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Pressinformation 21 november 2019
Kvartalsrapport tredje kvartalet 2019

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), 
noterat på NASDAQ First North, lämnar följande 
rapport för perioden januari - september 2019

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG JULI - SEPTEMBER 2019
 » Nettoomsättningen för perioden uppgick till 18,2 (24,4) MSEK

 » Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -4,3 (-4,6) MSEK varav affärsområdenas  
 rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgår till -2,2 (-3,4) MSEK

 » Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,6 (-4,9) MSEK

 » Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,29 (-0,02) SEK  
 före och efter utspädning

 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,6 (-4,8) 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

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER 2019
 » Nettoomsättningen för perioden uppgick till 71,0 (73,5) MSEK

 » Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -10,9 (-15,6) MSEK varav  
 affärsområdenas rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgår till -3,4 (-10,4) MSEK

 » Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,9 (-17,0) MSEK

 » Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,77 (-0,07) SEK  
 före och efter utspädning

 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,1 (-12,9) MSEK

 » Nyemission om 19,4 MSEK före emissionskostnader har genomförts under perioden

 Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.
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Det tredje kvartalet visar en fortsatt stark försäljningstrend med god orderingång och en kraftig ökad offertstock. Den 
positiva trenden befästes ytterligare efter periodens utgång genom en större affär för ett datacenter inom målsegmentet 
kritisk infrastruktur till ett värde om motsvarande 8,4 MSEK i projektets inledande etapp. Affären är ett styrkebesked 
för satsningen på vår specialistkompetens inom säkerhetslösningar anpassade för datacenter och kritisk infrastruktur 
som är ett marknadssegment under kraftig tillväxt.

Pressmeddelande 2019-11-20
En av Europas ledande aktörer inom datacenter väljer Confidence för leverans och driftsättning av integrerat säkerhetssystem för ett nytt 
större datacenter i Stockholm. Säkerhetsleveransen omfattar initialt inbrottslarm, passagesystem, porttelefoni och kameraövervakning som 
integreras med varandra. I åtagandet ingår även tjänster för utbildning, service, underhåll och stödtjänster. Arbetet inleds under november 
2019, för att färdigställas under våren till ett initialt ordervärde om ca. 8,4 MSEK. Läs hela pressmeddelandet https://confidence.se

Den fortsatta försäljningstillväxten har bundit ytterligare rörelsekapital och vi har under kvartalet upplevt ett antal försenade 
projektbeställningar och projektstarter. För att möjliggöra en fortsatt god tillväxt och understödja den positiva försäljningsut-
vecklingen, har vi efter periodens utgång tecknat ett avtal om tillfälligt ökad rörelsekredit med Erik Penser Bank om totalt 7 MSEK.

Pressmeddelande 2019-10-25
Avtal om en temporärt utökad rörelsekredit tecknat med Erik Penser Bank (om 7 MSEK) för att understödja den starka försäljningstillväxten 
och positiva utvecklingen i bolaget. Bakom denna satsning står ett konsortium av några av bolagets finansiellt starka och stabila ägare 
under ledning av Confidence enskilt största ägare, Rutger Arnhult, som även är huvudägare i Klövern och Castellum. Med detta starka och 
långsiktiga stöd från bolagets ägarkrets ser bolaget med tillförsikt fram emot att möta den ökade efterfrågan på bolagets lösningar. 
Läs hela pressmeddelandet https://confidence.se

Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet 2019 uppgick till 18,2 (24,4) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) 
om -4,3 (-4,6) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten för tredje kvartalet var -2,6 (-4,8) MSEK. Dotterbolagens 
rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgår under tredje kvartalet till -1,2 (-2,5) MSEK.
Affärsområde Säkerhet och Brand redovisar en omsättning om 15,5 MSEK (20,9) MSEK för tredje kvartalet med ett operativt resultat (EBITDA) 
om -1,4 (-2,7) MSEK. Ackumulerat för perioden januari till september redovisar affärsområdet en omsättning om 58,4 (61,0) MSEK. Den lägre 
omsättningen under tredje kvartalet till trots så ser vi ett kraftigt förbättrat resultat hittills i år (EBITDA) om -1,4 (-8,9) MSEK och de åtgärder vi 
genomfört för effektivisering och kostnadsreducering har givit god effekt.

