK. 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,2 (-1,1) MSEK. Det egna ka-
pitalet uppgick till 26,2 (29,7) MSEK vilket innebär en soliditet på 48 (65) %.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN
2018-03-29 Finansiell förstärkning för Confidence International*

2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017*

2018-02-15 Ett tilläggsavtal tecknades med Erik Penser Bank om en möj-
lig temporär ökning av den sammanlagda kreditlimiten med 2,5 MSEK till 
totalt 29,5 MSEK från maj månad

2018-01-15 Fusion av de vilande bolagen Confidence Intelligent Access 
AB 556287-69010, Entry Systems Sweden AB 5563399285, Confidence 
RFID AB 556449-1727, Confidence Communications AB 556527-0476, 
Entry Event Sweden AB 556532-5932, Antella Aktiebolag 556632-8661 
och ILS Partner Aktiebolag 556653-1942 med Confidence International 
AB 556294-7442.

* Information finns att tillgå i sin fulla längd på https://confidence.se

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
2018-04-11 Årsredovisningen 2017

2018-04-10 Skrivrättelse: Kallelse till årsstämma

2018-04-09 Kallelse till årsstämma

2018-05-09 Bolagsstämma 2018 
Bolagsstämman fattade beslut om nyemission i enlighet med  
styrelsens förslag. Thomas Lundin valdes till ny styrelseledamot.

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

VERKSAMHETEN

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrap-
portering och Årsredovisningslagen (ÅRL). För moderbolaget har Årsre-
dovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings rekommen-
dation RFR 2 tillämpats.

IFRS15 Intäkter från avtal, gäller för räkenskapsår som inleds den 1 januari 
2018 eller senare och har ersatt IAS11 Entreprenadavtal och IAS 18 Intäkter 
samt tillhörande tolkningsuttalanden (IFRIC och SIC). Enligt IFRS 15 redo-
visas en intäkt när kunder erhåller kontroll över såld vara eller tjänst, en 
princip som ersatt den tidigare principen att intäkt redovisats när risk och 
förmån övergått till köparen. Confidence är systemintegratör som designar 
och levererar säkerhetslösningar. Confidence har analyserat koncernens 
kundavtal, identifierat koncernens intäktskategorier och gjort bedömningen 
att intäktsredovisningen inte väsentligen kommer att påverkas vid över-
gången till IFRS 15. Vid övergången till IFRS15 har Confidence använt den 
retroaktiva övergångsmetoden vilket innebär att den ackumulerade effekten 
av förändringarna vid övergången redovisas i balanserat resultat per den 1 
januari 2018 och att jämförelsetal inte har omräknats.

IFRS 9 Finansiella Instrument, gäller för räkenskapsår som inleds den 1 
januari 2018 eller senare och har ersatt tidigare standard. Confidence har 
analyserat eventuella effekter av IFRS9 och denna analys visar att över-
gången till denna nya standard inte väsentligen påverkar koncernens finan-
siella ställning och resultat. Den retroaktiva övergångsmetoden har använts.

IFRS 16, avser leasingkostnader, I januari 2016 publicerades av IASB 
en ny standard som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt till-
hörande tolkningar SIC-15, SIC-27 och IFRIC 4. Den nya standarden 
kräver att tillgångar och skulder hänförliga till leasingavtal, med några 
undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning grundas på 
synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under 
en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna 
rättighet. Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt att vara 
oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 
1 januari 2019 eller senare. Förtida tillämpning är tillåten. Vid övergång-
en till IFRS16 kommer Confidence använda den retroaktiva övergångs-
metoden vilket innebär att den ackumulerade effekten av förändringarna 
vid övergången redovisas i balanserat resultat per den 1 januari 2019 
och att jämförelsetal inte kommer att omräknas.

Samma redovisningsprinciper har i övrigt använts som i den senaste 
årsredovisningen med undantag för att vissa ändringar (vilka omnämns 
i Confidence årsredovisning för 2017) i befintliga standarder samt tolk-
ningsuttalanden trätt i kraft. Bedömningen är att dessa inte haft någon 
påverkan på koncernens räkenskaper under perioden.

Foto: Vasakronan
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VERKSAMHETEN

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolags-
ledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat 
och ställning samt lämnad information i övrigt.

