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Årsstämman i Confidence International AB äger rum 
onsdagen den 11 juni 2020 klockan 14.00, i bolagets  
lokaler på Esplanaden 3 B, Sundbyberg.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i 
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 juni 
2020, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Confi-
dence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, 
per telefon 08-620 82 00 eller per e-post: info@confidence.se, senast 
torsdagen den 4 juni 2020 klockan 16.00. Om aktieägare avser att 
låta sig företrädas av ombud skall fullmakt och övriga behörighets-
handlingar biläggas anmälan.

I anmälan skall uppges namn, person eller organisationsnummer, 
adress och telefonnummer, samt aktieinnehav och i förekommande 
fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden. Antal 
biträden får högst vara två.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga 
rätt att delta i årsstämman, begära att aktierna tillfälligt omregistreras 
i eget namn och vara införda i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i 
god tid före torsdagen den 4 juni 2020. Aktieägaren bör således under-
rätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 4 juni 2020.

ÅRSSTÄMMA
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 » Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (103,0) MSEK
 » Rörelseresultat uppgick till -15,3 (-18,6) MSEK
 » Årets resultat efter skatt uppgick till -17,1 (-23,3) MSEK
 » Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -1,10 (-0,09) kr
 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av  
 rörelsekapital uppgick till -12,0 (-16,4) MSEK
 » Nyemission om 17,4 MSEK efter emissionskostnader har genomförts under året
 » Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019

 Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

SAMMANFATTNING AV 2019

NYCKELTAL FLERÅRSÖVERSIKT

Belopp i KSEK 2019 2018 2017 2016 2015

Resultat
Nettoomsättning 91 956 103 008 124 219 122 569 105 710
Rörelseresultat, EBIT -15 302 -18 621 -9 156 725 -3 573
Periodens resultat -17 055 -23 322 -10 011 1 094 -4 745

Marginaler
Rörelsemarginal, %, EBIT neg. neg. neg. 1% neg.
Vinstmarginal, %  neg.  neg.  neg. 1%  neg.

Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. neg. neg. 1%  neg.
Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. 3%  neg.

Finansiell ställning
Balansomslutning 72 239 67 630 80 101 83 021 83 014
Eget kapital 20 958 20 596 28 171 38 077 36 811
Sysselsatt kapital 46 831 41 731 52 133 55 353 53 934
Soliditet, % 29% 30% 35% 46% 44%

Per aktie
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, kr 1,35 0,08 0,48 0,64 0,62

Resultat per aktie i genomsnitt före och efter utspädning, kr -0,35 -0,14 -0,17 0,02 -0,14

Resultat per aktie vid periodens utgång före och efter utspäd-
ning, kr -1,10 -0,09 -0,17 0,03 -0,08

Antal aktier vid periodens utgång (1000-tal) 15 505 245 910 59 277 59 277 59 277

Anställda
Genomsnittligt antal anställda 54 63 65 58 58
Nettoomsättning per anställd 1 703 1 635 1 911 2 113 1 823



VD´S KOMMENTAR

Confidence långsiktiga satsning på försäljning till utvalda segment har under året burit frukt och vi har tecknat ett antal 
nya större avtal och nya ramavtal inom framförallt målsegmenten kritisk infrastruktur och datacenter. Vi kan se tillbaka 
på ett år med ett all-time-high i total orderingång, motsvarande en ökning med drygt 17 procent jämfört med föregående 
år. Offertstocken har utvecklats väl under året och var vid årets slut 22 procent högre än föregående års utgång. Vår 
andel av redan införsålda projekt samt service, avtal och eftermarknadsaffär av förväntat total årsvolym har ökat till ca 
80 procent jämfört med ca 50 procent föregående år. Del av den kraftiga ökningen i den ingående orderstocken består 
i projektstarter som, utanför bolagets kontroll, försenats och flyttats för genomförande under första halvåret 2020. Detta 
har samtidigt medfört en lägre omsättning och sämre resultat än förväntat i framförallt fjärde kvartalet 2019. Med en posi-
tiv underliggande effekt från genomförda effektiviseringar och kostnadsreduceringar för helåret tillsammans med mycket 
god försäljning och kraftigt ökad andel införsålda affärer, ger det oss en god utgångspunkt inför 2020. 

Den pågående Covid-19 pandemins påverkan på bolaget över tid är svårbedömd. Bolaget fortsätter dock,  
efter erforderliga anpassningar, att framgångsrikt leverera tjänster och system till kunder inom samtliga målsegment. 
Påverkan för kunder inom kritisk infrastruktur, kommersiella fastigheter och datacenter är hittills begränsad och order-
ingången från dessa kunder är fortsatt stark. En tydlig inbromsning kan dock konstateras, framförallt avseende nya 
projekt, i den begränsade omsättning som härrör från hotell- och konferensmarknaden (motsvarar ca 17 procent av 
total omsättning). Vid en utdragen kris kommer detta påverka omsättningen inom affärsområde Lås negativt.

Koncernens nettoomsättning för 2019 uppgår till 92,0 (103,0) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) 
om -15,3 (-18,6) MSEK. Affärsområdenas rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgår till -6,3 (-11,6) 
MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2019 var -12,0 (-16,4) MSEK. 

Affärsområde Säkerhet & Brand redovisar en omsättning under året om 76,1 (87,0) MSEK med ett rörelseresul-
tat (EBIT) om -7,3 (-11,8) MSEK. Senarelagda projektstarter och fördröjningar i projekt har under framförallt fjärde 
kvartalet påverkat omsättningen negativt motsvarande ca 7 MSEK för att istället genera intäkter under första halvåret 
2020. Trots en lägre omsättning ser vi en resultatförbättring för helåret om 5,6 MSEK och vi redovisar ett helårsre-
sultat (EBITDA) om -3,9 (-9,5) MSEK. Våra effektiviseringar och reducerade kostnader har under året givit positiv 
underliggande effekt och vi har haft en god försäljningstillväxt inom våra prioriterade målsegment. 
Under slutet av fjärde kvartalet 2019 och till dags dato 2020, har vi för affärsområde Säkerhet & Brand kommunicerat 
flera viktiga avtal och vunna projekt inom våra prioriterade kundsegment. De vunna projekten kommer generera intäk-
ter under 2020 samtidigt som nytecknade ramavtal ger oss goda affärsmöjligheter under både 2020 och efterföljande 
år. Läs mer om vunna projekt inom kritiska infrastruktur och ramavtal med bland andra Swedavia och Kriminalvården 
på vår hemsida https://confidence.se

Affärsområde Lås redovisar en omsättning under året om 16,0 (16,6) MSEK med ett positivt rörelseresultat (EBIT) 
om 0,9 (0,2) MSEK och vi redovisar ett helårsresultat (EBITDA) om 1,3 (0,4) MSEK. Orderingång och offertstock ut-
vecklades väl för affärsområdet under 2019 och vi går in i 2020 med en inledningsvis hög produktionstakt. 
Utsikterna för affärsområde Lås avseende andra halvåret 2020 är i dagsläget svårbedömda. Det rådande omvärlds-
läget och smittskyddsrestriktioner som drabbat hotell- och konferensbranschen särskilt hårt, kan beroende på omfatt-
ning och längd av pandemin, drabba affärsområdets omsättning negativt.

Organisation, marknad och kundsegment. Bolaget har under året arbetat med att effektivisera organisation och 
leveransförmåga i syfte att stärka kundupplevelsen. Samtidigt har bolagets overheadkostnader reducerats genom en 
tydligare ledningsorganisation. Som ett led i effektiviseringsarbetet samarbetar vi med Great Place To Work® för att 
genomföra förbättringar och mäta resultat av våra åtgärder i syfte att erbjuda en attraktiv arbetsplats. Confidence är 
nu certifierad enligt Great Place To Work® 2020 vilket är en betydande kvalitetsstämpel för koncernen och ett konkur-
rensmedel i kampen om branschens mest kompetenta medarbetare. 

Starka ägare ger stabila förutsättningar. Bolagets styrelse beslutade under inledningen av 2020, i samråd med 
kreditgivaren, att förlänga avtalstiden för den temporärt utökade rörelsekrediten hos Erik Penser Bank om totalt 7 
MSEK med ytterligare ett år. Beslutet är fattat för att på bästa sätt fortsatt understödja bolagets positiva utveckling och 
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Pär Nilsson
Vd, Confidence International AB (publ.)  
Direkt: +46 (0)765 00 50 08
E-post: par.nilsson@confidence.se

samtidigt erbjuda ytterligare finansiell stabilitet i det rådande omvärldsläget. Confidence finansiellt starka ägarkrets 
där ett antal av bolagets största aktieägare, under ledning av Confidence enskilt största ägare Rutger Arnhult (tillika 
största ägare i fastighetsbolagen Klövern och Castellum), har ingått avtal om förlängt borgensåtagande för nämnda 
rörelsekredit motsvarande 4,5 MSEK fram t.o.m 30/6 2021.

Confidence fortsätter arbeta målinriktat enligt den under 2019 framgångsrika strategin. Vi fortsätter fokusera på 
de marknadsområden och kundsegment där de interna och externa säkerhetskraven är extra höga. Utmärkande för 
våra fokusområden och kunder är behovet av avancerad teknik, kundanpassade tekniska säkerhetslösningar samt 
krav på tillförlitliga brandsäkerhetslösningar med bland annat aspirerande teknik för extremt tidig detektering. Enligt 
Business Swedens rapport om utvecklingen inom branschsegmentet datacenter, kan branschens bidrag till Sveriges 
BNP stiga från 13 miljarder år 2015, till 52 miljarder år 2025. Och antalet arbetstillfällen öka från 7000 till 27 000. I rap-
porten Data Centre Opportunities in the Nordics, gjord av COWI Group på uppdrag av Business Sweden, redovisas 
att Norden får en allt viktigare plats som global datacenterregion. Våra nytecknade avtal inom den kraftigt växande 
sektorn för datacenter visar att satsningen på att ständigt utveckla vår specialistkompetens inom säkerhetslösningar 
anpassade för datacenter och kritisk infrastruktur är framgångsrika och vi befäster vår position som specialist inom 
detta viktiga målsegment. 

En sammanfattning av 2019 visar en tydligt uppåtgående trend för koncernen med positivt operativt resultat för af-
färsområde Lås och en stark förbättrad lönsamhet i affärsområde Säkerhet & Brand och en god försäljningstillväxt inom 
samtliga målsegment. Vi har en väsentligt högre orderingång, +18 procent jämfört med föregående år, och en order-
stock, +22 procent jämfört med föregående år, med oss in i 2020. Tillsammans med en i grunden reducerad kostnads-
bas ger detta oss goda förutsättningar för en fortsatt förbättring av det operativa resultatet. Den pågående pandemin 
och dess påverkan på bolaget är i nuläget begränsad men dess utveckling och påverkan framåt är alltjämt svårbedömd. 

Jag vill tacka mina medarbetare, våra kunder, partners och aktieägare för det förtroendet ni visat oss under 2019. 

ORDERINGÅNG OCH OFFERTSTOCK
 » Orderingång för helåret 2019 +18 procent jämfört med föregående år
 » Total utestående offertstock vid årsskiftet om 158,6 MSEK motsvarande +22 pro-
cent jämfört med föregående år

 » Kraftigt ökad andel införsålda projekt samt service, Avtal och eftermarknad med 
ca 80 procent av förväntad årsvolym (+60 procent jämfört med samma tidpunkt 
föregående år)
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CONFIDENCE - LARMKLASS 4
Ett inbrott leder nästan alltid till stora 
konsekvenser ifråga om verksamhetsstör-
ningar och produk-
tionsbortfall. Ofta 
drabbas även tredje 
part, vilket påverkar 
kundrelationer och 
varumärket. Dessutom 
skapar det en stor 
otrygghet och osäker-
het hos personalen vil-
ket kan påverka trivsel, 
sjuktal m.m. Av dessa 
skäl ställs idag hårda 
krav på skalskydd och 
larm i de flesta verksamheter. Här kan 
Confidence bidra med sin långa erfaren-
het med att ta fram rätt lösning.

AFFÄRSIDÉ
Confidence är en systemintegratör som designar och levererar högkvalitativa 
och effektiva säkerhetslösningar. Bolagets värdeskapande säkerhetslösning-
ar utnyttjar konvergensen mellan IT och säkerhetsteknologi. Bolaget strävar 
efter att bygga långsiktiga partnerskap med sina kunder.

STRATEGI OCH MÅL
Confidence strategi är att vara kundernas prioriterade leverantör av tjänster 
och lösningar inom säkerhet till utvalda marknadssektorer. Bolagets ambition 
är att ge kunderna den bäst anpassade och mest flexibla lösningen, både 
funktionsmässigt och finansiellt, baserad på spetsteknologi som utnyttjar kon-
vergensen mellan IT- och traditionell säkerhetsteknik med IP som integra-
tionsbärare. Confidence helhetssyn på säkerhet är inbyggd i affärsmodellen 
och syftar till att ge kunden bästa möjliga värde över tiden i varje investering.

Styrelsens målbild är att öka Bolagets omsättning huvudsakligen genom or-
ganisk tillväxt samt genom lämpliga förvärv som kompletterar den befintliga 
verksamheten kompetensmässigt eller geografiskt. Tillväxten skall ske med 
god lönsamhet.

KONCERNSTRUKTUR
Confidencekoncernen består av moderbolaget Confidence International AB 
(org nr 556291-7442, med säte i Stockholm) och de två rörelsedrivande 
bolagen Confidence Security Sweden AB och Confidence Sweden AB samt 
det vilande bolaget Confidence International Management AB.

Sedan 2013, bedrivs affärsområde Säkerhet & Brand i Confidence Secu-
rity Sweden AB, org. nr. 556551-3057 samt affärsområdet Lås i Confidence 
Sweden AB, org. nr. 556512-0408. För en förteckning över koncernföretag 
per 31 december 2019 se not 17.

ORGANISATION OCH PERSONAL
Confidence verksamhet bedrivs genom de ovan nämnda rörelsedrivande 
bolagen på den svenska marknaden. Confidence hade 58 anställda place-
rade vid kontor i Stockholm och Göteborg per den 31 december 2019.

CONFIDENCE I KORTHET

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 rörelsedrivan-
de 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 förbättringar för att 
fortsätta att möta och överträffa våra kunders behov.

BEHÖRIG INGENJÖR CCTV – SSF 1062 UTGÅVA 2
Certifiering av Behörig ingenjör CCTV-anläggning – Konstruktion säkerstäl-
ler att vi har personal med rätt kunskap och behörighet för konstruktion och 
installation av kameraanläggningar som uppfyller samtliga normer 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 syf-
te att öka kvaliteten på utförda installationer av kameraanläggningar. Genom 
att vara certifierad mot denna norm säkerställer vi att vår organisation, vår 
kompetens, våra processer, lokaler och stödsystem lever upp till satta krav 
för att 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 installerar 
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 företag 
som installerar inbrottslarm. I normen ställs krav på personal, utbildning och 
uppföljning för att säkerställa att arbetet utförs professionellt och fackmanna-
mässigt 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 ar-
betar med brand- och skyddsmateriel samt utbildning och konsultverksamhet 
inom brand- och utrymningssäkerhet.

Foto: Gustav Kaiser
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ERBJUDANDE
Confidence tillhandahåller produkter, tjänster och kompletta lösningar inom säkerhets- och inpasseringsteknik. Erbjudandet bygger på noga 
utvalda produkter från samarbetspartners, vilka antingen säljs som separata system eller integreras av Confidence till en helhetslösning som 
uppfyller kundens behov till en rimlig kostnad.
De helhetslösningar som Confidence designar och levererar bygger i huvudsak på öppen systemarkitektur och standardiserade produkter. Konkurrensfördelarna 
står således att finna både i de enskilda produkterna var för sig samt i den funktionalitet, skalbarhet och flexibilitet som den samlade och integrerade lösningen 
innebär för kunden. Detta bedöms av Bolaget vara en avgörande faktor när kunden skall bedöma de totala investerings- och driftskostnaderna över tid samt vilka 
insatser som kunden behöver avsätta för intern utbildning i handhavande och underhåll.

AFFÄRSMODELL
Confidence affärsmodell består dels av projektba-
serad systemdesign, konstruktion och implemen-
tation av olika brand-, lås- och säkerhetssystem, 
dels av eftermarknadstjänster såsom service, un-
derhåll, och uppgraderingar. Vid projektbaserade 
uppdrag erhåller Confidence en fast ersättning 
för det aktuella projektet. För service och under-
hållsavtal erhåller Confidence löpande ersättning. 
Eftermarknadstjänster har i regel högre lönsam-
hetsmarginaler än projektbaserade intäkter där 
Bolaget ofta konkurrerar med andra aktörer.

VERKSAMHETEN ÄR INDELAD  
I SEGMENT:

 » Säkerhet & Brand
 » Lås

BRANDSKYDDSTEKNIK
Inom brandskydd erbjuder Confidence funktionella 
brandskyddslösningar innefattande allt från kon-
sultationer och riskanalyser till släckanläggningar. 
I Confidence koncernen finns 30 års erfarenhet 
av brandskyddsteknik och Bolaget är certifierad 
anläggarfirma enligt SBF 1008. Med en effektiv 
organisation och god kunskap inom viktiga detal-
jområden säkerställs högsta kvalitet och att instal-
lationerna följer uppsatta lagar och regler.