Periodens tillfälliga återgång till negativt resultat är i huvudsak en följd av fördröjda projektbeställningar och projektstarter. Detta har resul-
terat i temporärt lägre intäkter från projektsidan medan avtal, service och eftermarknadsaffären utvecklats fortsatt positivt. Efter periodens 
utgång har vi vunnit ett flertal order inom affärsområdet inklusive den ovan nämnda större projektaffär om 8,4 MSEK inom ett av våra prio-
riterade målsegment, kritisk infrastruktur. 

Den underliggande långsiktiga trenden inom affärsområde Säkerhet och 
Brand är fortsatt mycket stark med god orderingång och en ökande  
offertstock inom våra prioriterade målgrupper. I tillägg har vi utökat antalet 
nya partners i vår försäljning och distributionsaffär av brandlarmsfabrikatet 
Notifier by Honeywell, runt om i landet. Vi stärker i och med detta vårt nätverk 
av kvalificerade återförsäljare i landet och med detta vår totala affär på brand-
sidan inför 2020. Den starka försäljningstrenden kombinerad med en ökad 
effektivitet och ett förbättrat resultat ger oss anledning att se mycket positivt 
på utvecklingen för affärsområdet. 

Affärsområde Lås redovisar en omsättning om 2,8 (3,6) MSEK för det tred-
je kvartalet med ett fortsatt positivt operativt resultat (EBITDA) om 0,1 (0,2) 
MSEK. Ackumulerat för perioden januari till september redovisar affärsområdet 
en omsättning om 12,8 (12,9) MSEK och ett förbättrat resultat (EBITDA) om 
0,7 (0,4) MSEK. Affärsområdet lås uppvisar god stabilitet med ett förbättrat 
resultat jämfört med samma period föregående år. Den goda utvecklingen 
inom målgruppen hotell och konferens är ett resultat av våra insatser för både 
effektivisering av leverans och breddning av kunderbjudandet. Vi utökar nu 
vår satsning på hotell- och konferenssektorn med anpassade säkerhets- och 
övervakningslösningar till nya och befintliga kunder.

Den långsiktiga satsning inom affärssegmentet kritisk infrastruktur och ut-
vecklingen av bolagets spetskompetens och förmågor inom teknisk säkerhet 
genererar nu resultat i form av vunna affärer. Genomförda effektivitetshö-
jande åtgärder ger nu god effekt och bolaget är mycket väl positionerat för att 
möta den ökande efterfrågan inom samtliga våra målsegment. Detta tillsam-
mans med den fortsatt positiva affärstrenden gör att vi bedömer att resultat-
förbättringar nu kommer i takt med den ökande affärsvolymen.

Jag ber att få tacka min personal för deras 
fokuserade insatser och våra kunder för  
visat förtroende samt våra aktieägare  
för deras starka och långsiktiga stöd.

Pär Nilsson

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

E-post: par.nilsson@confidence.se
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 » Fortsatt god orderingång och en ökning 
 jämfört med föregående år

 » En större affär inom Säkerhet efter  
periodens utgång (8,4 MSEK)

 » Kraftigt ökad total utestående offertstock  
per 30/9 om 167 MSEK (85 MSEK) 
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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.

2019 2018 2019 2018 2018

Belopp i KSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Resultat

Nettoomsättning 18 231 24 354 70 983 73 536 103 008

Rörelseresultat, EBIT -4 295 -4 601 -10 904 -15 593 -18 621

Periodens resultat -4 558 -4 891 -11 865 -16 953 -23 322

Marginaler

Rörelsemarginal, %, EBIT neg. neg. neg. neg. neg.

Vinstmarginal, % neg. neg. neg. neg. neg.

Avkastningsmått

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. neg. neg. neg. neg.

Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg. neg.