Uppskattningar och bedömningarna utvärderas löpande och baseras 
på historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om 
framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. 
Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områ-
den där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande 
risk för justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell ställning 
under kommande rapportperioder är främst bedömningar om; marknads-
förutsättningar, nyttjandeperiod för koncernens immateriella och materiella 
anläggningstillgångar, prövning av nedskrivningsbehov för goodwill, vär-
dering av ej aktiverade uppskjutna skattefordringar, värdering av kundford-
ringar samt intäktsredovisning av fastprisprojekt.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka kan inne-
bära en risk för koncernens verksamhet och resultat. För bolagets risker 
och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2017.

SÄSONGSVARIATIONER
Koncernens målgrupp är företagskunder och orderingången påverkas av 
semesterperiod i juli och augusti samt långhelger som jul och påsk. Effekten 
är en noterbar nedgång och tröghet kopplat till inkommande order. Bolaget 
uppfattar det som normal situation för branschen och målgruppen.

UTSIKTER FÖR 2018
Bolaget lämnar ingen prognos för 2018.

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

MARKNADSNOTERING
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet 
CONF. Aktiens stängningskurs per 29 mars 2018 var 0,33 SEK.

CERTIFIED ADVISOR 
Erik Penser Bank | Apelbergsgatan 27, Box 7405  
103 91 Stockholm | Tel 08-463 80 00

RAPPORT FRÅN STYRELSE OCH VD
Denna rapport är avgiven av den verkställande direktören  
på uppdrag av styrelsen.

Stockholm, 16 maj 2018 Confidence International AB (publ.)

För ytterligare information
Vd Pär Nilsson  
Tel 08-620 82 00

Pressansvarig Mats Wahlgren  
Tel 0708-59 18 75

KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION

2018-08-22 Kvartalsrapport Q2 2018 

2018-11-21 Kvartalsrapport Q3 2018 

2019-02-19 Kvartalsrapport Q4 2018 

2019-04-11 Årsredovisning 2018 

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets  
hemsida: https://www.confidence.se
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

2018 2017 2017
3 mån 3 mån 12 mån

Belopp i KSEK JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC

Nettoomsättning 20 432 32 944 124 219

Övriga rörelseintäkter 133 - 692

Summa rörelsens intäkter 20 565 32 944 124 911

Rörelsens kostnader
Direkta uppdragskostnader -10 006 -17 223 -65 297

Övriga externa kostnader -4 643 -3 531 -16 086

Personalkostnader -12 288 -11 597 -50 512

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -526 -477 -2 153

Övriga rörelsekostnader -217 -15 -19

Summa rörelsens kostnader -27 680 -32 843 -134 067

Rörelseresultat -7 115 101 -9 156

Finansiella intäkter 13 9 64

Finansiella kostnader -325 -187 -919

Resultat från finansiella poster -312 -178 -855

Resultat före skatt -7 427 -77 -10 011

Övrig skatteintäkt - - -

Periodens resultat -7 427 -77 -10 011

Summa totalresultat för perioden -7 427 -77 -10 011

Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -7 427 -77 -10 011
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -7 427 -77 -10 011

Periodens resultat hänförligt till minoritetsägare - - -
Summa totalresultat hänförligt till minoritetsägare - - -

Periodens resultat per aktie före utspädning, kr* -0,13 0,00 -0,17
Periodens resultat per aktie efter utspädning, kr* -0,13 0,00 -0,17
Periodens resultat per aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr* -0,13 0,00 -0,17
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 59 277 194 59 277 194 59 277 194
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 59 277 194 59 277 194 59 277 194
Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädning 59 277 194 59 277 194 59 277 194
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning 59 277 194 59 277 194 59 277 194

* Resultat per aktie beräknas på vägt genomsnitt antal aktier under perioden.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i KSEK 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 32 698 32 698 32 698

Övriga immateriella tillgångar 247 337 269

Inventarier 6 602 5 504 6 590

Uppskjutna skattefordringar 3 000 3 000 3 000

Summa anläggningstillgångar 42 547 41 539 42 556

Omsättningstillgångar

Varulager 1 009 3 031 956

Kundfordringar 15 919 22 076 19 316

Övriga kortfristiga fordringar 9 188 11 885 12 826

Likvida medel 3 389 6 063 4 447

Summa omsättningstillgångar 29 505 43 055 37 545

SUMMA TILLGÅNGAR 72 052 84 594 80 101

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare 20 743 38 000 28 171

Summa eget kapital 20 743 38 000 28 171

Avsättningar

Övriga avsättningar 54 74 59

Summa avsättningar 54 74 59

Skulder

Långfristiga skulder

Upplåning från kreditinstitut 4 475 4 558 4 426

Summa långfristiga skulder 4 475 4 558 4 426

Kortfristiga skulder

Upplåning från kreditinstitut 23 699 14 961 19 536

Leverantörsskulder 9 476 12 410 12 400

Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder 13 605 14 591 15 509

Summa kortfristiga skulder 46 780 41 962 47 445

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 72 052 84 594 80 101
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