Confidence Security Sweden AB tecknade under 
maj månad 2015 ett avtal med Novar Systems Ltd 
(Honeywell), avseende distribution av Notifier by 
Honeywell brandlarm på den svenska marknaden. 
Notifier by Honeywell brandlarm är ett väl etable-
rat varumärke på den svenska marknaden och 
har sedan 1996 distribuerats via Honeywell till ett 

rikstäckande nät av framstående säkerhets- och 
brandspecialister. Utöver distributionsrättigheterna 
ingår åtagande om sälj- och teknikstöd på nyför-
säljning till återförsäljarnätet. Distribution och för-
säljning av Notifier har pågått i Confidence regi 
sedan slutet av det andra kvartalet 2015 och sker 
genom ca. 25 kvalificerade återförsäljare samt i 
egna projekt med befintliga slutkunder.

SÄKERHETSTEKNIK
Området säkerhetsteknik inrymmer tjänster, pro-
dukter och lösningar inom inpasseringssystem, 
kameraövervakning och inbrottsskydd. Confiden-
ce erbjuder inte fysiskt skydd av bevaknings- eller 
väktartyp, utan verksamhetsområdets fokus är på 
lösningar, produkter och tjänster som syftar till att 
förebygga och avskräcka från säkerhetsintrång, 
inbrott och skadegörelse. Bolaget erbjuder en be-
griplig och flexibel säkerhetslösning som baseras 
på helhetslösningar eller enskilda integrerbara 
funktionsmoduler samt integration av olika spets-
produkter inom det säkerhetstekniska området. 
Lösningarna är i huvudsak IP-baserade vilket gör 
det möjligt att använda kundens befintliga IT-infra-
struktur. Säkerheten kan styras centralt och sam-
verka med information från angränsande verksam-
hetssystem. Målsättningen med integrationsarbetet 
är att ge möjlighet till ökat värde eller kostnadsbe-
sparingar. Confidence styrka är kombinationen av 
specialistkunskap om äldre, traditionella säkerhets-
system och en position i den absoluta framkanten 
inom den moderna IP-baserade tekniken.

Inom säkerhetsteknik erbjuder Confidence bl.a. föl-
jande produkter och tjänster: säkerhetsanalys, inpas-
seringssystem, inbrotts- och trygghetslarm, kamera-
system och övervakning, låssystem och mekaniskt 
skydd, miljöövervakning samt ID-kortsystem.

LÅSSYSTEM
Systemen har sitt ursprung från framförallt hotell-
sektorn där behovet av säkra, servicevänliga och 
kostnadseffektiva låssystem drivit utvecklingen. 
Nu växer intresset och behovet av motsvarande 
funktionalitet inom företagssektorn. Enkelt hand-
havande och trådlöst montage ger fördelar gent-
emot traditionella inpasseringssystem. Nu erbjuds 
även möjlighet att integrera dessa off-line låssys-
tem med on-line inpasseringssystem, vilket tilltalar 
företag som vill utöka säkerheten inom företagets 
ytterväggar. Confidence kan med detta erbjuda 
säkerhet ner på enskilda rum och förvaringsutrym-
men till en rimlig kostnad.

Confidence erfarenhet från området låssystem 
sträcker sig tillbaka till 1986, och bland kunderna 
kan nämnas Grand Hôtel Stockholm, Hotel Diplo-
mat, Sheraton Hotels & Towers, Hotel Tylösand, 
Scandic Hotels, First Hotels, Radisson Blu, Quality 
Globe Hotel, Riverton Hotel, Nordic Choice Hotels, 
Hotel C m.fl.

INSTALLATION, SERVICE OCH UNDERHÅLL
Confidence tekniska verksamhet är fokuserad kring 
systemdesign, konstruktion, projektledning och 
driftsättning. Bolagets samtliga erbjudanden stöds 
av en heltäckande installations-, service- och un-
derhållsverksamhet. Bolaget erbjuder med egen 
personal och tillsammans med partners, rikstäck-
ande installations- och servicetjänster. Detta inne-
bär att Confidence kunder kan skräddarsy vilken 
omfattning de önskar avseende service och jour-
support. Jouren är tillgänglig för avtalskunder och 
är öppen 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

CONFIDENCE - PASSERSYSTEM
Passersystemet spelar en central roll i 
personflödet i en verksamhet. Det kan 
vara både egen perso-
nal, kunder, leverantörer 
och andra som har 
behov av smidig tillgång 
till lokaler och resurser 
på ett kontrollerat sätt, 
samtidigt som acces-
sen enkelt skall kunna 
begränsas eller helt 
förhindras för icke be-
höriga. Confidence har 
sedan starten arbetat 
med att ersätta nyckeln 
med ett kort för säker 
och enkel hantering vid 
öppning av dörrar.
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MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING
Confidence bedriver marknadsföring och försäljning på den svenska marknaden. Försäljning bedrivs direkt via egna säljare som erbjuder Confidence tjänster till 
sina kunder. Bolaget huvudsakliga försäljning sker direkt till större företagskunder, kommuner och offentliga förvaltningar, fastighetsägare, hotell och handeln.

Bolagets försäljning och operativa verksamhet är helt fokuserad till Sverige. De tio största kunderna motsvarar ca 46 (41) procent av koncernen omsättning under 2019.

CONFIDENCE PRIORITERADE MÅLGRUPPER
Inom ramen för våra två affärsområden Säkerhet & Brand samt Lås fokuserar vi på följande målgrupper: 

FASTIGHET
Målgruppen består av ägare och förvaltare av större och mindre fastighets-
bestånd. Confidence erbjuder säkerhetssystem byggda på öppen plattform 
som organiserar fastigheternas inpasseringssystem, brandlarm, övervak-
ning, skalskydd samt fastighetslarm såsom fukt- och värmelarm m.m. på ett 
enkelt och överskådligt sätt. Confidence lösningar gör det möjligt att åter-
ställa larm och övervaka på distans, vilket innebär att jour- och akututryck-
ningar undviks till förmån för kostnadseffektiva planerade besök i fastighe-
ten med stora kostnadsbesparingar som följd.

KRITISK INFRASTRUKTUR
Målgruppen består av kunder inom elproduktion, eldistribution, publika trans-
porter samt telekom. Här finns ett flertal kunder med mångåriga relationer. 
Målgruppen har ofta anläggningar med stor geografisk spridning och med ett 
högt skyddsbehov. Till denna målgrupp erbjuder Confidence anpassade inte-
grerade lösningar som ofta omfattar skalskydd, inpassering och övervakning 
samt brandskydd. Confidence totala säkerhetserbjudande inkluderar samtliga 
funktioner och tjänster samt erbjuder en helhetssyn på service, underhåll och 
utbildning som väl tillgodoser målgruppens behov. 

HOTELL OCH KONFERENSANLÄGGNINGAR
Målgruppen utgörs av såväl enskilda hotell som hotellkedjor. Kunderbjudan-
det innehåller marknadsledande elektroniska låssystem, kameraövervakning 
samt säkerhetssystem som erbjuds som integrerade lösningar eller som 
fristående funktioner. Ett fullt utbyggt säkerhetssystem ger kunden ett över-
ordnat system med ett användargränssnitt vilket ger stora besparingar inom 
utbildning och kortare responstid vid larm och incidenter.

INDUSTRI- OCH TJÄNSTEFÖRETAG
Målgruppen omfattar stora och medelstora slutkunder inom såväl industri- som 
tjänsteföretag. Ett vanligt förekommande behov för dessa är att kunna hantera 
och skydda flera geografiskt spridda kontor och anläggningar på ett samordnat 
och kostnadseffektivt sätt. Säkerhetsbehovet omfattar ofta skalskydd, inpasse-
ring och övervakning samt brandskydd. Confidence totala säkerhetserbjudande 
inkluderar samtliga funktioner och tjänster samt erbjuder en helhetssyn på servi-
ce, underhåll och utbildning som väl tillgodoser målgruppens behov. Confidence 
har en mångårig relation med kunder inom målgruppen som utvecklats från enk-
lare delsystem till kompletta helhetslösningar med omfattande systemstöd och 
skräddarsydda serviceåtaganden. 

VERKSAMHETSBESKRIVNING

CONFIDENCE - KAMERASYSTEM
En kamera kan ofta lösa uppgifter där vi 
själva inte räcker till, men allt oftare använ-
der vi kameror som en 
naturlig del i att skapa 
en trygg, säker och 
effektiv verksamhet. 
Utöver att dokumente-
ra, larma och verifiera 
oönskade händelser, 
erbjuder dagens 
moderna kamerateknik 
nya möjligheter att ef-
fektivisera och förenkla 
rutiner samt arbetsupp-
gifter. Det kan vara inpassering i garage, 
indikera risk för snöras, ledsagning av 
ensamarbetande m.m. Tekniken möjliggör 
också att se i miljöer där det tidigare varit 
omöjligt tex. i totalt mörker.
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CONFIDENCE - BRANDLARM
Automatiska brandlarm uppkopplade 
mot räddningstjänsten är i de flesta fall 
ett krav i allmänna 
lokaler där många 
människor befinner 
sig. Confidence erfa-
renhet och kompetens 
kring automatiska 
brandlarm sträcker sig 
tillbaka från starten 
av bolaget. För att 
få utföra denna typ 
av leveranser, måste 
man vara certifierad 
anläggarfirma, vilket Confidence är.

ASPIRERANDE SYSTEM
Ett aspirerande detekteringssystem 
är mycket lämplig att välja i krävande 
miljöer tex. datorhallar, elverk och kul-
turbyggnader där en diskret installation 
krävs, samtidigt som man har krav på 
tidig detektering av partikelförändringar i 
luften orsakade av olika typer av rök.

SÄKERHETSTÄNKANDE
Kundernas interna och myndigheters externa krav på skydd av materiella och 
immateriella värden ökar både i Sverige och internationellt. Företag, organisa-
tioner och offentlig förvaltning höjer säkerhetsfrågornas prioritet och sätter dem 
i ett bredare och ett allt mer omfattande perspektiv än tidigare. Säkerhetsfrå-
gorna lyfts i många organisationer och företag upp till högsta ledningsnivå.

De externa kraven kommer av nya lagar och regleringar vilka ofta innebär 
mer omfattande krav på företag avseende förebyggande och förekommande 
säkerhetsarbete. Mönstret är detsamma både i Sverige och internationellt. För 
kunderna tar sig detta uttryck i ökade krav på flexibla, framtidssäkra och skal-
bara produkter och tjänster, både funktionellt och finansiellt. 

En trend hos kunderna är att efterfråga och köpa funktion snarare än produkt. 
Kundernas krav ökar på leverantörernas förmåga att flexibelt leverera, finan-
siera och underhålla en funktion anpassad till behovet och som samtidigt är 
skalbar. Genom dessa krav framstår behovet av en heltäckande säkerhets-
partner i enlighet med Confidence strategi som allt tydligare. 

KOSTNADSMEDVETENHET OCH SAMVERKAN
Säkerhetsfrågorna är under förflyttning till att mer fokusera på hur säker-
hetssystem och övriga verksamhetssystem samverkar för att på bästa sätt 
optimera funktionalitet, pris och prestanda. Kraven på en långsiktigt hållbar 
totalkostnad är en nyckelfaktor som idag har större betydelse än tidigare när 
företag utvärderar investeringar i ny säkerhetsteknik.

Kundernas befintliga säkerhetssystem består ofta av icke integrerade fabri-
katsberoende system utan samverkan med övriga verksamhetssystem. Som 
i IT-branschen flyttas nu fokus mot att maximera säkerhetssystemens effek-

tivitet och värde för verksamheten genom integration och innovation. Denna 
utveckling kräver en initierad och kunnig leverantör med lösningar som baserar 
sig på öppna plattformar som utnyttjar standardiserade protokoll för kommuni-
kation och informationssamverkan. Confidence strategi och val av plattformar 
där kunden kan välja säkerhet som tjänst, som integrerad helhetslösning eller 
som enskild behovsanpassad modul ligger i direkt linje med denna förflyttning. 

TJÄNSTEFIERING
Den pågående tjänstefieringen av säkerhetsbranschens erbjudande tilltar då 
nya systemlösningar och en tätare integration mot kundernas övriga verksam-
hetssystem skapar nya möjligheter. Denna förskjutning mot en leverans av ’sä-
kerhet som tjänst’ drivs dels av kundernas förflyttning av fokus mot funktion 
på bekostnad av produkt/teknik, dels av branschens strävan att dra nytta av 
skalfördelar med ny teknik samt att ta betalt för kunskap i leveransen.

MOBILITET
Den ökande mobiliteten i samhället i stort ställer dels nya krav på system 
och lösningar men skapar också nya möjligheter i kunderbjudandet samt 
drifteffektivisering.

KONSOLIDERING INOM BRANSCHEN
En konsolidering inom branschen har pågått under en längre tid och säker-
hetsbranschen som helhet är fragmenterad. Trenden visar på en centrering av 
arbetskraft till medelstora- till stora företag samt en minskning av småföretagen 
inom marknaden. Confidence avser att ta en aktiv del i denna utveckling.

Confidence verkar på marknaderna brandskydds-, säkerhets- och låsteknik. Enligt Bolagets bedömning pågår en omdaning av sä-
kerhetsbranschen från att erbjuda icke integrerade, relativt enkla säkerhetslösningar till att erbjuda allt mer avancerade och flexibla 
lösningar som integreras med verksamhetssystem i kundens IT-miljö. Confidence gör bedömningen att denna process innebär goda 
möjligheter för systemintegratörer och nischade applikationsleverantörer med förmåga att ta vara på det bästa ur två världar att ta en 
betydande del av marknaden.

MARKNADSÖVERSIKT
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Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för Confidence framtida utveckling. Dessa är inte sammanställda i ordning efter be-
tydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på Bolaget och skall inte ses som en uttömmande redogörelse utan endast som exempel. 

Beskrivningar av Confidence verksamhet med marknadsförutsättningar och inverkan på Bolagets ekonomiska utsikter är baserade på Bolagets egna bedömningar 
samt på externa källor. Sådana beskrivningar är till sin natur behäftade med osäkerhet som Confidence inte kan råda över, varför inga garantier kan lämnas att 
det som beskrivs i årsredovisningen är korrekt eller kommer att inträffa. Confidence kan påverka eller motverka vissa faktorer i den löpande verksamheten, medan 
andra kan inverka slumpmässigt och helt eller delvis ligga utanför Bolagets kontroll. Vid en bedömning av Confidence framtida utveckling är det därför viktigt att 
beakta och bedöma dessa riskfaktorer. Ägande av aktier är alltid förenat med risk, innebärande att en investerare kan förlora delar av eller hela sin investering,

FINANSIELLA RISKER
Koncernens främsta finansiella riskfakturor är lik-
viditetsrisk, kapitalrisk och kreditrisk. Koncernen 
hanterar likviditets- och kapitalriskerna genom 
att säkerställa att det finns tillräckligt med likvida 
medel genom en kontinuerlig prognostisering av 
kassaflöden samt i övrigt ha tillgänglig finansie-
ring genom avtalade kreditfaciliteter. Planeringen 
omfattar alla koncernens enheter och uppdateras 
löpande. Likviditetsplaneringen används för att 
hantera likviditetsrisken och kostnaderna för fi-
nansieringen av koncernen. Kreditrisken hanteras 
primärt genom att kreditupplysning görs på nya 
kunder samt att förfallostrukturen i kundfordringar 
bevakas systematiskt. Se även not 4.

TEKNISK UTVECKLING
Branschen har genomgått en rad stora teknolo-
giska förändringar och denna utveckling förväntas 
fortsätta framgent. Detta innebär att det ställs stora 
krav på de aktörer som vill ligga i framkant av ut-
vecklingen. Skulle bolaget inte besitta den kompe-
tens eller de finansiella resurser som krävs för att 
ligga i fas med den teknologiska utvecklingen kan 
detta utgöra ett hot för Confidence då detta skulle 
innebära en försämrad konkurrenssituation.

AVTALSRISKER
I branschen är det praxis att vissa avtalsrelationer 
ingås med fast pris. Detta kan innebära en risk om 
parterna har olika uppfattning om vad som över-
enskommits vilket kan leda till kostsamma tvister 
och/eller skadade kund- och leverantörsrelationer. 
Om detta skulle inträffa kan det påverka verksam-
heten negativt.

GARANTIER OCH SERVICEAVTAL
Bolaget lämnar sedvanliga garantier vid försäljning 
av hård- och mjukvara integrerade till systemlösning-
ar. Bolaget löper därmed risk att behöva utföra kom-
pletterande arbete eller ersätta produkter om inte 
avtalad funktionalitet kan skapas eller vidmakthållas.

FÖRVÄRV OCH INTEGRERING AV  
NYA VERKSAMHETER
Confidence arbetar löpande för att effektivisera 
Bolagets verksamhet genom att se över organisa-
tionen och affärsmix. Detta kan innebära att Con-
fidence finner det lämpligt och önskvärt att såväl 
förvärva som avyttra verksamheter, vilket är förenat 
med risk. Förvärv är alltid förenade med risker och 
osäkerhetsfaktorer tills de är helt strukturerade och 
integrerade i Confidence strategi, verksamhet, or-
ganisation och kultur. Dessa risker kan bland annat 
vara okända bolagsspecifika risker eller att kunder, 
viktiga partners och/eller nyckelpersoner lämnar 
det förvärvade bolaget. Därtill finns det en risk att 
den nya verksamheten inte kan integreras på ett 
effektivt sätt på grund av teknologi, tidspress, inlär-
ningsprocesser etc, vilket kan bidra till förväntade 
synergieffekter inte uppnås. Därutöver finns risk för 
att de antaganden avseende marknadsandelar och 
affärsvolymer som förvärven bygger på inte infrias. 
Ovanstående riskerar påverka Bolagets verksam-
het, finansiella ställning och resultat negativt.