Finansiell ställning

Balansomslutning 62 336 73 111 62 336 73 111 67 630

Eget kapital 26 270 25 715 26 270 25 715 20 596

Sysselsatt kapital 43 453 47 179 43 453 47 179 41 731

Soliditet, % 42% 35% 42% 35% 30%

Per aktie

Eget kapital per aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr 1,69 0,10 1,69 0,10 0,08

Periodens resultat per aktie i genomsnitt före och efter utspädning, kr -0,29 -0,02 -0,20 -0,13 -0,14

Periodens resultat per aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr -0,29 -0,02 -0,77 -0,07 -0,09

Antal aktier vid periodens utgång (1000-tal)* 15 505 245 910 15 505 245 910 245 910

Anställda

Genomsnittligt antal anställda 56 62 54 64 63

Nettoomsättning per anställd 326 393 1315 1149 1 635
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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 sepa-
rata system eller som integrerade helhetslösningar. Bolaget tillhandahåller 
egen installationskapacitet samt 24/7 jour, service och support. Confidence 
prioriterade målgrupper är större kunder med behov av helhetslösningar, 
fastighetsägare och förvaltare, kritisk infrastruktur, hotell och konferensan-
läggningar samt industri- och tjänsteföretag.

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

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
1 JULI - 30 SEPTEMBER 2019
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 18,2 (24,4) MSEK. 
Affärsområde Säkerhet & Brand minskade sin omsättning med 5,4 MSEK, 
och affärsområde Lås minskade sin omsättning med 0,8 MSEK jämfört 
med samma period föregående år. Koncernens rörelseresultat uppgick till 
-4,3 (-4,6) MSEK och periodens totalresultat uppgick till -4,6 (-4,9) MSEK,
Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,29 (-0,02) 
SEK. Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 71,0 (73,5) MSEK. 
Omsättningsminskningen hänförlig till affärsområde Säkerhet & Brand 
uppgår till 2,6 MSEK och omsättningsminskningen för affärsområdet Lås 
uppgår till 0,2 MSEK. Koncernens rörelseresultat uppgick till -10,9 (-15,6) 
MSEK och periodens totalresultat uppgick till -11,9 (-17,0) MSEK

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE
1 JULI - 30 SEPTEMBER 2019
Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till -2,6 
(-4,8) MSEK. Av kortfristiga fordringar uppgår kundfordringar till 12,7 
(17,2) MSEK. Övriga kortfristiga fordringar avser främst upparbetade 
men ännu ej fakturerade intäkter samt förutbetalda kostnader. Likvida 
medel uppgick till 3,4 (5,8) MSEK.

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019
Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till 
-10,1 (-12,9) MSEK.

FINANSIERING
Under andra kvartalet genomfördes en nyemission för att öka det finan-
siella handlingsutrymmet genom att stärka bolagets balansräkning, möjlig-
göra fortsatt försäljningstillväxt samt för att stärka bolagets likviditet. Den 
föreslagna emissionen tillför bolaget 19,4 MSEK före emissionskostnader.
Bolaget har efter periodens utgång ingått avtal med Erik Penser Bank 
om en temporärt utökad rörelsekredit för att understödja den starka för-
säljningstillväxten och positiva utveckling i bolaget. Bolaget bedömer att 
fortsatt drift föreligger.
Koncernen har vid periodens utgång räntebärande skulder om 17,2 (21,5) 
MSEK och 13,7 MSEK i outnyttjat belåningsutrymme. 
Det finns inga väsentliga skillnader mellan nominella värden och verk-
liga värden avseende räntebärande skulder. Eget kapital uppgår till 26,3 
(25,7) MSEK och soliditeten till 42 (35) %.

INVESTERINGAR
1 JULI - 30 SEPTEMBER 2019
Periodens investeringar i materiella tillgångar uppgick till 0,1 (0) MSEK 
och avser i huvudsak företagets bilpark.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019
Periodens investeringar i materiella tillgångar uppgick till 0,1 (0,6) MSEK 
och avser i huvudsak företagets bilpark.

ANSTÄLLDA
Medelantal anställda i koncernen under tredje kvartalet var 56 (62).