2018 2017 2017
3 mån 3 mån 12 mån

Belopp i KSEK JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat -7 115 101 -9 156

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 16 547 2 000

Erhållen ränta 13 9 64

Erlagd ränta och andra kreditkostnader -325 -187 -919

Betald skatt / Övriga skatteintäkter - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -7 411 470 -8 011

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning varulager -53 -1 258 817

Ökning/minskning rörelsefordringar 7 034 -3 520 -1 700

Ökning/minskning rörelseskulder -4 834 -594 299

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 264 -4 902 -8 595

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 125 -1 096 -4 371

Försäljningar av materiella anläggningstillgångar 1 119 138 942

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 -958 -3 429

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Likvid från teckningsoptioner - - 105

Upptagna lån 5 000 2 000 11 509

Amortering av lån -788 - -4 822

Minskning/ökning av räntebärande skulder - 244 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 212 2 244 6 792

Periodens kassaflöde -1 058 -3 616 -5 232

Likvida medel vid periodens början 4 447 9 679 9 679

Likvida medel vid periodens slut 3 389 6 063 4 447

Räntebärande nettoskuld
Likvida medel 3 389 6 063 4 447

Räntebärande skulder -28 174 -19 519 -23 962

Total nettoskuld -24 785 -13 456 -19 515
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REDOVISNING AFFÄRSOMRÅDEN

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR EGET KAPITAL

2018 2017 2017
3 mån 3 mån 12 mån

Belopp i KSEK JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC

Omsättning
Säkerhet & Brand 17 327 28 054 106 059
Lås 3 105 4 890 18 160
Summa nettoomsättning 20 432 32 944 124 219

Rörelseresultat
Säkerhet & Brand -4 925 975 150
Lås -297 1 057 279
Ofördelat -1 893 -1 931 -9 585
Summa rörelseresultat -7 115 101 -9 156

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

Rörelsesegmentet Säkerhet & Brand genererar sina intäkter från verksamhet inom säkerhets- och brandskyddsteknik medan rörelsesegmentet Lås är 
verksamt inom låssystem. Båda segmenten erhåller intäkter från såväl installation som service och underhåll.

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

Belopp i KSEK Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital Ej registrerat 
aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet  

kapital
Reserver

Upparbetat  
resultat  

inklusive årets 
resultat

Summa eget 
kapital 

Ingående balans per 1 januari 2017 20 747 0 96 096 7 916 -86 682 38 077
Summa totalresultat för perioden -77 -77
Teckningsoptioner -
Utgående balans per 31 mars 2017 20 747 0 96 096 7 916 -86 759 38 000

Ingående balans per 1 januari 2017 20 747 0 96 096 7 916 -86 682 38 077
Summa totalresultat för perioden -10 011 -10 011
Teckningsoptioner 105 105
Utgående balans per 31 december 2017 20 747 0 96 201 7 916 -96 693 28 171

Ingående balans per 1 januari 2018 20 747 0 96 201 7 916 -96 693 28 171
Summa totalresultat för perioden -7 427 -7 427
Teckningsoptioner -
Utgående balans per 31 mars 2018 20 747 0 96 201 7 916 -104 120 20 743
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

2018 2017 2017
3 mån 3 mån 12 mån

Belopp i KSEK JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 850 850 3 400

Övriga rörelseintäkter - - 15

Summa rörelsens intäkter 850 850 3 415

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 468 -916 -4 023

Personalkostnader -422 -1 015 -5 903

Summa rörelsens kostnader -1 890 -1 931 -9 926

Rörelseresultat -1 040 -1 081 -6 511

Resultat från andelar i koncernföretag - - -

Nedskrivning andelar i koncernföretag - - -

Räntekostnader och liknande resultatposter -163 -15 -178

Resultat från finansiella poster -163 -15 -178

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -1 203 -1 096 -6 689

Bokslutsdispositioner - - -2 600

Skatt på periodens resultat - - -

Periodens resultat -1 203 -1 096 -9 289

Moderbolagets rapport över totalresultat

Periodens resultat -1 203 -1 096 -9 289

Summa totalresultat för perioden -1 203 -1 096 -9 289



CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL.) KVARTAL 1 - 2018 
12

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 49 595 39 096 37 868
Uppskjutna skattefordringar 3 000 3 000 3 000