KONJUNKTURKÄNSLIGHET
Confidence är beroende av den allmänna konjunktu-
ren. Vid en nedgång i konjunkturen kan det inte ute-
slutas att de produkter och tjänster som Confidence 
tillhandahåller drabbas av en minskad efterfrågan.

ÖKAD KONKURRENS
Konkurrensen inom branschen där Confidence 
verkar är relativt hård och förväntas inte avta utan 
snarare öka de kommande åren. Resultatet av 
detta kan leda till en prispress.

TILLGÅNG TILL OCH BEROENDE AV  
KOMPETENT PERSONAL
En teknikdriven systemintegratörsverksamhet har 
ett kontinuerligt behov av rekrytering och utbildning, 
vilket ställer stora krav på Confidence företagsled-
ning och organisation. Att rekrytera kompetenta 
medarbetare till alla funktioner samt ledningsper-
soner som framgångsrikt kan integreras i organisa-
tionen är en förutsättning för att Bolaget ska kunna 
utvecklas positivt och med lönsamhet. I det fall 
Confidence inte lyckas behålla eller rekrytera kom-
petenta medarbetare kan det få en negativ inverkan 
på verksamheten och dess finansiella resultat.

RISK AVSEENDE BEROENDE AV NYCKELKUNDER
Confidence har ett antal större kunder av sådan be-
tydelse där ett avslut i samarbetet kan komma att 
påverka verksamheten negativt på ett märkbart sätt. 
Goda kundrelationer är följaktligen av stor betydelse 
för Bolagets verksamhet.

AKTIEMARKNADSRISK
Nuvarande och potentiella investerare i Confi-
dence bör beakta att en investering i Confidence 
är förknippad med risk och att det inte finns några 
garantier för att aktiekursen kommer att utvecklas 
positivt. Som framgår av redogörelsen i detta av-
snitt är aktiekursens utveckling beroende av en rad 
faktorer utöver Bolagets verksamhet, vilka Bolaget 
inte har möjlighet att påverka. Även om Confiden-
ce verksamhet utvecklas positivt finns det därför 
risk att utvecklingen för Bolagets aktie är negativ.

RISKREDOVISNING

CONFIDENCE - BRANDLARM
ASPIRERANDE SYSTEM
Ett aspirerande 
detekteringssystem är 
mycket lämplig att väl-
ja i krävande miljöer 
tex. datorhallar, elverk 
och kulturbyggnader 
där en diskret instal-
lation krävs, samtidigt 
som man har krav på 
tidig detektering av 
partikelförändringar i 
luften orsakade av olika typer av rök.
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ÄGARFÖRHÅLLANDEN, AKTIESTRUKTUR OCH 
AKTIENS UTVECKLING 2019

Aktieägare Andel Antal Aktier
M2 Asset Management AB, 
M2 Capital Management AB

19,34% 2 998 956

Samir Taha, Visiren AB 14,22%  2 204 458 
Time Vision Bpart AB 9,39% 1 455 834
Otto Elander, Elander Invest AB, WestCap 7,47%  1 157 688 
LMK Forward AB 6,45%  1 000 000 
Ulf Tidholm, Ulti AB 5,43%  841 162 
Ulf Engerby 3,82% 592 002 
Försäkringsbolaget , Avanza Pension 3,54%  549 047 
Termidor AB 2,62%  405 774 
Alexander Hultgren, Sybaris AB 2,57% 397 761

Resterande Aktieägare 25,17%  3 901 918 

 15 504 600 

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL
Confidence har per den 31 december 2019, 15 504 600 (245 909 978) aktier av 
serie B utestående, motsvarande ett aktiekapital om 23 256 898 (24 590 998) 
SEK. Aktiens kvotvärde är 1,50 (0,10) SEK. Varje aktie berättigar till en röst vid 
Confidence årsstämma och ger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Det 
finns inga utestående aktier av serie A. Förändringar av aktieägarnas rättigheter 
förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning. Vid 
utgången av 2019 finns inga avtal som begränsar rätten att överlåta aktier.

UTESTÅENDE OPTIONER
På årsstämma 2018-05-09 beslutades att införa ett incitamentsprogram för 
bolagets ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag och totalt omfat-
tande 9 500 000 teckningsoptioner. Tre ledande befattningshavare erbjöds 
och valde i juli 2018 att köpa teckningsoptioner och totalt tecknades samtliga 
9 500 000 av serie 2018/2020 enligt föreslagen tilldelning. Varje option ger rätt 
att under perioden 17 maj 2020 till den 31 maj 2020 teckna 0,03 aktier till en 
teckningskurs på 9,45 kronor per aktie efter omräkning. Lösenbeloppet över-
stiger dock marknadspris varvid de inte bedöms nyttjas.

UTDELNINGSPOLICY
Confidence policy är att den framtida utdelningen i Bolaget skall ligga i linje 
med motsvarande bolag på den svenska marknaden. Confidence beräknas 
dock inte generera utdelningsbart överskott under det närmaste året. 

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER
På ordinarie bolagsstämma den 5 juni 2019 beslutades att ge bolagets sty-
relse bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om en ökning av Bolagets aktiekapital 
genom nyemission av aktier av serie B. Bemyndigandet omfattade emissioner 
av aktier motsvarande totalt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet 
per dagen för årsstämman. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för 
att bolaget ska kunna genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag 
eller verksamheter samt vid behov kunna finansiera investeringar och initiativ 
för fortsatt tillväxt och säkerställa nödvändigt rörelsekapital för fortsatt expan-
sion av verksamheten.

Styrelsen har under 2019 ej nyttjat möjligheten att emittera aktier.

HANDELSPLATS OCH KURSUTVECKLING
Bolagets aktie är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CONF. 
Vid årets början stod aktiekursen i 0,065 kr. Den 18 februari 2019 genom-
fördes en sammanläggning av aktier 1:100, vilket innebar att hundra (100) 
befintliga aktier lades samman till en (1) aktie. Vid årets sista handelsdag var 
kursen 2,80 kr, ej justerat för händelser efter räkenskapsårets utgång. 

Marknadsvärdet var per årets slut 43,4 (16,0) MSEK.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Confidence hade 2 749 aktieägare per den 30 december 2019. Tabellen ned-
an visar bolagets tio största ägare per den 30 december 2019.
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STYRELSE 
Enligt Confidence bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter. Confidence styrelse består för närvarande av fyra (4) 
styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

GERTH SVENSSON
Styrelseordförande sedan 2015

Gerth arbetar idag som egenföretagare med fokus på management consul-
ting, interim management och styrelseuppdrag. Han har tidigare haft ledande 
affärsbefattningar och styrelseuppdrag inom SEB samt varit verksam i såväl 
Sverige som USA inom revisions- och konsultfirman Andersen.

Född: 1966

Utbildning: Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm och civileko-
nomexamen från Handelshögskolan i Jönköping. Diplomerad i professionellt 
styrelsearbete vid Michael Berglund Board Value.

Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i AlbaBlue Consulting AB, 
styrelseledamot i NGS Group AB, My Adventure AB och Maina Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Interims VD i Swedfund AB, sty-
relseledamot i House of Friends, GES International AB, Marginalen AB och 
Marginalen Bank AB, styrelseordförande i Gynnsam Sverige AB.

Innehav: 299 556 Aktier (eget innehav), 7 200 Aktier (innehav närstående)

SAMIR TAHA
Styrelseledamot sedan 2012.

Fd VD och grundare av AROS Bostadsutveckling AB samt verksam som en-
treprenör och investerare. Tidigare bl a verksam som revisor och finanskon-
sult på Arthur Andersen, VD och ägare av Scarena samt verksam i media och 
reklambranschen, bl a som VD för en reklambyrå.

Född: 1970

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala universitet samt diplomerad 
varumärkesstrateg, RMI-Berghs School of Communications.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Kalifen AB, TT Projektering 
Stockholm AB, Visiren AB, Emiren AB, Awardit AB, AROS Management AB, 
AROS Bostadsutveckling AB, AROS Bostad 1 AB och därmed sammanhäng-
ande koncernbolag, Viggbyholm Utvecklings AB med tillhörande koncernbolag, 
Rödbetan AB med tillhörande koncernbolag.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i House of friends 
AB (publ.), Super Communications AB, BEENZ ekonomisk förening, Storvi-
siren AB, C Gården Golf and Living AB, TakeHave Holding s.a.r.l. med sam-
manhängande koncernbolag samt i ett antal dotterbolag till AROS Bostads-
utveckling AB vilka avvecklats och likviderats i samband med färdigställande 
av fastighetsprojekt. 

Innehav: 2 204 458 Aktier (eget innehav samt via bolag)

NAMN BEFATTNING FÖDELSEÅR INVALD OBEROENDE INNEHAV1

Gerth Svensson Styrelseordförande 1966 2015 Ja 306 756

Samir Taha Styrelseledamot 1970 2012 Nej2  2 204 458

Ulf Engerby Styrelseledamot 1959 2015 Ja 592 002

Thomas Lundin Styrelseledamot 1960 2018 Ja 250 002

1 Avser eget och/eller närstående fysiska och juridiska personers innehav.
2 Ej oberoende Bolagets större aktieägare.

ULF ENGERBY
Styrelseledamot sedan 2015

Fd VD och grundare av Qbranch AB samt verksam som entreprenör och 
investerare.

Född: 1959

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bergström Marin AB, Asur-
gent AB, Hersbyholm Företagsutveckling AB, Conapto Holding AB, Inkommen-
sura AB samt styrelseledamot i Enaco Sverige AB och PÅ i Stockholm AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: - 

Innehav: 592 002 Aktier (eget innehav) 

THOMAS LUNDIN
Styrelseledamot sedan 2018.

Thomas Lundin är idag VD och koncernchef för ENACO. Tidigare verksam 
som VD för Caverion Sverige, G4S Secure Solutions Sverige (numera Avarn 
Security), Bravida Fire & Security och Synerco. Thomas har 20 års erfarenhet 
av styrelseuppdrag och arbete som VD.

Född: 1960

Utbildning: MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Näringslivet Säkerhetsde-
legation i Svenskt Näringsliv, BST Group Nordic och Nordic LEVEL Security-
koncernen samt styrelseledamot i Sensec Holding, Stöldskyddsföreningen 
(SSF Service AB), Smart Parkering Sverige AB och i ENACO-koncernen.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i ENACO-
koncernen, Säkerhetsgymnasiet, Bevaknings- branschens Yrkes- och Ar-
betsmiljönämnd (BYA), och ASIS International Chapter Sweden, vice styrel-
seordförande i VVS Företagen och styrelseledamot i Installationsföretagen, 
Säkerhetsbranschen och Oscar Magnuson Spectacles samt medlem i Dans-
ke Banks Advisory Board.

Innehav: 250 002 Aktier
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MIKAEL PETTERSSON
COO sedan 2019.  
Anställd som försäljningschef 2018.

Mikael Pettersson har över 15 års erfarenhet från 
ledande befattningar i branschen. Tidigare be-
fattningar inkluderar bl a affärsområdeschef för 
brandskydd hos Niscayah, försäljningsdirektör 
för Tunstall samt CEO i Niscayah och AGIS Fire 
& Security. Tidigare Business Area Manager i Ca-
verion Sweden AB och CEO i Hoist Energy AB.

Född: 1965

Utbildning: Automatingenjörsutbildning från Venströmska Gymnasiet.

Övriga pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Business Area Manager i Caverion 
Sweden AB och VD i Hoist Energy AB.

Innehav: 6 667 Aktier och 2 375 000 teckningsoptioner (18/20).

JESPER WINDH
Affärschef säkerhet sedan 2018. 

Jesper har nära 25 års erfarenhet från ledande 
positioner i säkerhetsbranschen där han i huvud-
sak arbetat med större komplexa integrerade sys-
temlösningar, både på tillverkarsidan och i rollen 
som systemintegratör mot kund och användare.

Född: 1970

Utbildning: Gymnasieutbildning från Jakobs-
bergs skolan med inriktning Handel & kontor.

Övriga pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren:  
Account Manager Security Siemens, Operational Manager Great Security

Innehav: -

HÅKAN HAMMARBÄCK
Affärschef brand sedan 2019

Håkan har lång erfarenhet av brandskydds-
branschen och av att leda och utveckla. Han 
har över 30 års erfarenhet från olika typer av 
larmsystem och detta i olika roller som chef, 
säljare, projektledare, driftsättare, tekniker och 
nu senast som utvecklingsledare.

Född: 1967

Utbildning: El-teletekniskt gymnasium, ett fler-
tal interna utbildningar samt ledarskapsutbild-
ningar på Gällöfsta.

Övriga pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Servicechef Hoist Energy AB, Ac-
count Manager Tunstall AB, Utvecklings- och förvaltningsledare välfärdstek-
nologi Aleris Omsorg AB

Innehav: -

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Nedan följer en redogörelse för Confidence ledande befattningshavare.

NAMN BEFATTNING FÖDELSEÅR ANSTÄLLD SEDAN INNEHAV1

Pär Nilsson VD 1973 2015 159 600

Anna Tjernell CFO 1966  20172 -

Håkan Hammarbäck Affärschef brand 1967 2019 -

Jesper Windh Affärschef säkerhet 1970 2018 -

Mikael Pettersson COO 1965 2018 6 667

1 Avser eget och/eller närstående fysiska och juridiska personers innehav av Aktier.
2 Konsult.

PÄR NILSSON
Verkställande direktör sedan 2017. Anställd 
inom koncernen sedan 2015

Pär Nilsson kommer från flera ledande befatt-
ningar som CFO och VD inom telekom. Tidigare 
befattningar inkluderar CFO på KPN Group 
Belgium, CFO Tele2 Belgium och VD på Ortel 
Mobile Belgium. Pär har även haft rådgivande 
uppdrag åt EBRD (European Bank for Restruc-
tion and Development).

Född: 1973

Utbildning: Master of Science, Business Administration & Economics från 
Stockholms Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Bolagsman i Parma Konsult & Försäljning HB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Managing director i Ortel Mobile 
Belgium NV.

Innehav: 159 600 Aktier, 4 750 000 teckningsoptioner (18/20). 

ANNA TJERNELL
CFO sedan 2017 (interim)

Anna Tjernell har bakgrund som revisor. Anna 
har erfarenhet och spetskompetens från flera 
branscher samt en gedigen kompetens inom 
redovisning och rapportering i noterade bolag. 
Tidigare befattningar inkluderar bl a CFO på 
Swedeltaco och MIPS AB samt Ekonomi- och 
administrativ direktör på Checkpoint Systems 
AB, redovisningschef på Tele2 AB, revisor på 
Öhrlings Reveko AB.

Född: 1966

Utbildning: Civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Delägare i TJAJ Consulting AB sedan 2013.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Interim CFO i SweDeltaco AB och 
CFO i MIPS AB.

Innehav: -
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Styrelsen och verkställande direktören för Confidence International AB 
(publ.) organisationsnummer 556291-7442, avger härmed årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2019

Confidence International AB bedriver verksamhet i associationsformen 
aktiebolag och har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

VERKSAMHET
Confidence International AB (publ), ett publikt bolag noterat på NASDAQ 
OMX First North. Företagsgruppen grundades 1989 och finns representerad 
i Sverige (Stockholm och Göteborg). Vid utgången av räkenskapsåret 2019 
hade koncernen 58 anställda.

Confidence tillhandahåller produkter, tjänster och kompletta lösningar inom 
säkerhets och inpasseringsteknik. Erbjudandet bygger på noga utvalda pro-
dukter från samarbetspartners, vilka antingen säljs som separata system eller 
integreras av Confidence till en helhetslösning som uppfyller kundens behov 
till en rimlig kostnad.