INCITAMENTSPROGRAM
På årsstämma 2018-05-09 beslutades att införa ett incitamentsprogram 
för bolagets ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag och totalt 
omfattande 9 500 000 teckningsoptioner. Tre ledande befattningshavare 
erbjöds och valde i juli 2018 att köpa teckningsoptioner och totalt teckna-
des samtliga 9 500 000 av serie 2018/2020 enligt föreslagen tilldelning. 
Varje option ger rätt att under perioden 17 maj 2020 till den 31maj 2020 
teckna en aktie till en teckningskurs, på 0,21 (140 procent av det volym-
vägda medeltalet av de under från och med den 29 maj 2018 till och med 
den 11 juni 2018 noterade betalkurserna), före omräkning.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
För rapportperioden är styrelsearvoden till samtliga ledamöter reglerade 
genom beslut på årsstämma 2019-06-05.
Inga transaktioner med närstående har skett under rapportperioden eller 
efter dess utgång.
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TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER
Inga tvister eller rättsliga processer har uppstått under rapportperioden 
eller efter dess utgång.

MODERBOLAGET
1 JULI - 30 SEPTEMBER 2019
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,9 (0,9) MSEK. 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,7 (-5,1) MSEK. Det egna ka-
pitalet uppgick till 36,9 (34,0) MSEK vilket innebär en soliditet på 70 (61) %.

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 2,6 (2,6) 
MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7,6 (-10,2) MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN
2019-08-23  Kvartalsrapport andra kvartalet 2019
* Information finns att tillgå i sin fulla längd på https://confidence.se

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
2019-11-20  Ledande aktör inom datacenter väljer Confidence  
 för teknisk säkerhet
2019-10-25  Confidence positiva tillväxtfas understöds  
 genom ökad rörelsekredit
* Information finns att tillgå i sin fulla längd på https://confidence.se

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.

IFRS 16, avser leasingkostnader. I januari 2016 publicerades av IASB en 
ny standard som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhöran-
de 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 rättig-
het 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.

Den nya standarden kommer främst att påverka koncernens redovisning 
av operationella leasingavtal, framförallt hyresavtal för lokaler. Koncer-
nens icke uppsägningsbara operationella leasingåtaganden uppgick per 
1 januari 2019 till 3,2 MSEK.

Leasingbetalningar som omfattas av IFRS 16 omklassificeras från rö-
relsekostnader till avskrivningar och räntekostnader. Som ett resultat av 
detta påverkas rörelseresultatet före avskrivningar på årsbasis positivt 
med ca 1,7 MSEK medan posterna för avskrivningar ökar med ca 1,5 
MSEK och räntekostnader ökar med ca 0,1 MSEK. Värdet av koncer-
nens tillgångar respektive skulder ökas med ca 3,2 MSEK per införan-
dedatum den 1 januari 2019. Koncernens kassaflöde från den löpande 
verksamheten ökar och kassaflödet från finansieringsverksamheten 
minskar då amorteringen av leasingskulden klassificeras som kassaflöde 
från finansieringsverksamheten.

Koncernen tillämpar IFRS 16 från 1 januari 2019 genom den förenklade 
övergångsmetoden och kommer inte att omräkna jämförelsetalen.

I kvartalet har rörelseresultatet före avskrivningar påverkats positivt med 
424 Tkr, medan posterna för avskrivningarna ökats med 355 Tkr och 
räntekostnaderna ökats med 30 Tkr. För första nio månaderna har rö-
relseresultatet före avskrivning påverkats positivt med 1 269 Tkr, medan 
posterna för avskrivningar ökats med 1 064 och räntekostnaderna ökats 
med 105 Tkr. Värdet av koncernens tillgångar ökades med 3,2 MSEK per 
införandedatum den 1 januari 2019.

Samma redovisningsprinciper har i övrigt använts som i den senaste 
årsredovisningen med undantag för att vissa ändringar (vilka omnämns 
i Confidence årsredovisning för 2018) i befintliga standarder samt tolk-
ningsuttalanden trätt i kraft.