52 595 42 096 40 868

Summa anläggningstillgångar 52 595 42 096 40 868

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 1 063 3 622 2 481
Övriga fordringar 291 59 196
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 105 183 88

1 459 3 864 2 765

Kassa och bank 147 89 1 673

Summa omsättningstillgångar 1 606 3 953 4 438

SUMMA TILLGÅNGAR 54 201 46 049 45 306

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital 20 747 20 747 20 747
Reservfond 27 964 27 964 27 964
Uppskrivningsfond 12 839 12 839 12 839
Summa bundet eget kapital 61 550 61 550 61 550

Fritt eget kapital
Överkursfond 79 546 79 546 79 546
Balanserat resultat -113 727 -110 297 -110 192
Periodens resultat -1 203 -1 096 -9 289
Summa fritt eget kapital -35 384 -31 847 -39 935

Summa eget kapital 26 166 29 703 21 615

Avsättningar
Övriga avsättningar - - -
Summa avsättningar 0 0 0

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder - - -
Summa långfrisitiga skulder 0 0 0

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut 10 000 2 000 5 000
Leverantörsskulder 943 512 454
Skulder till koncernföretag 15 203 13 375 15 386
Övriga skulder 302 155 378
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 587 304 2 473
Summa kortfristiga skulder 28 035 16 346 23 691

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 54 201 46 049 45 306
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CONFIDENCE | KVALITET OCH CERTIFIERINGAR
Certifiering är våra kunders garanti för att våra lösningar alltid håller godkänd 
standard. En kvalitetssäkring som håller vad vi lovar. I koncernens rörelsedri-
vande verksamheter finns följande certifikat:

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM – ISO 9001
Vårt lednings- och kvalitetssystem säkerställer en effektiv leverans med 
hög kvalitet och beskriver hur vi löpande arbetar med ständiga förbätt-
ringar för att fortsätta att möta och överträffa våra kunders behov.

BEHÖRIG INGENJÖR CCTV – SSF 1062 UTGÅVA 2
Certifiering av Behörig ingenjör CCTV-anläggning – Konstruktion säker-
ställer att vi har personal med rätt kunskap och behörighet för konstruk-
tion och installation av kameraanläggningar som uppfyller samtliga nor-
mer och krav. Certifikat nr 10-478.

ANLÄGGARFIRMA CCTV – SSF 1061 UTGÅVA 1, KLASS 3 OCH 4
Denna norm som tagits fram av branschorganisationen Swelarm har som 
syfte att öka kvaliteten på utförda installationer av kameraanläggningar. 
Genom att vara certifierad mot denna norm säkerställer vi att vår organi-
sation, vår kompetens, våra processer, lokaler och stödsystem lever upp 
till satta krav för vi skall leverera kameraanläggningar som motsvarar 
satta normer samt kundens krav och förväntningar.

Certifikat nr 13-399
ANLÄGGARFIRMA BRANDLARM - SBF 1008 UTGÅVA 2
Normen för anläggarfirma brandlarm ställer krav avseende personalkom-
petens, rutiner och uppföljningssystem på anläggarföretag som installe-
rar brandlarm. Genom certifiering enligt normen säkerställer Confidence 
att våra installationer lever upp till gällande regler och normer.

Certifikat nr SBSC 2-449
ANLÄGGARFIRMA INBROTTSLARM – SSF 1015 UTGÅVA 2, LARMKLASS 4
Denna norm är framarbetad av Svenska Stöldskyddsföreningen för före-
tag som installerar inbrottslarm. I normen ställs krav på personal, utbild-
ning och uppföljning för att säkerställa att arbetet utförs professionellt och 
fackmannamässigt med god kvalitet. Confidence uppfyller normen och 
har certifiering för den högsta larmklassen, (Larmklass 4).

Certifikat nr SBSC 0-1131
CERTIFIERADE BRANDSERVICETEKNIKER ENLIGT SVEBRA
SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag, är föreningen för företag som 
arbetar med brand- och skyddsmateriel samt utbildning och konsultverk-
samhet inom brand- och utrymningssäkerhet.

CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL.) 
ESPLANADEN 3B, 172 67 SUNDBYBERG

Telefon: +46 (0)8 620 82 00 
Internet: www.confidence.se 
e-post: info@confidence.se