Bolagets målsättning är att utifrån kundernas önskemål anpassa standard-
system som inte bara ökar säkerheten, utan även tillför värde, funktioner och 
möjligheter som effektiviserar och minskade kostnader. Confidence erbjuder 
en unikt sammansatt portfölj av oberoende tjänster och produkter inom hela 
säkerhetsområdet såsom; säkerhetsanalys, säkerhets och brandskyddstek-
nik samt service och underhållsverksamhet. Bolagets bredd resulterar i lös-
ningar som är specifikt anpassade för kundernas behov. Confidence erbju-
der alltid en begriplig och flexibel lösning som baseras på olika integrerbara 
spetsprodukter. Integrerade säkerhetssystem baserade på en IP-plattform 
ökar precisionen i larmen samt ökar säkerheten. Sammantaget får kunden 
bästa möjliga värde i varje investering.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

 » 2019-11-21  Kvartalsrapport tredje kvartalet 2019
 » 2019-11-20  Ledande aktör inom datacenter väljer Confidence för  

 teknisk säkerhet
 » 2019-10-25  Confidence positiva tillväxtfas understöds genom  

 ökad rörelsekredit
 » 2019-08-23  Kvartalsrapport andra kvartalet 2019
 » 2019-06-05  Rapporterar från årsstämma 2019-06-05
 » 2019-05-15  Kvartalsrapport första kvartalet 2019
 » 2019-05-08  Årsredovisning 2018
 » 2019-05-06  Kallelse till årsstämma
 » 2019-05-06  Confidence tillförs 19,4 MSEK efter avslutad  

 företrädesemission
 » 2019-04-10  Offentliggörande av prospekt
 » 2019-04-02  Rapportering från extra bolagsstämma
 » 2019-03-15  Senareläggning av årsstämman och offentliggörande  

 av årsredovisningen
 » 2019-02-19  Kallelse till extra bolagsstämma 2 april 2019 
 » 2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
 » 2019-02-19  Confidence föreslår ökat finansiellt handlingsutrymme  

 genom nyemission
 » 2019-02-13  Ny affärschef till Confidence Security Sweden AB
 » 2019-02-12  Avstämningsdag för kommande sammanläggning av aktier

Fullständig information finns på Bolagets hemsida  
www.confidence.se under Nyheter

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Den pågående Covid-19 pandemins påverkan på bolaget över tid är svår-
bedömd. Bolaget fortsätter dock, efter erforderliga anpassningar, att fram-
gångsrikt leverera tjänster och system till kunder inom samtliga målsegment. 
Påverkan för kunder inom kritisk infrastruktur, kommersiella fastigheter och 
datacenter är hittills begränsad och orderingången från dessa kunder är fort-
satt stark. En tydlig inbromsning kan dock konstateras, framförallt avseende 
nya projekt, i den begränsade omsättning som härrör från hotell- och konfe-
rensmarknaden (motsvarar ca 17% av total omsättning). Vid en utdragen kris 
kommer detta påverka omsättningen inom affärsområde Lås, innehållande 
hotell- och konferenssegmentet, negativt. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2019
Den underliggande trenden för bolagets största affärsområde Säkerhet och 
Brand är positiv. Bolaget ser samtidigt kontinuerligt över affärsverksamheten 
och vidtar nödvändiga och påkallade åtgärder för att säkerställa kontinuitet 
utifrån rådande läge. Bolaget kommer även utvärdera och använda sig av de 
olika möjligheter och statliga understöd som nu tillhandahålls.

 » 2020-05-11  Mikael Pettersson utses till ny vd i confidence international
 » 2020-05-05 Confidence säkrar skyddsklassad kritisk infrastruktur till  

 värde 5,1 msek
 » 2020-03-31 Confidence förlänger avtalstiden för ökad rörelsekredit
 » 2020-03-30 Confidence international ab senarelägger årsstämman och  

 offentliggörandet av årsredovisningen
 » 2020-02-19  Bokslutskommuniké 2019
 » 2020-02-18 Teknisk säkerhet och brandskydd av skyddsklassad kritisk  

 infrastruktur till värde 4,8 msek
 » 2020-01-28 Kriminalvården och Confidence tecknar ramavtal

Se även not 37.

Fullständig information finns på Bolagets hemsida  
www.confidence.se under Nyheter

MARKNADSUTSIKTER 
Confidence verkar på marknaderna brandskydds-, säkerhets och låsteknik. 
De senaste årens omfattande ökning av terrordåd, hot och krav på säkring av 
både materiella och immateriella värden har på ett markant sätt satt fokus på 
säkerhetsfrågor i ett bredare och mer omfattande perspektiv än tidigare. Även 
ökningen av antalet brott och den upplevda otryggheten i samhället gör att 
såväl privatpersoner som företag och organisationer är beredda att investera 
mer än tidigare i exempelvis säkerhetsteknik.

Denna utveckling bidrar till en växande marknad. Säkerhetsfrågor har fått 
ökad prioritet och lyfts upp till högsta ledningsnivå i företag och organisatio-
ner. Nya lagar och regleringar innebär samtidigt mer omfattande krav på före-
tag avseende förebyggande och förekommande säkerhetsarbete. Mönstret är 
detsamma både i Sverige och internationellt.

För kundernas del tar sig detta uttryck i ökade krav på kostnadseffektiva, flexi-
bla, framtidssäkra och skalbara produkter och tjänster. 

Bolaget gör bedömningen att marknaden för IP-baserade integrerade säker-
hetssystem innebär goda affärsmöjligheter för specialiserade systemintegra-
törer. Specialistkompetens parat med kunskap om verksamhet, utmaningar 
och behov inom valda kundgrupper och branschsektorer ger Confidence 
goda möjligheter att ta en betydande del av denna marknad.

Säkerhetstänkande 
Kundernas interna och myndigheters externa krav på skydd av materiella och 
immateriella värden ökar både i Sverige och internationellt. Företag, organi-
sationer och offentlig förvaltning höjer säkerhetsfrågornas prioritet och sätter 
dem i ett bredare och ett allt mer omfattande perspektiv än tidigare. 

De externa kraven kommer av nya lagar och regleringar vilka ofta innebär mer 
omfattande krav på företag avseende förebyggande och förekommande säker-
hetsarbete. För kunderna tar sig detta uttryck i ökade krav på flexibla, framtids-
säkra och skalbara produkter och tjänster, både funktionellt och finansiellt. 

Trenden att efterfråga och köpa säkerhetsfunktion snarare än produkt har för-
stärkts ytterligare. Kundernas krav ökar på leverantörernas förmåga att flexi-
belt leverera, finansiera och underhålla en funktion anpassad till behovet och 
som samtidigt är skalbar. Genom dessa krav framstår behovet av en heltäck-
ande säkerhetspartner i enlighet med Confidence strategi som allt tydligare. 

Kostnadsmedvetenhet och samverkan 
Kundernas fokus på hur säkerhetssystem och övriga verksamhetssystem sam-
verkar för bästa funktionalitet, pris och prestanda blir allt tydligare. Långsiktigt 
hållbar totalkostnad är en av nyckelfaktorerna som idag har större betydelse än 
tidigare när företag utvärderar investeringar i nya säkerhetsfunktioner. 

Likt IT-branschen flyttas nu fokus mot att maximera säkerhetssystemens  
effektivitet och värde för verksamheten genom integration och innovation. Ut-
veckling kräver leverantörer som genom specialistkompetens och kunskaper 
om kundens verksamhet kan erbjuda anpassade lösningar för största värde-
skapande. Confidence strategi och val av plattformar där kunden kan  välja 
säkerhet som tjänst, som integrerad helhetslösning eller som enskild behovan-
passad modul ligger i direkt linje med detta.
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KONCERNFÖRHÅLLANDE
Den operativa verksamheten bedrivs genom dotterbolaget Confidence Secu-
rity Sweden AB från kontor i Stockholm och Göteborg och Confidence Swe-
den AB från kontor i Göteborg.

Moderbolag i koncernen är Confidence International AB (publ) org. nr 556291-7442.

ÄGARSTRUKTUR 
Confidence har per den 31 december 2019 , 15 504 600 (245 909 979) aktier 
av serie B utestående, motsvarande ett aktiekapital om 23 256 898 (24 590 
998) SEK. Aktiens kvotvärde är 1,50 (0,10) SEK.Antalet aktieägare var vid 
årsskiftet 2 749 (2 835) stycken. De fem största ägarna svarade tillsammans 
för 53,2 (47,9) % av kapital och röster. 

Se vidare separat avsnitt:  
Ägarförhållanden, aktiestruktur och aktiens utveckling 2019, sidan 11.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Affärsområdet Säkerhet & Brand minskade nettoomsättningen med 10,9  
MSEK och affärsområdet Lås minskade nettoomsättningen med 0,6 MSEK. 
Koncernens rörelseresultat för den kvarvarande verksamheten uppgick 
till -15,3 (-18,6) MSEK och periodens totalresultat uppgick till -17,1 (-23,3) 
MSEK. Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie före och 
efter utspädning uppgick till -1,10 (-0,09).

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDEN
Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten efter förändring av 
rörelsekapital uppgick till -12,0 (-16,4) MSEK.

Av kortfristiga fordringar uppgår kundfordringar till 16,7 (15,1) MSEK. Reste-
rande kortfristiga fordringar avser främst upparbetade men ännu ej fakture-
rade intäkter samt förutbetalda kostnader.

Bolaget har under perioden ingått avtal med Erik Penser Bank om en tem-
porärt utökad rörelsekredit om 7 MSEK för att understödja den starka för-
säljningstillväxten och positiva utvecklingen i bolaget. Den utökade krediten 
löper till 2021-06-30.

Koncernen har räntebärande skulder om 28,9 (21,1) MSEK. Av de räntebä-
rande skulderna avser 4,7 MSEK leasingskulder, 12,2 MSEK avser factoring 
med ett maximalt utrymme på 15,0 MSEK och resterande 12,0 MSEK (varav 
7 MSEK är långfristiga) avser upplåning från kreditinstitut. Beaktat ledningens 
och styrelsens prognoser för 2020 samt de åtgärder som gjorts för att effek-
tivisera både kostnadsbasen och försäljningen bedöms bolagets finansiering 
vara tillräcklig för att driva verksamheten framåt under de kommande 12 må-
naderna, se även not 4 och not 21.

Koncernen har ett eget kapital om 21,0 (20,6) MSEK och en soliditet uppgå-
ende till 29 (30) procent.

EMISSIONER OCH AKTIEKAPITAL
På extra bolagsstämma den 2 april 2019, beslutades dels om minskning av 
aktiekapital samt att genomföra en nyemission. Emissionslikviden uppgick ef-
ter emissionskostnader till 17,4 MSEK och erhölls i maj 2019.

FINANSIELL RISKHANTERING
Bolaget har en extern finansiering uppgående till 28,9 (21,1) MSEK. Solidi-
teten är fortsatt god och uppgår till 29 (30) procent, vilket dock innebär att 
koncernen inte fullt ut når det långsiktiga finansiella målet om 35%. Bolagets 
huvudsakliga finansiella riskfaktorer är likviditetsrisk och kreditrisk. Likviditets-
risken hanteras genom kontinuerlig prognostisering av kassaflöden, samt att 
i övrigt ha tillgång till finansiering via avtalade kreditfaciliteter. Kreditrisken 
hanteras primärt genom att kreditupplysning görs på nya kunder samt att 
förfallostrukturen i kundfordringar bevakas systematiskt. Styrelsen erhåller 
månadsvis finansiell rapportering och säkerställer på så vis att bolagets finan-
siella situation är under kontroll.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER
Bolaget har inga pågående tvister eller rättsliga processer.

ANTAL ANSTÄLLDA
Det genomsnittliga antalet heltidsanställda för 2019 uppgick till 54 (63), va-
rav 10 (11) var kvinnor och vid periodens utgång uppgick antalet heltidsan-
ställda till 58 (56).

FÖRVÄRV OCH AVYTTRINGAR
Under 2019 fusionerades det vilande bolaget TimeStamp AB 556527-0518 
med Confidence International AB 556294-7442.

MODERBOLAGET
I moderbolaget finns koncerngemensamma funktioner såsom koncernredo-
visning, verksamhetsutveckling samt hantering av koncernens kostnader för 
börsnotering och informationsflöde.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 3,4 (3,4) MSEK. Re-
sultatet efter finansiella poster uppgick till -4,9 (-4,2) MSEK. Det egna kapitalet 
uppgick till 31,2 (27,1) MSEK, vilket innebär en soliditet på 55 (53) procent.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Styrelsearvoden till de 4 styrelseledamöterna är reglerade enligt beslut på 
ordinarie årsstämma 2019-06-05.

INCITAMENTSPROGRAM
Under året har incitamentsprogrammet 2017/2019 som beslutades på års-
stämman 2017-05-11 förfallit utan nyttjande.

På årsstämma 2018-05-09 beslutades att införa ett incitamentsprogram för 
bolagets ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag och totalt omfat-
tande 9 500 000 teckningsoptioner. Tre ledande befattningshavare erbjöds 
och valde i juli 2018 att köpa teckningsoptioner och totalt tecknades samtliga 
9 500 000 av serie 2018/2020 enligt föreslagen tilldelning. Varje option ger 
rätt att under perioden 17 maj 2020 till den 31 maj 2020 teckna 0,03 aktier 
till en teckningskurs på 9,45 kronor per aktie efter omräkning. Lösenbeloppet 
överstiger dock marknadspris varvid de inte bedöms nyttjas. 

Se vidare not 33.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE  
DIREKTÖREN OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare 
skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmå-
ner samt pension. Den sammanlagda ersättningen för varje ledande befatt-
ningshavare skall vara marknadsmässig samt främja bolagets affärsstrategi, 
långsiktiga intressen och hållbarhet.

Fast lön och rörlig ersättning skall vara relaterad till befattningshavarens an-
svar och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall vara maximerad och re-
laterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i 
förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. I 
den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrel-
searbetet, skall konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna 
utgå. Från tid till annan erbjuds verkställande direktören samt andra ledande 
befattningshavare att delta i optionsprogram.

Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och ge befattningshavaren rätt 
att erhålla pension från 65 års ålder. Rörlig ersättning skall inte vara pensions-
grundande, med undantag för de fall där det följer av reglerna i en generell 
pensionsplan (t.ex. den svenska ITP-planen).

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl 
för det. Frågor om lön och annan ersättning till ledande befattningshavare be-
slutas av verkställande direktören efter granskning av styrelsen. När det gäller 
verkställande direktörens lön och annan ersättning, fattas beslut av styrelsen.

Styrelsen föreslår att beskrivna riktlinjer även skall gälla för kommande verk-
samhetsår.

BOLAGSSTYRNING
Confidence International AB är ett svenskt publikt bolag med säte i Stock-
holm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsord-
ningen, den svenska aktiebolagslagen, NASDAQ OMX First North’s regelverk 
samt andra tillämpliga lagar och regler.

STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har under 2019 haft 19 styrelsesammanträden. Viktiga ärenden som 
har behandlats av styrelsen under 2019 var, förutom godkännande av årsredo-
visning och delårsrapporter, nyemission, förberedande arbete inför extra bo-
lagsstämma och ordinarie bolagstämma, fastställande av affärsplan och budget 
samt arbete med en rad andra strategiska frågor löpande under året.
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MILJÖ
Confidence övervakar regelverken på miljöområdet där verksamhet bedrivs 
för att säkerställa att samtliga för Confidence tillämpbara och relevanta regler 
efterlevs, samt att verka för ständig reducering av vår egen negativa påverkan 
på miljön. Alla aktiviteter som görs inom ramen för Confidence verksamhet 
ska kännetecknas av omtanke kring vår gemensamma miljö och återhållsam-
het vid användande av icke förnyelsebara energikällor. Så långt möjligt, ska 
allt material som lämnar bolaget överlämnas till återvinning eller vara biolo-
giskt nedbrytbart. Återhållsamhet ska iakttagas när bolaget och dess personal 
förbrukar olika typer av energi eller andra miljöpåverkande resurser.

FRAMTIDSUTSIKTER
Säkerhetsmarknaden är en växande marknad och Confidence skall som specia-
list på teknisk säkerhet vara kundernas prioriterade val där: 

 » Säkerheten är verksamhetskritisk
 » Branschkunskap och spetskompetens krävs
 » Kunden behöver en partner som kan leverera heltäckande service 24/7
 » Kunden behöver en proaktiv partner i den ständigt pågående  

säkerhetsprocessen
Kundnöjdhet och partnerskap är nyckelord för all interaktion med våra kunder 
och detta ska etableras genom engagemang och nära samarbete vid varje 
kundkontakt. Målbilden för den kommande perioden är att stärka rörelsere-
sultatet på koncernnivå genom ökad effektivitet och fokusering inom våra 
prioriterade målsegment, Kritisk infrastruktur, Fastighet, Hotel och konferens-
anläggningar samt Industri och tjänsteföretag. Lönsam tillväxt, högt persona-
lengagemang och nöjda kunder är hörnstenar i vår utveckling.

Ytterligare förvärv som kompletterar den befintliga verksamheten kompetens-
mässigt eller geografiskt är fortsatt en del av bolagets långsiktiga strategi.

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ANSAMLAD FÖRLUST
Styrelsen och verkställande direktören för Confidence International AB (publ) fö-
reslår att den ansamlade förlusten om -32 828 tkr överförs i ny räkning. Se not 35.

Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt, 
hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar, redovisning av eget 
kapital samt kassaflödesanalyser med tillhörande noter.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i KSEK Not 2019 2018

Nettoomsättning 5 91 956 103 008
Övriga rörelseintäkter 203 647
Summa rörelsens intäkter 5 92 159 103 655

Rörelsens kostnader
Direkta uppdragskostnader -45 684 -53 319
Övriga externa kostnader 6, 7 -13 842 -17 574
Personalkostnader 8 -43 942 -48 299

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgång-
ar samt nyttjanderättstillgångar

13, 14,  
15, 16 -3 742 -2 512

Övriga rörelsekostnader 9 -251 -572
Summa rörelsens kostnader -107 461 -122 276

Rörelseresultat -15 302 -18 621

Finansiella intäkter 48 43
Finansiella kostnader -1 801 -1 456
Finansiella poster - netto 10 -1 753 -1 413

Resultat före skatt -17 055 -20 034

Inkomstskatt 11 - -288
Återföring uppskjuten skattefodran - -3 000
Årets resultat -17 055 -23 322

I koncernen återfinns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför 
summa totalresultat överrensstämmer med årets resultat. Årets resultat och 
summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.