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bo-
lagsledningen 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 om-
råden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära bety-
dande risk för justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell 
ställning under kommande rapportperioder är främst bedömningar om; 
marknadsförutsättningar, nyttjandeperiod för koncernens immateriella 
och materiella anläggningstillgångar, prövning av nedskrivningsbehov för 
goodwill, värdering av ej aktiverade uppskjutna skattefordringar, värde-
ring av kundfordringar 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 2018.

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

UTSIKTER FÖR 2019
Bolaget lämnar ingen prognos för 2019.

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 30 september 2019 var 1,055 SEK.

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

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

Stockholm, 21 november 2019 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

Kvartalsrapport Q4 2019  2020-02-19 
Årsredovisning 2019  2020-04-22
Kvartalsrapport Q1 2020  2020-05-15
Årsstämma    2020-05-28

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

2019 2018 2019 2018 2018
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Belopp i KSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN -SEP JAN -DEC

Nettoomsättning 18 231 24 354 70 983 73 536 103 008

Övriga rörelseintäkter 105 166 202 424 647

Summa rörelsens intäkter 18 336 24 520 71 185 73 960 103 655

Rörelsens kostnader

Direkta uppdragskostnader -8 354 -13 809 -35 423 -37 431 -53 319

Övriga externa kostnader -2 744 -3 410 -10 684 -12 817 -17 574

Personalkostnader -10 612 -10 847 -33 023 -36 858 -48 299

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -890 -858 -2 746 -1 916 -2 512

Övriga rörelsekostnader -31 -197 -213 -531 -572

Summa rörelsens kostnader -22 631 -29 121 -82 089 -89 553 -122 276

Rörelseresultat -4 295 -4 601 -10 904 -15 593 -18 621

Finansiella intäkter 10 4 39 26 43

Finansiella kostnader -273 -294 -1 000 -1 098 -1 456

Resultat från finansiella poster -263 -290 -961 -1 072 -1 413

Resultat före skatt -4 558 -4 891 -11 865 -16 665 -20 034

Inkomstskatt tidigare år - - - -288 -288

Återföring uppskjuten skattefordan - - - - -3 000

Periodens resultat -4 558 -4 891 -11 865 -16 953 -23 322

Övrigt totalresultat för perioden - - - - -

Summa totalresultat för perioden -4 558 -4 891 -11 865 -16 953 -23 322

Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -4 558 -4 891 -11 865 -16 953 -23 322

Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -4 558 -4 891 -11 865 -16 953 -23 322

Periodens resultat hänförligt till minoritetsägare - - - - -

Summa totalresultat hänförligt till minoritetsägare - - - - -

Periodens resultat per aktie i genomsnitt före och efter utspädning, kr* -0,29 -0,02 -0,20 -0,13 -0,14

Periodens resultat per aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr -0,29 -0,02 -0,77 -0,07 -0,09

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 15 504 600 245 088 733 60 841 361 134 875 867 162 939 433

Antal utestående aktier vid periodens utgång före och efter utspädning 15 504 600 245 909 979 15 504 600 245 909 979 245 909 978

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

Belopp i KSEK 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-01-01*

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 32 698 32 698 32 698 32 698

Övriga immateriella tillgångar 89 203 180 180

Nyttjanderättstillgångar 4 061 - - 6 564

Inventarier 683 4 277 4 176 842

Uppskjutna skattefordringar - 3 000 - -

Summa anläggningstillgångar 37 531 40 178 37 054 40 284

Omsättningstillgångar

Varulager 1 524 1 422 1 506 1 506

Kundfordringar 12 719 17 209 15 073 15 073

Aktuella skattefordringar 1 210 - 318 318

Övriga kortfristiga fordringar 5 978 8 474 10 422 10 422

Likvida medel 3 374 5 828 3 257 3 257

Summa omsättningstillgångar 24 805 32 933 30 576 30 576
SUMMA TILLGÅNGAR 62 336 73 111 67 630 70 860

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare 26 270 25 715 20 596 20 596

Summa eget kapital 26 270 25 715 20 596 20 596

Avsättningar

Övriga avsättningar - 44 40 40

Summa avsättningar 0 44 40 40

Skulder

Långfristiga skulder

Leasing skuld 1 038 - - 2 985

Upplåning från kreditinstitut 5 000 1 612 1 444 -

Summa långfristiga skulder 6 038 1 612 1 444 2 985

Kortfristiga skulder

Leasing skuld 2 807 - - 3 607

Upplåning från kreditinstitut 8 338 19 852 19 691 17 773

Leverantörsskulder 7 989 11 098 14 579 14 579

Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder 10 894 14 790 11 280 11 280

Summa kortfristiga skulder 30 028 45 740 45 550 47 239

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 62 336 73 111 67 630 70 860

* Balansräkning med tillämpning av IFRS16
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

2019 2018 2019 2018 2018
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Belopp i KSEK JUL-SEP JUL - SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat -4 296 -4 601 -10 904 -15 593 -18 621

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 664 590 2 938 2 436 2 563

Erhållen ränta 9 4 38 26 43

Erlagd ränta och andra kreditkostnader -273 -294 -1 000 -1 098 -1 456

Betald skatt / Övriga skatteintäkter - - - -288 -288

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -3 896 -4 301 -8 928 -14 517 -17 759

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning varulager -121 -204 -18 -466 -550

Ökning/minskning rörelsefordringar 7 508 1 971 5 906 6 458 6 328

Ökning/minskning rörelseskulder -6 120 -2 226 -7 016 -4 346 -4 379

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 629 -4 760 -10 056 -12 871 -16 360

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -63 -11 -63 -630 -1 062

Försäljningar av materiella anläggningstillgångar - - - 402 830

Kassaflöde från investeringsverksamheten -63 -11 -63 -228 -232

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvid från teckningsoptioner - 58 - 58 58

Nyemission -81 491 17 418 16 749 17 999

Leasingskuld -617 - -2 747 - -

Upptagna lån 5 000 2 825 13 220 11 393 12 907

Amortering av lån -4 080 -618 -17 655 -13 720 -15 562

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 222 2 756 10 236 14 480 15 402

Periodens kassaflöde -2 470 -2 015 117 1 381 -1 190

Likvida medel vid periodens början 5 844 7 843 3 257 4 447 4 447

Likvida medel vid periodens slut 3 374 5 828 3 374 5 828 3 257

Räntebärande nettoskuld

Likvida medel 3 374 5 828 3 374 5 828 3 257

Räntebärande skulder -17 183 -21 464 -17 183 -21 464 -21 135

Total nettoskuld -13 809 -15 636 -13 809 -15 636 -17 878
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR EGET KAPITAL

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 2018 20 747 0 96 201 7 916 -96 693 28 171

Justering av Ingående Balans avseende IFRS15 -2 310 -2 310

Nedsättning av aktiekapital -14 819 14 819 0

Nyemission 18 177 197 18 374

Kvittningsemission 486 486

Transaktionskostnader nyemission -2 111 -2 111

Teckningsoptioner 58 58

Summa totalresultat för perioden -16 953 -16 953

Utgående balans per 30 sep 2018 24 591 0 94 345 7 916 -101 137 25 715

Ingående balans per 1 januari 2018 20 747 0 96 201 7 916 -96 693 28 171

Justering av Ingående balans avseende IFRS15 -2 310 -2 310

Nedsättning av aktiekapital -14 819 14 819 0

Nyemission 18 177 197 18 374

Kvittningsemission 486 486

Transaktionskostnader nyemission -2 111 -2 111

Teckningsoptioner 58 58

Pågående emission 1 250 1 250

Summa totalresultat för perioden -23 322 -23 322

Utgående balans per 31 december 2018 24 591 1 250 94 345 7 916 -107 506 20 596

Ingående balans per 1 januari 2019 24 591 1 250 94 345 7 916 -107 506 20 596

Justering 123 123

Registrering av kvittningsemission 1 250 -1 250 0

Nedsättning av aktiekapital -21 965 21 965 0

Nyemission 19 381 19 381

Transaktionskostnader nyemission -1 965 -1 965

Summa totalresultat för perioden -11 865 -11 865

Utgående balans per 30 sep 2019 23 257 0 92 380 7 916 -97 283 26 270
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REDOVISNING AFFÄRSOMRÅDEN