Resultat per aktie i genomsnitt före och efter utspädning, kr* 12 -0,35 -0,14
Resultat per aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr 12 -1,10 -0,09
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 49 414 013 162 939 434
Antal utestående aktier vid periodens utgång före och efter utspädning 15 504 600 245 909 979

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

Belopp i KSEK Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-01-01*

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 14 32 698 32 698 32 698
Övriga immateriella tillgångar 13 90 180 180
Inventarier 15 663 4 176 842
Nyttjanderättstillgångar 16 4 844 - 6 564
Summa anläggningstillgångar 38 295 37 054 40 284

Omsättningstillgångar
Varulager 18 1 444 1 506 1 506
Kundfordringar 19 16 661 15 073 15 073
Aktuella skattefordringar 463 318 318
Övriga kortfristiga fordringar 20 4 205 10 422 10 422
Likvida medel 11 171 3 257 3 257
Summa omsättningstillgångar 33 944 30 576 30 576
SUMMA TILLGÅNGAR 72 239 67 630 70 860

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Aktiekapital 23 257 24 591 24 591
Ej registrerat aktiekapital - 1 250 1 250
Övrigt tillskjutet kapital 92 381 94 345 94 345
Reserver 7 916 7 916 7 916
Ansamlad förlust inklusive årets resultat -102 596 -107 506 -107 506
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 20 958 20 596 20 596

Skulder
Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld 20 40 40
Leasingskuld 16, 21 1 711 - 2 985
Upplåning från kreditinstitut 21 7 000 1 444 -
Summa långfristiga skulder 8 731 1 484 3 025

Kortfristiga skulder
Leasing skuld 16 2 984 - 3 607
Upplåning från kreditinstitut 21 17 162 19 691 17 773
Leverantörsskulder 7 359 14 579 14 579
Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder 22 15 045 11 280 11 280
Summa kortfristiga skulder 42 550 45 550 47 239
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 72 239 67 630 70 860

* Rapport över finansiell ställning med tillämpning av IFRS16
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Belopp i KSEK Not 2019 2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat -15 302 -18 621
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 26 3 500 2 563
Erhållen ränta 48 43
Erlagd ränta -1 279 -1 456
Betald skatt - -288
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -13 033 -17 759

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager 62 -550
Ökning/minskning rörelsefordringar 4 486 6 328
Ökning/minskning rörelseskulder -3 494 -4 379

Kassaflöde från den löpande verksamheten från  
kvarvarande verksamhet -11 979 -16 360

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -110 -1 062
Försäljningar av materiella anläggningstillgångar - 830

Kassaflöde från investeringsverksamheten från  
kvarvarande verksamhet -110 -232

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Likvid från teckningsoptioner - 58
Nyemission efter transaktionskostnader 17 418 17 999
Leasingskuld -3 804 -
Förändring fakturabelåning 1 387 -2 260
Upptagna lån 22 657 9 374
Amortering av lån -17 655 -9 769
Kassaflöde från finansieringsverksamheten för kvarvarande verksamhet 20 003 15 402

Periodens kassaflöde 7 914 -1 190

Likvida medel vid periodens början 3 257 4 447
Likvida medel vid periodens slut 11 171 4 447

Räntebärande nettoskuld

Likvida medel 11 171 3 257
Räntebärande skulder -28 857 -21 135
Total nettoskuld -17 686 -17 878
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KONCERNENS EGET KAPITALRÄKNING

Belopp i KSEK Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital Ej registrerat 
aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet  

kapital
Reserver

Ansamlad  
förlust inkl  

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
Justerad ingående balans 1 januari 2018 20 747 0 96 201 7 916 -99 003 25 861
Årets resultat och tillika summa total resultat -23 322 -23 322
Transaktioner med aktieägare
Minskning 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
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
Årets resultat och tillika summa total resultat -17 055 -17 055
Transaktioner med aktieägare
Registering av kvittningsemission 1 250 -1 250 0
Minskning av aktiekapital -21 965 21 965 0
Nyemission 19 381 19 381
Transaktionskostnader nyemission -1 964 -1 964
Utgående balans per 31 december 2019 23 257 0 92 381 7 916 -102 596 20 958
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 

Belopp i KSEK Not 2019 2018

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 28 3 400 3 400
Övriga rörelseintäkter - 27
Summa rörelsens intäkter 3 400 3 427

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 6 -4 737 -4 751
Personalkostnader 8 -2 570 -2 287
Summa rörelsens kostnader -7 307 -7 038

Rörelseresultat -3 907 -3 611

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 017 -597
Finansiella poster - netto 10 -1 017 -597

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -4 924 -4 208

Bokslutsdispositioner 35 -8 300 -11 100
Återföring uppskjuten skattefordran - -3 000
Årets resultat -13 224 -18 308

Moderbolagets rapport över totalresultat
Övrigt totalresultat för perioden             
Årets resultat -13 224 -18 308
Summa totalresultat -13 224 -18 308
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i KSEK Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17 49 495 49 595
Summa finansiella anläggningstillgångar 49 495 49 595

Summa anläggningstillgångar 49 495 49 595

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag - 1 379
Aktuella skattefordringar 100 77
Övriga fordringar 46 220
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 74 76
Summa kortfristiga fordringar 220 1 752

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank 7 205 184

Summa omsättningstillgångar 7 425 1 936

SUMMA TILLGÅNGAR 56 920 51 531

Belopp i KSEK

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

Fritt eget kapital
Överkursfond 75 667 77 632
Balanserat resultat -95 271 -98 908
Periodens resultat -13 224 -18 308
Summa fritt eget kapital -32 828 -39 584

Summa eget kapital 31 232 27 060

Långfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut 21 7 000 -
Summa långfristiga skulder 7 000 0

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut 21 5 000 6 998
Leverantörsskulder 452 968
Skulder till koncernföretag 12 055 15 893
Övriga skulder 259 260
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 922 352
Summa kortfristiga skulder 18 688 24 471

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 56 920 51 531
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 

Belopp i KSEK Not 2019 2018

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat -3 907 -3 611
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 28 -8 300 -11 100
Erlagd ränta -1 017 -597
Betald skatt / Övr. skatteintäkt -23 -77

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital -13 247 -15 385

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning rörelsefordringar 1 556 1 090
Ökning/minskning rörelseskulder -3 707 -7 191
Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 398 -21 486

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 17 417 17 999
Upptagna lån 12 000 9 498
Amortering av lån -6 998 -7 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22 419 19 997

Periodens kassaflöde 7 021 -1 489

Likvida medel vi periodens början 184 1 673
Likvida medel vid periodens slut 7 205 184
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MODERBOLAGETS EGET KAPITALRÄKNING

Belopp i KSEK Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital Ej registrerat 
aktiekapital Reserver Uppskriv- 

ningsfond Överkursfond Ansamlad  
förlust

Summa  
eget kapital 

Ingående balans per 1 januari 2018 20 747 0 27 964 12 839 79 546 -119 481 21 615
Totalresultat
Summa totalresultat för perioden -18 308 -18 308
Summa totalresultat -18 308 -18 308

Transaktioner med ägare
Fusionsresultat 5 754 5 754
Nedsättning av aktiekapitalet -14 819 14 819 0
Nyemission 18 177 197 18 374
Kvittningsemission 486 486
Transaktionskostnader nyemission -2 111 -2 111
Kvittningsemission 1 250 1 250
Utgående balans per 31 december 2018 24 591 1 250 27 964 12 839 77 632 -117 216 27 060

Ingående balans per 1 januari 2019 24 591 1 250 27 964 12 839 77 632 -117 216 27 060
Totalresultat
Summa totalresultat för perioden -13 224 -13 224
Summa totalresultat -13 224 -13 224

Transaktioner med ägare
Fusionsresultat -21 -21
Registering av kvittningsemission 1 250 -1 250 0
Minskning av aktiekapital -21 965 21 965 0
Nyemission 19 381 19 381
Transaktionskostnader nyemission -1 964 -1 964
Utgående balans per 31 december 2019 23 257 0 27 964 12 839 75 668 -108 496 31 232
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NOT 1 ALLMÄN INFORMATION

Confidence International AB och dess dotterbolag tillsammans ”Confidence” 
eller ”Koncernen” är en Systemintegratör som designar och levererar säker-
hetslösningar med verksamhet i Sverige. Bolaget är ett registrerat aktiebolag 
med säte i Stockholm, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Esplanaden 
3B, 172 67 Sundbyberg.

Denna koncernredovisning har den 12 maj 2020 godkänts av styrelsen för 
offentliggörande. Koncernredovisningen kan ändras av bolagets ägare efter 
det att styrelsen har godkänt den. Om inte annat anges, redovisas alla belopp 
i tusentals kronor (KSEK). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

NOT 2 SAMMANFATTNING AV VIKTIGA  
REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredo-
visning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för 
alla presenterade år, om inte annat anges.

GRUNDER FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE 
Koncernredovisningen för Confidence International AB (publ) koncernen har 
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 ”Kompletterande redovis-
ningsregler för koncerner” och International Financial Reporting Standards (IFRS) 
sådana de antagits av EU samt tolkningsuttalanden från International Financial 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Koncernredovisningen har upprät-
tats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar finansiella tillgångar 
och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen enligt IFRS 3.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av 
en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att led-
ningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisnings-
principer. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är 
komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av 
väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 3.

Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för ju-
ridiska personer. I de fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper 
än koncernen anges detta separat i slutet av denna not.

NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER SOM TILLÄMPAS  
AV KONCERNEN
Följande standarder tillämpas av Koncernen för första gången för räken-
skapsår som börjar 1 januari 2019:

IFRS 16 LEASINGAVTAL
I januari 2016 publicerades av IASB en ny standard som ersatte IAS 17 Lea-
singavtal samt tillhörande 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 är i allt väsentligt oförändrad. Standarden till-
lämpas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. För-
tida tillämpning är tillåten.

Den nya standarden påverkar främst koncernens redovisning av operationella 
leasingavtal, framförallt hyresavtal för lokaler. Koncernens icke uppsägnings-
bara operationella leasingåtaganden uppgick per 1 januari 2019 till 3,2 MSEK.

Den nya standarden påverkar de finansiella rapporterna i form av bland annat:

 » Nyckeltal som exempelvis skuldsättningsgrad förändras då skulderna i 
balansräkningen ökar

 » Klassificeringen i resultaträkningen ändras från att redovisas som lea-
singhyra till att redovisas som avskrivningar på tillgången och räntekost-
nader på leasingskulden, vilket medför bättre rörelseresultat men sämre 
finansnetto.

 » Klassificeringen i kassaflödesanalysen ändras och leasingavgifter som 
tidigare klassificerats i den löpande verksamheten kommer endast 
kunna göra detta för den del som avser räntekostnad.

Som ett resultat av detta har rörelseresultatet före avskrivningar påverkats posi-
tivt med 1 698 TSEK jämfört med tidigare redovisningsprincip medan posten för 
avskrivningar ökat med 1 425 TSEK och posten för räntekostnader ökat med 136 
TSEK. Koncernens tillgångar respektive skulder ökades med ca 3,5 MSEK per 1 
januari 2019. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten ökar och 
kassaflödet från finansieringsverksamheten minskar då amorteringen av leasing-
skulden klassificeras som kassaflöde från finansieringsverksamheten.

Koncernen tillämpar IFRS16 från 1 januari 2019 genom den förenklade över-
gångsmetoden. Det innebär en beräkningsmodell endast baserad på återstå-
ende betalningar, jämförelsetalet räknas inte om och avtal där mindre än 12 
månader återstår inte beaktats.

NYA STANDARDER SOM ÄNNU INTE HAR TILLÄMPATS AV 
KONCERNEN
Nya standarder och ändringar av tolkningar och befintliga standarder träder i 
kraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2019 har inte förtidstillämpats 
vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter. De förväntas inte ha någon 
väsentlig inverkan på Koncernens finansiella rapporter med undantag av nedan.

KONCERNREDOVISNING
DOTTERBOLAG
Dotterföretag är alla de företag över vilka koncernen har ett bestämmande 
inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har 
rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att på-
verka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas 
i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytan-
det överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och 
med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. 
Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på 
överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I kö-
peskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en 
följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade 
kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar 
och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga 
värden på förvärvsdagen.

Det belopp varmed köpeskilling överstiger verkligt värde på koncernens andel 
av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och 
förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisnings-
principerna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera 
en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

SEGMENTRAPPORTERING
Segment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rap-
portering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den hög-
ste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning 
av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har 
denna funktion identifierats som VD och styrelse som fattar strategiska beslut.

Koncernens verksamhet delas in i två segment, Säkerhet & Brand respektive 
Lås som vardera återfinns i den finansiella rapporteringen. Moderbolaget in-
går inte i något segment.

OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA 
FUNKTIONELL VALUTA OCH RAPPORTVALUTA
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i kon-
cernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där 
respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). Koncernen 
har ingen verksamhet utanför Sverige varvid ingen annan funktionell valuta än 
svenska kronor förekommer. I koncernredovisningen används svenska kro-
nor, som är moderbolagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta.

TRANSAKTIONER OCH BALANSPOSTER
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de 
valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster 
som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning 
av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, 
redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlåning och upplåning 
redovisas i finansnettot, medan övriga kursdifferenser ingår i rörelseresultatet.

NOTER
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KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassa-
flödet omfattar endast transaktioner som medför in eller utbetalningar. Likvida 
medel i kassaflödesanalysen överensstämmer med definitionen av likvida 
medel i balansräkningen.

INTÄKTER
Koncernen redovisar en intäkt när koncernen uppfyller ett prestationsåtagan-
de, vilket är då en utlovad vara eller tjänst levereras till kunder och kunder 
övertar kontrollen över varan eller tjänsten. Kontrollen av ett prestationså-
tagande kan överföras över tid eller vid en tidpunkt. Intäkten utgörs av det 
belopp som bolaget förväntas sig erhålla som ersättning för överförda varor 
eller tjänster. Koncernens intäkter utgörs huvudsakligen av följande intäkts-
strömmar: Projektförsäljning, Service/avtal samt övrigt. 

PROJEKTFÖRSÄLJNING
Vid installationsprojekt säljs produkter och tjänster tillsammans som en del av 
en lösning till kunden. Denna typ av avtal kräver väsentliga installations- och 
integrationstjänster att utföra som en del av leveransen. Dessa produkter och 
tjänster betraktas tillsammans som ett kombinerat prestationsåtagande. Den 
levererade lösningen har inte någon alternativ användning för koncernen ef-
tersom de inte kan säljas till eller användas av andra kunder. 

Övervägande delen av koncernens projekt avser fastprisavtal. I fastprisavtal be-
talar kunden det överenskomna priser vid överenskomna betalningstidpunkter. 
Projektintäkter redovisas i takt med projektets upparbetning genom successiv 
vinstavräkning. Graden av upparbetning bestäms i huvudsak på basis av ned-
lagda projektkostnader i förhållande till beräknade nedlagda projektkostnader 
vid slutligt färdigställande. Uppskattningar gällande intäkter och kostnader revi-
deras om omständigheterna förändras. Ökningar och minskningar i bedömda 
intäkter eller kostnader som är beroende på en ändrad uppskattning redovisas 
i resultaträkningen i den period som omständigheterna som gav anledning till 
revisionen blev kända. Om utfallet inte kan beräknas på ett tillfredsställande 
sätt redovisas en intäkt som motsvarar nedlagda kostnader på balansdagen 
(nollavräkning). Befarade förluster kostnadsförs omedelbart.

Som projektintäkter medtas ursprunglig avtalad kontraktssumma och tilläggs-
arbeten samt i förekommande fall krav på särskilda ersättningar och incita-
mentsersättningar, dock endast till den del dessa är godkända av beställaren. 

Om betydande förskott erhållits ingår räntan på förskottet i redovisningen av 
respektive projekt.

För det fall upparbetade intäkter överstiger redan fakturerade arvoden tas en 
tillgång upp i balansräkningen. Projekt där fakturerat arvode överstiger uppar-
betat arvode redovisas en skuld i balansräkningen

INTÄKTER FRÅN SERVICE/AVTAL
Intäktsredovisning gällande serviceavtal sker i enlighet med IFRS 15 linjärt 
över avtalsperioden. Då dessa förskottsfaktureras redovisas den del som inte 
har intäktsförts som en skuld.

 För perioden innan 2018-01-01 intäktsfördes 50% vid fakturering och resterande 
del linjärt över avtalsperioden, vilket innebär att den ackumulerade effekten av 
förändringarna vid övergången till gällande princip redovisades med -2,3 MSEK 
i balanserat resultat per den 1 januari 2018 samt att den ingående balansen för 
förutbetalda intäkter ökade i motsvarande mån. Serviceavtal förskottsfaktureras 

Intäktsredovisning för löpande servicearbeten sker när tjänsterna utförts.

ÖVRIGT AVSEENDE INTÄKTER
Koncernen har valt att tillämpa följande praktiska lösningar:

För upplysningar om det sammanlagda beloppet av transaktionspriset som 
fördelas till de prestationsåtaganden som är ouppfyllda i slutet av rapportpe-
rioden upplyser inte bolaget om värdet relaterat till följande undantag:

 » Prestationsåtagandet är en del av ett avtal som har en ursprunglig 
förväntad löptid på högts ett år, och

 » Företaget har rätt till ersättning från en kund till ett belopp som direkt mot-
svarar värdet för kunden av företagets prestation som uppnåtts till dato

Bolaget förväntar sig inte att ha några avtal där tiden mellan överlämningen av 
tjänsterna till kunder och betalningen från kunden överstiger ett år. Till följd av 
detta, justerar bolaget inte transaktionspriser för effekterna av en betydande 
finansieringskomponent.

RÄNTEINTÄKTER
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av ef-
fektivräntemetoden.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

GOODWILL
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verk-
liga värdet på koncernens andel av det förvärvade dotterbolagets identifier-
bara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterbolag 
redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill testas årligen för att identifiera 
eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill återförs inte. 
Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat 
värde på den goodwill som avser den avyttrade enheten.

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt 
nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de kassagenererande enheter el-
ler grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av det 
rörelseförvärv som gett upphov till goodwillposten. Detaljerade upplysningar 
avseende hur Confidence International AB har definierat kassagenererande 
enheter vid fördelning av goodwill framgår av not 14.

SEPARAT FÖRVÄRVADE KUNDRELATIONER
Förvärvade kundrelationer som förvärvas av Koncernen redovisas till anskaff-
ningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskriv-
ningstiden för förvärvade kundrelationer uppgår till 5 år.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar 
redovisas i resultaträkningen, normalt linjärt över den beräknade livslängden 
för varje materiell anläggningstillgång.

Avskrivningar för att fördela anskaffningsvärde ner till det beräknade restvär-
det över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:

Typ av tillgång Nyttjandeperiod

Inventarier  3-5 år

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje balansdag och 
justeras vid behov.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan för-
säljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga rörelsein-
täkter respektive övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.

NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR EXKL 
GOODWILL
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, samt aktiverade utveck-
lingskostnader som ännu inte tagits i bruk, skrivs inte av utan prövas årligen 
avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms 
med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i för-
hållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. 
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde 
överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av till-
gångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjan-
devärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de 
lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagene-
rerande enheter). För tillgångar, andra än finansiella tillgångar och goodwill, 
som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om 
återföring bör göras.

LEASING
LEASINGPRINCIP 2019
Koncernen leasar diverse kontor, lagerlokaler, maskiner och fordon. Leasing-
avtalen skrivs normal för fasta perioder om 1 månad till 3 år, men möjlighet till 
förlängning kan finnas.

Avtal kan innehålla både leasing- och icke-leasingkomponenter. Koncernen 
fördelar ersättning i avtalet till leasing- och icke-leasingkomponenter baserat 
på deras relativa fristående delar, där icke-leasingkomponenter redovisas di-
rekt över resultaträkningen.

Villkoren förhandlas separat för olika avtal och innehåller ett stort antal olika 
avtalsvillkor. Leasingavtalen innehåller inga särskilda villkor eller restriktioner 
förutom att leasegivaren bibehåller rättigheterna till pantsatta leasade tillgångar. 
De leasade tillgångarna får inte användas som säkerhet för lån.

Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovisas initialt till 
nuvärde. Leasingskulderna inkluderar

 » nuvärdet av fasta leasingavgifter eller 
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 » variabla leasingavgifter som beror på index, initialt värderade med hjälp 
av index eller pris vid inledningsdatumet

Leasingbetalningar som kommer att göras för rimligtvis säkra förlängningsop-
tioner ingår också i värderingen av skulden.

Leasingbetalningarna diskonteras med leasingavtalets implicita ränta. Om den-
na räntesats inte kan fastställas enkelt beräknas denna utifrån vad koncernen 
skulle få betala för att låna för att köpa en tillgång av liknande värde som nytt-
janderätten i en liknande ekonomisk miljö med liknande villkor och säkerheter.

Koncernen är exponerad för eventuella framtida ökningar av rörliga leasing-
betalningar baserade på index, som inte ingår i leasingskulden förrän de trä-
der i kraft. När justeringar av leasingbetalningar baseras på ett index omvär-
deras leasingskulden och justeras mot nyttjanderätten när den uppdaterade 
leasingbetalningen träder i kraft.

Leasingbetalningar fördelas mellan amortering av skulden och ränta. Räntan 
redovisas i resultaträkningen över leasingperioden på ett sätt som medför 
en fast räntesats för den under respektive period redovisade leasingskulden.

Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffningsvärde. Nyttjanderätter 
skrivs av linjärt över den kortare av nyttjandeperioden och leasingperioden. 

Betalningar för korta leasingavtal avseende utrustning och fordon och samt-
liga leasingavtal av mindre värde kostnadsförs linjärt i resultaträkningen. 
Korta leasingavtal är avtal med en leasingtid på 12 månader eller mindre. 
Leasingavtal av mindre värde avser avtal som understiger 5.000 USD och 
avser främst IT-utrustning och kontorsutrustning.

När leasingavtalets längd fastställs, beaktar ledningen all tillgänglig informa-
tion som ger ett ekonomiskt incitament att utnyttja en förlängningsoption el-
ler inte. Möjligheten att förlänga ett avtal inkluderas endast i leasingavtalets 
längd om det är rimligt säker att avtalet förlängs.

Optioner att förlänga avtal finns inkluderade i ett antal av koncernens lea-
singavtal. Leasingperioden omprövas om en förlängningsoption beslutas att 
utnyttjas. Under innevarande räkenskapsår ledde denna omprövning av lea-
singperioderna till en ökning av leasingskulderna och nyttjanderätter med 1 
432 tkr där förlängning av kontorslokaler stod för 1 397 tkr.

LEASINGPRINCIP 2018
Anläggningstillgångar som disponerats via leasing har klassificerats i enlighet 
med leasingavtalets ekonomiska innebörd. Leasingobjekt som disponerats via 
finansiell leasing har redovisats som anläggningstillgång och framtida leasingav-
gifter som räntebärande skulder. För leasingobjekt som klassificerats som opera-
tionell leasing har leasingkostnaden redovisats som rörelsekostnad i resultaträk-
ningen. Leasing av anläggningstillgångar, där koncernen i allt väsentligt innehaft 
ekonomiska risker och fördelar förknippade med ägandet, har klassificerats som 
finansiell leasing. Finansiell leasing har redovisats vid leasingperiodens början till 
det lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasingavgif-
terna. Övriga leasingavtal har klassificerats som operationell leasing. Betalningar 
som gjorts under leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från leasing-
givaren) har kostnadsförts i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

VARULAGER
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto-försälj-
ningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först 
ut-metoden (FIFU). Anskaffningsvärdet för handelsvaror består av kostnad 
för inköp av varorna. Lånekostnader ingår inte. Nettoförsäljningsvärdet är det 
uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för 
tillämpliga rörliga försäljningskostnader.

PÅGÅENDE ARBETEN
Projektintäkter redovisas i enlighet med IFRS15. Det innebär att resultatet 
av ett projekt redovisas i takt med projektets upparbetning genom successiv 
vinstavräkning. Graden av upparbetning bestäms i huvudsak på basis av ned-
lagda projektkostnader i förhållande till beräknade nedlagda projektkostnader 
vid slutligt färdigställande. Om utfallet inte kan beräknas på ett tillfredsstäl-
lande sätt redovisas en intäkt som motsvarar nedlagda kostnader på balans-
dagen (nollavräkning). Befarade förluster kostnadsförs omedelbart.

Som projektintäkter medtas ursprunglig avtalad kontraktssumma och tilläggs-
arbeten samt i förekommande fall krav på särskilda ersättningar och incita-
mentsersättningar, dock endast till den del dessa är godkända av beställaren. 

Om betydande förskott erhållits ingår räntan på förskottet i redovisningen av 
respektive projekt.

För det fall upparbetade intäkter överstiger redan fakturerade arvoden tas en 
tillgång upp i balansräkningen. Projekt där fakturerat arvode överstiger uppar-
betat arvode redovisas en skuld i balansräkningen.

FINANSIELLA INSTRUMENT
REDOVISNING VID FÖRSTA VÄRDERINGEN
Kundfordringar och utfärdade skuldinstrument redovisas när de är utgivna. 
Övriga finansiell tillgångar och finansiell skulder redovisas när koncernen blir 
part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång eller finansiell 
skuld värderas vid första redovisningstillfället till verkligt värde, vilket normalt 
uppgår till transaktionsbeloppet, med avdrag för direkt hänförliga transak-
tionsutgifter för upptagande av koncernens finansiella instrument.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Koncernens finansiella tillgångar består av likvida medel, övriga kortfristiga 
fordringar och kundfordringar. Dessa värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Kundfordringar uppstår i och med att faktura ställs ut till kund och övriga fi-
nansiella tillgångar redovisas när koncernen blir part i instrumentets avtals-
mässiga villkor. Koncernen tar bort en finansiell tillgång från rapporten över 
finansiell ställning när de avtalsenliga rättigheterna upphör.

KUNDFORDRINGAR
Kundfordringar är belopp hänförliga till kunder avseende projekt eller tjäns-
ter som utförs i den löpande verksamheten. Kundfordringar förfaller ge-
nerellt till betalning inom 30 dagar och samtliga kundfordringar har därför 
klassificerats som omsättningstillgångar. Koncernen innehar kundfordringar 
i syfte att insamla avtalsenliga kassaflöden och värderar dem därför till upp-
lupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat 
med eventuell reserv för värdeminskning, se vidare i not 19.

Det redovisade värdet av kundfordringarna inkluderar fordringar som omfat-
tas av factoringavtal. Genom avtalet har koncernen överfört fordringarna 
till ett factoringföretag i utbyte mot kontanter, och fordringar kan därför inte 
säljas eller pantsättas. Confidence har dock behållit kreditrisken och risken 
för sen betalning. Koncernen fortsätter därför att redovisa de överförda till-
gångarna i sin helhet i balansräkningen. Det belopp som erhållits genom 
factoringavtalet redovisas som upplåning mot säkerhet. Koncernen anser 
att affärsmodellen att insamla avtalsenliga kassaflöden även i fortsättningen 
är lämplig för dessa fordringar och värderar dem därför även i fortsättningen 
till upplupet anskaffningsvärde.

LIKVIDA MEDEL

I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår kassa och 
banktillgodohavanden.

FINANSIELLA SKULDER
Koncernens finansiella skulder består av leasingskulder, upplåning från kre-
ditinstitut, leverantörsskulder samt övriga kortfristiga icke räntebärande skul-
der. Dessa värderas till upplupet anskaffningsvärde. En finansiell skuld tas 
bort från rapporten över finansiell ställning när de åtaganden som anges i 
avtalet fullgörs.

LEVERANTÖRSSKULDER

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

UPPLÅNING
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktions-
kostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och 
eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) 
och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låne-
perioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Lånekostnader belastar 
resultatet för den period till vilken de hänför sig. Upplåning klassificeras som 
kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp 
betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen.

EGET KAPITAL
Aktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan 
hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i 
eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.

INKOMSTSKATTER
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas av-
seende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och föränd-
ringar i uppskjuten skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och 
görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är 
aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som re-
dovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skat-
teeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt 
mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt 
balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan 
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten 
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skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässi-
ga avdrag redovisas i den utsträckning det är troligt att avdraget kan avräknas 
mot överskott vid framtida beskattning.

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investe-
ringar i dotterbolag och filialer redovisas inte i koncernredovisningen då moderbo-
laget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnader-
na och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 
KORTFRISTIGA ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-monetära förmåner och be-
tald frånvaro, som förväntas bli reglerade inom 12 månader efter räkenskaps-
årets slut, redovisas som kortfristiga skulder till det odiskonterande belopp 
som förväntas bli betalt när skulderna regleras. Kostnaden redovisas i takt 
med att tjänsterna utförs av de anställda.

PENSIONER
Confidence pensionsplaner finansieras vanligen genom betalningar till försäk-
ringsbolag. Bolaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbe-
stämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken Confidence betalar fasta 
avgifter till en separat juridisk enhet. Confidence har inte några rättsliga eller infor-
mella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har 
tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger sam-
man med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder.

ERSÄTTNING VID UPPSÄGNING
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av 
Confidence före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivil-
lig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Confidence redovisar avgångs-
vederlag när koncernen bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda 
enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna 
ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att 
uppmuntra till frivillig avgång. Förmåner som förfaller mer än 12 månader efter 
balansdagen diskonteras till nuvärde.

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för garantier och rättsliga krav, i de fall dessa uppkommer, redo-
visas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare 
händelser, det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åta-
gandet och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar 
görs för framtida rörelseförluster.

RESULTAT PER AKTIE
Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens resultat (totalt, från 
kvarvarande respektive från avvecklade verksamheter) i koncernen hänförligt 
till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier 
utestående under perioden. Vid beräkningen av resultat per aktie efter ut-
spädning justeras resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta 
hänsyn till effekter av utspädande potentiella stamaktier, vilka under rapporte-
rade perioder utgörs av konvertibla skuldebrev och optioner. Utspädning från 
optioner uppstår endast när lösenkursen är lägre än aktiernas marknadsvärde 
och är större ju större skillnaden är mellan lösenkursen och marknadsvärdet.  
Konvertiblerna respektive optionerna anses inte vara utspädande om de med-
för att resultat per aktie från kvarvarande verksamhet skulle bli bättre (större 
vinst eller mindre förlust) efter utspädning än före utspädning.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget upprättar sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen och 
RFR 2 Redovisning för juridisk person. RFR 2 innebär att moderbolagets 
årsredovisning för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU god-
kända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredo-
visningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskatt-
ning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska göras 
jämfört med redovisning enligt IFRS.

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper

Skillnader mellan koncernen och moderbolagets redovisningsprinciper framgår 
nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på 
samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.

DOTTERBOLAG
Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemeto-
den. Utdelningar intäktsförs i sin helhet.

KONCERNBIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT
Moderbolaget redovisar aktieägartillskott och koncernbidrag i enlighet med 
RFR2. Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln och lämnade respek-
tive erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

UPPSTÄLLNINGSFORM FÖR RESULTAT OCH BALANSRÄKNING
Moderbolaget följer årsredovisningslagens uppställningsform för resultat och ba-
lansräkningen, vilket bland annat innebär en annan uppställningsform för eget ka-
pital och att avsättningar redovisas som en egen huvudrubrik i balansräkningen.

NOT 3 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 
FÖR REDOVISNINGS ÄNDAMÅL

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk 
erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som 
anses rimliga under rådande förhållanden.

VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH ANTAGANDEN  
FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskatt-
ningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitions-
mässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och 
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redo-
visade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår 
anges i huvuddrag nedan.

NEDSKRIVNINGSPRÖVNING FÖR GOODWILL
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för 
goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs under avsnitt 
”Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar”. Nedskrivningsprövningen för samt-
liga enheter baseras på beräkning av nyttjandevärdet. Detta värde bygger på 
framtida uppskattade kassaflödesprognoser. 

Se vidare not 14 för beskrivning av nedskrivningsprövningen samt de variabler 
som använts.

INTÄKTSREDOVISNING
Värdering av pågående projekt görs enligt successiv vinstavräkning och intäk-
terna redovisas i takt med färdigställandegraden. Graden av färdigställande 
bestäms i huvudsak på basis av nedlagda projektkostnader i förhållande till 
beräknade nedlagda projektkostnader vid slutligt färdigställande. För det fall 
upparbetade intäkter överstiger redan fakturerade arvoden tas en tillgång upp i 
balansräkningen. Projekt där fakturerat arvode överstiger upparbetat arvode re-
dovisas en skuld i balansräkningen. Intäkten redovisas inte om det finns en osä-
kerhet avseende värdet. Risk kan finnas att det slutliga resultatet kan komma att 
avvika från det successivt upparbetade resultatet.

ANDELAR I DOTTERBOLAG
Moderbolaget äger aktier i dotterbolag redovisade till ett värde av 49,6 (49,6) 
MSEK i balansräkningen. Koncernens intäktsdrivande rörelse sker i dotter-
bolagen. Confidence International AB prövar dotterbolagens nyttjandevärde 
årligen eller när det finns indikation på att nyttjandevärdet understiger dot-
terbolagens bokförda värde. Nyttjanderättsvärdet uppskattas genom en dis-
konterad kassaflödesmetod baserad på styrelsens prognoser om framtiden 
enligt samma metodik som Goodwill (se ovan). Väsentliga avvikelser mellan 
prognoserna och verkliga utfallen, samt förändringar i diskonteringsräntan kan 
resultera i förändrad bedömning av tillgångens värde.

BEDÖMNING AV FORTSATT DRIFT
Bolagets har fortsatt arbetet med utveckling av processer för styrning och upp-
följning, organisationsanpassning och under året även genomfört kostnadsre-
duktioner. I slutet av verksamhetsåret togs en tillfällig kredit på 7 MSEK upp via 
Penser Bank med en återbetalning per 2021-06-30. Detta sammantaget gör att 
bolaget bedömer att antagandet om fortsatt drift föreligger.

Se även sid 15, Finansiell Riskhantering.
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NOT 4 FINANSIELL RISKHANTERING

FINANSIELLA RISKFAKTORER
Koncernens verksamhet är exponerad för olika slag av finansiella risker, som 
kan ge upphov till förändringar i företagets resultat och kassaflöde till följd av 
förändringar i valutakurser, räntenivåer, finansierings- och kreditrisker. 

Det är styrelsen som fastställer riktlinjer för koncernens finansiella riskhantering, 
där moderbolaget inkluderas enligt samma villkor.

Bolaget har en extern finansiering uppgående till 28,9 (21,1) MSEK. Soliditeten 
uppgår till 29 (30) procent. Då bolaget har en ringa exponering i utländsk valuta 
är den huvudsakliga finansiella risken kredit till kunder. Denna hanteras pri-
märt genom att kreditupplysning görs på nya kunder samt att förfallostrukturen 
i kundfordringar bevakas systematiskt. Avseende likviditet och kapitalstruktur 
erhåller styrelsen månatliga uppdateringar och säkerställer på så vis att uppsatt 
soliditetsmål efterlevs samt att likviditeten är betryggande. Se vidare Not. 21.