2019 2018 2019 2018 2018
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Belopp i KSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Omsättning
Säkerhet & Brand 15 537 20 906 58 427 61 009 87 034
Lås 2 799 3 586 12 758 12 923 16 621
Summa omsättning 18 336 24 492 71 185 73 932 103 655

Rörelseresultat före avskrivningar
Säkerhet& Brand -1 419 -2 745 -1 404 -8 939 -9 507
Lås 126 241 739 406 385
Ofördelat -2 113 -1 239 -7 494 -5 144 -6 987
Summa rörelseresultat före avskrivningar -3 406 -3 743 -8 159 -13 677 -16 109

Rörelseresultat
Säkerhet & Brand -2 196 -3 508 -3 843 -10 687 -11 825
Lås 13 148 432 240 191
Ofördelat -2 112 -1 241 -7 493 -5 146 -6 987
Summa rörelseresultat -4 295 -4 601 -10 904 -15 593 -18 621

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

Rörelsesegmentet Säkerhet & Brand genererar sina intäkter från verksamhet inom säker-
hets- 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.
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

2019 2018 2019 2018 2018
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

Belopp i KSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 850 850 2 550 2 550 3 400

Övriga rörelseintäkter - 27 - 27 27

Summa rörelsens intäkter 850 877 2 550 2 577 3 427

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -813 -634 -3 800 -3 599 -4 751

Personalkostnader -602 -634 -1 912 -1 574 -2 287

Summa rörelsens kostnader -1 415 -1 268 -5 712 -5 173 -7 038

Rörelseresultat -565 -391 -3 162 -2 596 -3 611

Räntekostnader och liknande resultatposter -102 -94 -397 -469 -597

Resultat från finansiella poster -102 -94 -397 -469 -597

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -667 -484 -3 559 -3 064 -4 208

Bokslutsdispositioner -3 000 -4 600 -4 000 -7 100 -11 100

Återföring uppskjuten skattefordran - - - - -3 000

Periodens resultat -3 667 -5 084 -7 559 -10 164 -18 308

Moderbolagets rapport över totalresultat

Periodens resultat -3 667 -5 084 -7 559 -10 164 -18 308

Summa totalresultat för perioden -3 667 -5 084 -7 559 -10 164 -18 308
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 1 - -
Andelar i koncernföretag 49 495 49 595 49 595
Uppskjutna skattefordringar - 3 000 -

49 496 52 595 49 595

Summa anläggningstillgångar 49 496 52 595 49 595

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 2 864 1 063 1 379
Aktuella skattefordringar 210 - 77
Övriga fordringar 28 209 220
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 79 76 76

3 181 1 348 1 752

Kassa och bank 284 1 530 184

Summa omsättningstillgångar 3 465 2 878 1 936

SUMMA TILLGÅNGAR 52 961 55 473 51 531

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital 23 257 24 591 24 591
Ej registrerat aktiekapital
Inbetalt ej registrat kapital - - 1 250
Reservfond 27 964 27 964 27 964
Uppskrivningsfond 12 839 12 839 12 839
Summa bundet eget kapital 64 060 65 394 66 644

Fritt eget kapital
Överkursfond 75 667 77 632 77 632
Balanserat resultat -95 271 -98 908 -98 908
Periodens resultat -7 559 -10 164 -18 308
Summa fritt eget kapital -27 163 -31 440 -39 584

Summa eget kapital 36 897 33 954 27 060

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut 5 000 4 998 6 998
Leverantörsskulder 352 384 968
Skulder till koncernföretag 10 013 14 735 15 893
Övriga skulder 266 465 260
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 433 938 352
Summa kortfristiga skulder 16 064 21 519 24 471

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 52 961 55 473 51 531
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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 3, 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 3, 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

ANLÄGGARFIRMA INBROTTSLARM

ANLÄGGARFIRMA BRANDLARM

ANLÄGGARFIRMA CCTV

CERTIFIERAD PARTNER
LENEL, UNISON, ASSA, MILESTONE, SALTO m.fl