MARKNADSRISK
Marknadsrisk är koncernens risk att verkligt värde på finansiella instrument 
eller framtida kassaflöden från finansiella instrument kommer att påverkas på 
grund av förändringar i marknadspriser. Koncernens huvudsakliga marknads-
risker är ränterisk och valutarisk.

(i) Ränterisk

Ränterisk innebär risken att ränteförändringar inverkar negativt på koncernens 
framtida resultat och kassaflöde. I koncernen är det framförallt likvida medel och 
räntebärande upplåning som är utsatt för ränterisk. Tillgångar i form av likvida 
medel är placerade på likvidkonto hos bank till rörlig ränta vilken påverkas av för-
ändringar i marknadsräntor. Räntesatsen på likvidkonton uppgick per årsskiftet 
till 0% (0%). Koncernens räntebärande upplåning är kopplad till rörlig ränta, vilket 
innebär att räntekostnaden påverkas av förändringar i marknadsräntor. En ök-
ning av den genomsnittliga låneräntan på räntebärande åtaganden med 1%-en-
het skulle påverka koncernens resultat negativt med ca 0,3 MSEK.

(ii) Valutarisk

Koncernens valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar är av ej  
väsentlig storlek. Koncernen har inga utländska dotterbolag. Confidence redovis-
ning sker i svenska kronor. Koncernen har kunder och leverantörer med vilka 
transaktioner i utländsk valuta görs uppgående till belopp som ej är väsentliga. 
Detta gör att koncernen ej är exponerad för valutarisker på grund av ogynnsamma 
förändringar i valutakurser som väsentligt kan påverka resultat och eget kapital.

Då omfattningen av transaktioner i utländsk valuta är begränsad använder kon-
cernen sig ej av derivat.

KREDITRISK
Kreditrisk innebär en risk att en motpart inte kan fullgöra sina förpliktelser mot 
koncernen. Kreditrisk uppstår genom likvida medel och tillgodohavanden hos 
banker och finansinstitut samt kreditexponeringar gentemot koncernens kun-
der, inklusive utestående fordringar och avtalade transaktioner.

Likvida medel är per 31 december 2019 placerade utan risk på bankkonto.

Risken för kundförluster är generellt låg i koncernen. Detta beror på ett flertal 
olika faktorer. Många av koncernens kunder tillhör kundsegmenten kritisk in-
frastruktur och större fastighetsägare och –förvaltare, vilka är större välkända 
företag som koncernen har en etablerad långsiktig relation med. I övrigt anpas-
sas betalningsplaner vid installationsprojekt så att dessa följer nedlagt arbete 
inklusive beräknad marginal. Skulle en kund inte ha fullgjort sina förpliktelser 
gentemot koncernen genomförs inte sista fasen av driftsättning gällande säker-
hetsinstallationer. Gällande brandlarmsinstallationer utfärdas heller inte något 
anläggarintyg om kunden inte har fullgjort sina förpliktelser vilket innebär att en 
fastighet/lokal inte kan tas i drift och därmed görs inte reserveringar för ännu ej 
fakturerad upparbetning. På detta sätt minskas koncernens kundkreditrisk gäl-
lande installationsprojekt. Koncernen gör inga reserveringar för kreditförluster 
avseende ännu ej fakturerad upparbetning i installationsprojekt.

Nya kunder bedöms genom kreditupplysning och kredittid följs upp regelbun-
det. Förfallostrukturen i kundfordringar bevakas systematiskt och en extern 
leverantör handhar påminnelser och kravrutin. Historiskt har kreditförlusterna 
varit låga, under 2017-2018 hade koncernen inga konstaterade kundförluster. 
Under 2019 har kundförluster avseende serviceverksamheten uppstått då ett 
antal av koncernens kunder gått i konkurs eller begärt rekonstruktion. Kund-
förlusterna för 2019 uppgick till 429tkr. För förfallostruktur och förlustreserv på 
kundfordringar se not 19.

Kreditkvaliteten för finansiella tillgångar som varken har förfallit till betalning 
eller är i behov av nedskrivning har bedömts främst genom hänvisning till 
motpartens betalningshistorik.

LIKVIDITETSRISK
Likviditetsrisken är risken att koncernen kan få problem med att fullgöra sina 
skyldigheter avseende de finansiella skulderna. Koncernen hanterar risken ge-
nom att säkerställa att det finns tillräckligt med likvida medel genom en konti-
nuerlig prognostisering av kassaflöden samt i övrigt ha tillgänglig finansiering 
genom avtalade kreditfaciliteter. Planeringen omfattar alla koncernens enheter 
och uppdateras löpande. Likviditetsplaneringen används för att hantera likvidi-
tetsrisken och kostnaderna för finansieringen av koncernen. 

Koncernens likvida medel på årsskiftet uppgick till 11,2 MSEK. Koncernen har 
per årsskiftet extern upplåning om 28,9 (21,1) MSEK, med ej utnyttjat belå-
ningsutrymme med ca 3 MSEK. Koncernen har under perioden ingått avtal med 
Erik Penser Bank om en temporärt utökad rörelsekredit om 7 MSEK för att 
understödja den starka försäljningstillväxten och positiva utvecklingen i bolaget. 
Den utökade krediten löper till 2021-06-30.

FÖRFALLOSTRUKTUR FINANSIELLA SKULDER

Koncernen 2019-12-31* 2020 2021 2022 2023
Upplåning från kreditinstitut/factoring 17 162 7 000 - -
Leverantörskulder 7 359 - - -
Summa 24 521 7 000 0 0

*Förfallostruktur avseende leasing finns i not 21 Leasingskuld

Koncernen 2018-12-31 2019 2020 2021 2022
Upplåning från kreditinstitut/factoring 17 773 - - -
Leverantörskulder 14 579 - - -
Summa 32 352 0 0 0

Moderbolaget 2019-12-31 2020 2021 2022 2023
Upplåning från kreditinstitut 5 000 7 000 - -
Leverantörskulder 452 - - -
Summa 5 452 7 000 0 0

Moderbolaget 2018-12-31 2019 2020 2021 2022
Upplåning från kreditinstitut 6 998 - - -
Leverantörskulder 968 - - -
Summa 7 966 0 0 0

HANTERING AV KAPITALRISK
Målet avseende kapitalstrukturen är dels att trygga koncernens förmåga att 
fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till ak-
tieägarna och nytta för andra intressenter och dels att upprätthålla en optimal 
kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. Nyckeltalet som styr 
kapitalstrukturen är soliditeten och det långsiktiga finansiella målet är att solidite-
ten skall uppgå till minst 35 (35) procent. Soliditeten per 31 december 2019 har 
inte fullt ut nått det långsiktiga finansiella målet och uppgår till 29 (30) procent. 

För koncernens finansiella tillgångar och skulder bedöms deras redovisade 
värde vara en rimlig uppskattning av det verkliga värdet då de avser kortfris-
tiga fordringar och skulder varmed diskonteringseffekten är oväsentlig.

För övriga risker, se separat avsnitt; Riskredovisning, sid 10.
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NOT 7 LEASING
Upplysning i denna not avser enbart jämförelseåret 2018.

Framtida betalningsåtaganden i koncernen för ej uppsägnings-
bara operationella leasingkontrakt fördelar sig enligt följande:

Koncernen  
Operationell leasing 2018-12-31
Inom 1 år 2 222

Mellan 1 och 5 år 2 338

Över 5 år -

Summa 4 560

Operationell leasing utgörs främst av hyreslokaler som 
hyrs på marknadsmässiga villkor, där hyresnivån normalt 
är kopplad till kostnadsindexutveckling.

Koncernen 2018

Årets kostnad avseende operationell lea-
sing av tillgångar uppgår till: 2 592

- varav lokalhyra 2 268

Koncernen
Finansiell leasing skuld 2018-12-31
Leasing inom 1 år 1 918

Leasing med löptid > 1 år < 5 år 1 444

Summa 3 362

Finansiell leasing utgörs främst av leasing av bilar. 
Leasingavtalen löper normalt på 3 år. Leasingavtalen 
fastställs enligt marknadsmässiga villkor.

NOT 6 ARVODEN OCH KOSTNADER TILL  
REVISORER OCH REVISIONSFÖRETAG

Koncernen Moderbolaget
2019 2018 2019 2018

PriceWaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag 515 429 515 429
Revisionsverksamhet utöver revisions-
uppdraget 78 42 78 42

Skatterådgivning och konsulttjänster 
avseende skatt 55 87 55 87

Övrigt 16 18 16 18

Summa 664 576 664 576

Med revisionsuppdrag avses arvode för den lagstadgade revisionen, det 
vill säga sådant arbete som har varit nödvändigt för att avge revisionsbe-
rättelsen, samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med 
revisionsuppdraget. Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser 
arvoden för utlåtanden och andra uppdrag som är i relativt hög grad förknip-
pade med revisionen och som normalt utförs av externrevisorn inkluderande 
konsultationer beträffande rådgivning och rapporteringskrav, intern kontroll 
och granskning av delårsrapport. Övriga tjänster avser sådana kostnader 
som inte klassas som revisionsuppdrag, revisionsverksamhet utöver revi-
sionsuppdraget eller skatterådgivning.

NOT 5 RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning Koncern

2019 Säkerhet 
& Brand Lås Totalt

Projektförsäljning 42 150 11 543 53 693
Service/Avtal 26 853 3 137 29 990
Övrigt 6 925 1 348 8 273

Summa nettoomsättning 75 928 16 028 91 956

2018 Säkerhet 
& Brand Lås Totalt

Projektförsäljning 57 102 11 773 68 875
Service/Avtal 22 949 4 494 27 443
Övrigt 6 336 354 6 690

Summa nettoomsättning 86 387 16 621 103 008

Nettoomsättningen avser intäkter från kunder inom Sverige. 

I posten övrigt för koncernen ingår främst försäljning avseende agentur av 
Notifierprodukter samt kortförsäljning avseende hotellås.

Intäkter om cirka 8 950 tkr avser en enskild kund. Dessa intäkter hänför sig 
till segmentet Säkerhet och Brand. Ingen annan extern kund överstiger 10% 
av intäkterna.

Omsättning i segment Säkerhet och Brand uppgående till 1 322 (0) har eli-
minerats och ingår ej i ovanstående belopp. Denna omsättning avser främst 
vidaredebitering av gemensamma kostnader för personal och är ej att anse 
som omsättning inom segmentet. Ovan nettoomsättning avser intäkter från 
externa kunder.

Övriga rörelseintäkter koncern
2019 2018

Vinster vid avyttring av anläggnings-
tillgångar 64 473

Valutakursvinster 131 173
Övriga poster 8 1

Summa övriga rörelseintäkter 203 647

Bland övriga intäkter redovisas intäkter som kommer från aktiviteter utanför 
den normala verksamheten.

Här ingår dels intäkter av återkommande karaktär, dels intäkter av mer tillfäl-
lig karaktär som vinster vid försäljning av anläggningstillgångar där samtliga 
återfinns i Sverige.

Nettoomsättning Moderbolag

2019 2018
Projektförsäljning - -
Service/Avtal - -
Övrig försäljning 3 400 3 400

Summa nettoomsättning 3 400 3 400

Posten övrigt i moderbolaget avser utdebiterad management fee.
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NOT 8 PERSONAL FORTS.

ERSÄTTNING OCH ERSÄTTNINGSFORMER
Den fasta lönen skall vara individuell och baseras på varje individs ansvar och roll, liksom på individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning. De 
ledande befattningshavarna skall ha möjlighet att erhålla en årlig bonus. Den årliga bonusen skall i sådana fall vara strukturerad som en rörlig del av den totala 
kontanta ersättningen. Den rörliga delen skall fastställas årligen av styrelsen i syfte att säkerställa att de är linje med bolagets affärsstrategi och resultatmål. 
Den andel av den totala ersättningen som utgörs av bonus skall kunna variera beroende på befattning och får utgöra maximalt 62 procent av den fasta lönen 
för den verkställande direktören och för andra ledande befattningshavare får den maximalt uppgå till 50 procent av den fasta lönen.

PENSION
Vid ingången av nya pensionsavtal skall ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ha sedvanliga pensionsförmåner inom ramen för allmän 
pensionsplan och dessa skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på 
avgiftsbestämda lösningar. Pensionering av ledande befattningshavare sker normalt vid 65 års ålder.

För koncernchefen och övriga ledande befattningshavare erläggs pensionskostnader motsvarande ITP-planen.

ANDRA FÖRMÅNDER
Övriga förmåner, exempelvis företagsbil, ersättning för frisk- och sjukvård samt sjukförsäkring, skall utgöra en mindre del av den totala kompensationen och 
överensstämma med vad som är marknadsmässigt.

UPPSÄGNING OCH AVGÅNGSVEDERLAG
Uppsägningstid för ledande befattningshavare skall inte överstiga 12 månader. Ersättning utgår under uppsägningstiden. Koncernchefen har en uppsägnings-
tid om 12 månader från Bolagets sida och 6 månader från den anställde.

ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ersättningar och övriga förmåner under 2019:
Grundlön/  

Styrelse arvode
Rörlig   

ersättning
Konsult 

ersättning*
Övriga       

förmåner
Pensions 

kostnad
Övrig 

ersättning Summa

Gerth Svensson, styrelseordförande 200 - - - - 200
Samir Taha, ledamot 80 - - - - 80
Ulf Engerby, ledamot 80 - - - - 80
Tomas Lundin, ledamot 80 - - - - 80
Pär Nilsson, vd 1 239 - - - 259 1 498
Andra ledande befattningshavare, 4 personer 2 699 - 1 946 191 345 5 181
TOTALT 4 378 0 1 946 191 604 7 119

Ersättningar och övriga förmåner under 2018:
Grundlön/ 

Styrelse arvode
Rörlig   

ersättning
Konsult 

ersättning
Övriga       

förmåner
Pensions 

kostnad
Övrig  

ersättning Summa
Gerth Svensson, styrelseordförande 215 - - - - 215
Samir Taha, ledamot 86 - - - - 86
Ulf Engerby, ledamot 86 - - - - 86
Tomas Lundin, ledamot 60 - - - - 60
Pär Nilsson, vd 1 247 - - 55 280 1 582
Andra ledande befattningshavare, 4 personer 2 530 - 2 316 207 648 5 701
TOTALT 4 223 0 2 316 262 928 7 730

* Delar av ledande befattningshavare ersätts via konsultarvode istället för lön.

NOT 8 PERSONAL
Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Medelantal anställda 54 63 1 1

Varav kvinnor 10 11 - -

Antalet anställda på bokslutsdagen uppgick till 57 (56).

Könsfördelningen i koncernen (inkl koncernföretag) för styrelseleda-
möter och andra ledande befattningshavare per balansdagen:

Varav Varav
2019-12-31 kvinnor 2018-12-31 kvinnor

Styrelseledamöter inklusive VD 5 - 5 -

Övriga ledande befattningshavare 4 1 4 2

Koncernen totalt 9 1 9 2

Löner, ersättningar och sociala kostnader:

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Löner och ersättningar:

Styrelseledamöter, VD och andra 
ledande befattningshavare 4 378 4 223 1 938 2 826

Övriga anställda 26 783 27 858 - -

Sociala kostnader:

Styrelseledamöter, VD och andra 
ledande befattningshavare 2 186 2 229 592 506

- varav pensionskostnader 604 928 259 280

Övriga anställda 8 675 9 758 - -

- varav pensionskostnader 1 984 2 158 - -

Summa 42 022 44 068 2 530 3 332

Alla pensionsutfästelser är avgiftsbestämda och har övertagits av försäk-
ringsbolag. Av moderbolagets pensionskostnader avser 259 (280) KSEK 
gruppens styrelse och VD
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NOT 9 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Under posten övriga rörelsekostnader redovisas transaktioner som inte är hänförliga till 
 normal affärsverksamhet.

Koncernen 
2019 2018

Förlust vid avyttring av materiella anläggningstillgångar -71 -350
Valutakursförluster -180 -216
Övriga poster - -6
Summa -251 -572

NOT 10 FINANSIELLA INTÄKTER OCH FINANSIELLA KOSTNADER
Koncernen Moderbolaget
2019 2018 2019 2018

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter, externa 48 43 - -
Summa 48 43 - -

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader, externa -1159 -1257 -567 -597
Ersättning borgensåtagande -450 - -450 -
Räntekostnader, leasing -192 -199 - -
Summa -1801 -1456 -1 017 -597

Finansnetto -1 753 -1 413 -1 017 -597

NOT 11 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Redovisat i resultaträkningen

Koncernen Moderbolaget
2019 2018 2019 2018

Aktuell skatt
Aktuell skatt på årets resultat - - - -
Summa aktuell skatt - - - -

Uppskjuten skatt
Inkomstskatt relaterad till tidigare år - -288 - -
Återföring av uppskjuten skattefordran - -3 000 - -
Summa aktuell skatt - -3 288 0 0

Upplysning om sambandet mellan periodens  
skattekostnad och redovisat resultat före skatt:

Koncernen Moderbolaget
2019 2018 2019 2018

Resultat före skatt -17 055 -20 034 -13 224 -18 308
Skatt enligt svensk skattesats 21,4% (22%) 3 650 4 407 2 830 4 028

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader 138 79 6 7
Ej redovisade avdragsgilla kostnader -420 0 0 0
Inkomstskatt relaterad till tidigare år -288
Återföring av uppskjuten skattefordran -3 000
Underskottsavdrag utan motsvarande 
aktivering av uppskjuten skatt -3 367 -4 487 -2 836 -4 035
Total skattekostnad 0 -3 288 0 0

Den vägda genomsnittliga skattesatsen för koncernen är 21,4% (22%).

Sammanlagda skattemässiga underskott uppgår till 65 222 tkr. Baserat på historiska utfall så aktiveras inte 
skattemässiga underskottsavdrag av försiktighetsskäl. Vid ingången av 2018 redovisade bolaget en Uppskju-
ten skattefordran med 3.000 tkr avseende skattemässiga underskottsavdrag, dock återfördes denna över 
resultaträkning under 2018 och per utgången av 2018 redovisade bolaget ingen uppskjuten skattefordran.

Moderbolagets skattemässiga underskott uppgår till 48 947 tkr.

Samtliga underskott har obegränsad livslängd.
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NOT 12 RESULTAT PER AKTIE
Förändring i antalet aktier:

2019 2018
Utestående aktier vid årets början 245 909 979 59 277 194
Teckning med stöd av teckningsrätter - -
Nyemission 25 420 500 186 632 785
Sammanläggning aktier 100:1 -255 825 878 -
Utestående aktier vid årets slut 15 504 601 245 909 979

Ingen utspädningseffekt av teckningsoptionerna har beaktats då det inte är  
troligt att dessa kommer att utnyttjas.

Resultat per aktie:
Resultat baserat på årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare:

2019 2018
Årets resultat -17 055 -23 322
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 49 414 013 162 939 433
Resultat per aktie, SEK -0,35 -0,14

Confidence har haft potentiella stamaktier i form av teckningsoptioner. Dessa har dock ej gett upphov till någon utspädningsef-
fekt för 2019 och 2018 eftersom en konvertering till stamaktier medför en lägre förlust per aktie.

NOT 13 KUNDRELATIONER

Koncernen
191231 181231

Ingående anskaffningsvärde 506 506
Utrangeringar - -
Investeringar - -
Utgående anskaffningsvärde 506 506

Ingående ackumulerade avskrivningar -326 -238
Avyttring - -
Årets avskrivningar -90 -88
Utgående ackumulerade avskrivningar -416 -326

Ingående ackumulerade nedskrivningar - -
Årets nedskrivningar - -
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Netto bokfört värde 90 180
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NOT 14 GOODWILL
Koncernen 

191231 181231
Ingående anskaffningsvärde 49 184 49 184
Investeringar - -
Utgående anskaffningsvärde 49 184 49 184

Ingående ackumulerade nedskrivningar -16 486 -16 486
Nedskrivningar - -
Utgående ackumulerade nedskrivningar -16 486 -16 486

Netto bokfört värde 32 698 32 698

Goodwill hänför sig till affärsområdet ”Säkerhet & Brand”.

Vid årets analys av goodwillvärdet har historiska utfall och avvikelser, då segmentet tidigare år inte nått upp till satta budgetar, beaktats tillsam-
mans med de under 2019 genomförda förändringar samt den positiva utvecklingen i försäljning och sänkta kostnader.

Under 2019 har arbetet med att förstärka organisationen fortsatt och under första kvartalet 2019 förstärktes organisationen ytterligare av af-
färschef brand. Den nya försäljningsstrukturen och de nya säljprocesser som infördes under 2019 har givit positiva resultat i orderingång och 
offertstock. Arbetet med vidareutveckling av verksamhetens processer för styrning och uppföljning har under året fortsatt. I övrigt har även 
effektiviseringsarbetet fortsatt och löpande kostnader har genomlysts varvid ytterligare kostnadsbesparingar identifierats. Sammantaget ger 
2019 års förbättringar av processer högre marginaler och bättre lönsamhet än under 2018.

Orderingången avseende säkerhet och brand har 2019 ökat med ca 18 procent jämfört med 2018 och offertstocken vid utgången av 2019 
ökat med 22% jämfört med 2018 samtidigt som andelen införsålda projekt ökat med 60 procent jämfört med föregående år. Detta tillsammans 
ger positiva signaler inför 2020. Även om återhämtningen tagit längre tid än beräknat pekar såväl försäljning som kostnadskurvorna åt rätt håll. 
Vid upprättandet av värderingen har bolaget beaktat den planerade resultatutvecklingen för 2020 och de kommande åren. Den framåtriktade 
prognosen är resultatet av en grundlig och gedigen genomgång av intäkter och kostnadsantaganden, samt tillväxttakt inom bolagets målseg-
ment. Denna tillväxt baseras på offertstock, orderstock och framtida förväntade försäljningsutveckling i linje med förväntad utveckling för 
säkerhetsbranschen generellt och våra målsegment i synnerhet. Detta ger sammantaget en bedömning vid impairmenttest att Goodwillvärdet 
är intakt. Vid impairmenttest har en WACC på 15 procent använts och goodwillvärdet klarar vid en känslighetsanalys en WACC om drygt 20 
procent utan att något nedskrivningsbehov uppstår. Bolaget har även utfört en känslighetsanalys baserad på minskad rörelsemarginal med 
20% samt på lägre tillväxttakt bortom prognosperioden (1%). Även vid dessa analyser är goodwillvärdet intakt. Den största påverkan vid 
känslighetsanalyserna har förändring i rörelsemarginal samt förändring av WACC. Bedömningen om goodwillvärdet stärks även efter att en 
analys av Confidence värde avlämnats i januari 2019 av ett utomstående Corporate Financebolag som gjort ett flertal transaktioner inom den 
svenska säkerhetsmarknaden de senaste 2 åren.

Prövning av nedskrivningsbehov

Prövning av värdet på goodwill sker löpande i enlighet med redovisningsprinciper som beskrivs i not 2.

Återvinningsbart belopp har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kas-
saflöden före skatt baserat på den budget som godkänts av styrelsen i Confidence och som täcker ett år. 

Omsättning och rörelseresultat har därefter extrapolerats över en femårsperiod utifrån bedömd tillväxttakt och marginalutveckling.

Kassaflöden bortom femårsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt enligt uppgift nedan.Tillväxttakten överstiger inte den 
långfristiga tillväxttakten för den marknaden där Confidence verkar.

Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden 2019 resp 2018:
191231 181231

Rörelsemarginal (EBITDA), sista perioden 1) 6,4% 8%
Tillväxttakt, bortom prognosperioden 2) 2% 2%
Diskonteringsränta (WACC) 3) 15% 15%

Prövning av nedskrivningsbehov har inte indikerat något ytterligare nedskrivningsbehov vid utgången av år 2019.

1) Rörelseresultatet justerat för avskrivningar dividerat med nettoomsättningen för det sista året i den femårsperiod som ligger till grund 
för beräknade framtida kassaflöden

2) Bolaget har fastställt ovanstående marginalkrav baserat på tidigare resultat och sina förväntningar på marknadsutvecklingen. Den 
vägda genomsnittliga tillväxttakt som används överstiger inte de prognoser som finns i branschrapporter. De diskonteringsräntor som 
används före skatt återspeglar de specifika risker som gäller för Confidence.

3) Diskonteringsränta före skatt används vid nuvärdesberäkning av uppskattade framtida kassaflöden. Diskonteringsräntan är fastställd 
genom att utgå från en riskfriränta som sedan adderas med en marknadsriskpremie och småbolagsriskpremie.

Bolaget har fastställt den budgeterade resultatmarginalen baserat på tidigare resultat och sina förväntningar på marknadsutvecklingen. Den 
vägda genomsnittliga långsiktiga tillväxten som används avviker ej från de prognoser som finns i branschrapporter. Omsättningen förväntas 
följa marknadens utveckling i koncernens marknadssegment. Samtidigt väntas en bruttomarginalförbättring då koncernens beroende av 
underentreprenörer minskats med förändringar i koncernens personalmix. En översyn har även skett avseende övriga rörelsekostnader. 

De diskonteringsräntor som används anges före skatt och återspeglar specifika risker som gäller för bolag av denna storlek. Bolaget 
anser inte att det bokförda värdet kan påverkas av någon rimligen möjlig förändring i de antaganden på vilket de kassagenererande 
enheternas återvinningsvärde baseras.

Confidence undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som be-
skrivs i not 2, nedskrivningar av icke finansiella anläggningstillgångar.

Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa 
uppskattningar göras. Om den uppskattade långsiktiga tillväxttakten som tillämpats för diskonterade kassaflöden efter den prognosti-
serade femårsperioden hade varit 1% istället för ledningens bedömning på 2%, skulle inte heller något nedskrivningsbehov av goodwill 
föreligga vid utgången av år 2019. Vad gäller rörelsemarginal har bolaget sänkt förväntad marginal för sista prognosperioden till 6,4% 
(8%). En ytterligare minskning av rörelsemarginal med 20% under prognosperioderna skulle heller inte leda till något nedskrivningsbe-
hov. En ökning av diskonteringsräntan med fem procentenheter till 20% i kombination med enlägre antagen tillväxttakten på 1% skulle 
inte heller föranleda ytterligare nedskrivningsbehov vid utgången av år 2019.
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NOT 15 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen 2018

191231 181231
Ingående anskaffningsvärde 8 713 11 009
Justering pga. ändrad redovisningsprincip IFRS16 -6 154 -
Justerat ingående redovisat värde 2 559 -
Investeringar 108 2 977
Ändrad bedömning* - -3 916
Omklassificering - 2 001
Avyttringar -64 -3 358
Utrangeringar - -
Utgående anskaffningsvärde 2 603 8 713

Ingående ackumulerade avskrivningar -4 537 -4 419
Justering pga. ändrad redovisningsprincip IFRS16 2 820 -
Justerat ingående redovisat värde -1 717 -
Årets avskrivningar -258 -2 393
Omklassificering - -173
Avyttringar 35 2 448
Utrangeringar - -
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 940 -4 537

Netto bokfört värde 663 4 176

*Avser ändring av restvärdesmetoden  
Per 31 december 2018 ingick leasingobjekt i posten inventarier som koncernen 
innehade enligt finansiella leasingavtal med följande belopp:

Leasade tillgångar 2019 2018
Anskaffningsvärde - 6 154
Ackumulerade avskrivningar - -2 820
Redovisat värde 0 3 334
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NOT 16 NYTTJANDERÄTTER OCH LEASINGSKULD
I balansräkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal:

Tillgångar med nyttjanderätt 2019-12-31 2019-01-01*
Lokaler 3 236 3 230
Fordon 1 608 3 334

4 844 6 564

Leasingskulder
Kortfristiga 2 984 3 607
Långfristiga 1 711 2 985

4 695 6 592

*Föregående år redovisades enbart leasing tillgångar och leasingskulder hänförliga till finansiella leasingavtal i enlighet med IAS 17 Leasingavtal. Tillgång-
arna presenterades som en del av materiella anläggningtillgångar och skulderna som en del av koncernens upplåning. För justeringar som redovisas vid 
övergången till IFRS16 per 1 januari 2019, se not 1.

Förfallostruktur leasingskuld 2019-12-31 2020 2021 2022 2023 Efter 2023
Summa  

betalningar
Fordon 1 343 230 57 - - 1 630
Lokaler 1 716 817 518 259 - 3 310
Summa 3 059 1 047 575 259 0 4 940

Det finns inga kostnader kopplade till variabla leasingavgifter som inte är inkluderade i leasingskulden. Bolaget är inte förbunden till några leasingavtal som 
ännu inte har påbörjats.

När leasingavtalets längd fastställs, beaktar ledningen all tillgänglig information som ger ett ekonomiskt incitament att utnyttja en förlängningsoption eller 
inte. Möjligheten att förlänga ett avtal inkluderas endast i leasingavtalets längd om det är rimligt säkert att avtalet förlängs.

Optioner att förlänga avtal finns inkluderade i ett antal av koncernens leasingkontrakt. Leasingperioden omprövas om en förlängningsoption beslutas att 
utnyttjas. Under innevarande räkenskapsår ledde denna omprövning av leasingperioderna till en ökning av leasingskulderna och nyttjanderätter med 1 432 
tkr där förlängning av kontorslokaler stod för 1 397 tkr.

Det totala kassaflödet för leasingavtal under året uppgår till:

 » Amortering 3 616 tkr
 » Ränta 192 tkr

Tillkommande nyttjanderätter under 2019 uppgick till 317 tkr

I resultaträkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal:

Avskrivning på nyttjanderätter 2019-12-31 2018-12-31
Lokaler -1 426 -
Fordon -1 967 -
Övrigt - -

-3 393 0

Räntekostnader (ingår i finansiella kostnader) -192
Utgifter hänförliga till korttidsleasing avtal (ingår i övriga  
externa kostnader) -385

Utgifter hänförliga till leasingavtal för vilka den underliggande 
tillgången är av lågt värde som inte är korttidsleasingavtal (ingår 
i övriga externa kostnader)

-422
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NOT 19 KUNDFORDRINGAR
Koncernen 

191231 181231
Kundfordringar 17 096 15 155
Reservering för förväntade kreditförluster -435 -82
Summa 16 661 15 073

Rörelser avseende reserv för osäkra Koncernen 
kundfordringar 191231 181231
Ingående balans -82 -66
Återföringar av outnyttjade belopp - -
Reserveringar -353 -16
Summa -435 -82
Det verkliga värdet på kortfristiga fordringar motsvarar det redovisa-
de värde, eftersom diskonteringseffekten inte anses vara väsentlig.
2019
Kundfordringar Brutto Nedskrivet
Ännu ej förfallna 14 057 -
Förfallet 1-30 dagar 1 797 -
Förfallet 31-60 dagar 61 -5
Förfallet 61-90 dagar 461 -24
Förfallet över 90 dagar 721 -406

17 096 -435

2018
Kundfordringar Brutto Nedskrivet
Ännu ej förfallna 13 272 -
Förfallet 1-30 dagar 1 512 -
Förfallet 31-60 dagar -46 -
Förfallet 61-90 dagar 73 -6
Förfallet över 90 dagar 344 -76

15 155 -82

Kundfordringaarna har ställs som säkerhet för fakturafinansiering, 
koncernen kan därmed ej pantsatta eller belåna dessa.

NOT 18 VARULAGER
Koncernen

191231 181231
Färdiga varor och handelsvaror 1 444 1 506
Summa 1 444 1 506

NOT 20 ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Koncernen 

191231 181231
Förutbetalda hyror 564 589
Förubetald leasing 63 80
Upplupna intäkter 529 884
Fordringar på beställare på uppdrag  
av entreprenadavtal 1 756 7 877

Övriga poster 1 293 992
Summa 4 205 10 422

Fordringar på beställare på uppdrag av entreprenadavtal
Upparbetad intäkt 19 998 26 470
Fakturering -18 242 -18 593

1 756 7 877

Upparbetad intäkt från pågående installationsprojekt redovisas över tid (tidi-
gare successiv vinstavräkning). Beräkningen av upparbetningsgraden sker 
på basis av upparbetade projektutgifter vid periodens utgång i förhållande 
till den mot projektinkomsten svarande projektutgiften för hela installationen. 
I balansräkningen redovisas installationsuppdragen brutto, projekt för pro-
jekt, antingen som ”Fordringar till beställare på uppdrag av entreprenadavtal” 
bland omsättningstillgångarna eller som ”Skulder till beställare på uppdrag av 
entreprenadavtal” bland kortfristiga skulder. De projekt som har högre uppar-
betade inkomster än vad som fakturerat redovisas som tillgång medan de pro-
jekt som har fakturerats mer än upparbetade inkomster redovisas som skuld.

NOT 21 UPPLÅNING
Koncernen Moderbolaget

Kortfristiga finansiella skulder 191231 181231 191231 181231
Leasing 2 984 1 918 - -
Factoring 12 162 10 775 - -
Upplåning från  
kreditinstitut/factoring 5 000 6 998 5 000 6 998

Summa 20 146 19 691 5 000 6 998

Koncernen Moderbolaget
Långfristiga finansiella skulder 191231 181231 191231 181231
Leasing med löptid > 1 år < 5 år 1 711 1 444 - -
Upplåning från kreditinstitut  
> 1 år < 5 år 7 000 - 7 000 -

Summa 8 711 1 444 7 000 0

Summa finansiella skulder 28 857 21 135 12 000 6 998

Koncernen har avtal om räntebärande fakturabelåning med Erik Penser 
Bank med ett maximalt belåningsutrymme om 15 MSEK motsvarande 90% 
av belåningsunderlaget till en räntekostnad om 3mån STIBOR + 5,6%
Koncernen hade per 2019-12-31 en fullt utnyttjad kredit om totalt 12,0 MSEK.
Räntevillkor för denna vid årsskiftet utnyttjade kredit är fastställt till 
3mån STIBOR + 6,95%.
Samtliga lånevillkor var uppfyllda vid årsskiftet.
Se vidare not 4 om finansiella risker och förfallotider.

NOT 17 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Moderbolaget
191231 181231

Ingående anskaffningsvärde 49 595 37 868
Effekt av fusion av dotterbolag -100 11 727
Aktieägartillskott - -
Likvidation - -
Nedskrivningar - -
Utgående anskaffningsvärde 49 495 49 595

Ägda av Confidence International AB: Kapital Bokfört Årets Eget 
Org nr Säte andel, % värde resultat kapital

Confidence International Management AB 556587-5910 Stockholm, Sverige 100 101 - 331
Confidence Sweden AB 556512-0408 Stockholm, Sverige 100 11 965 -4 396 1 795
Confidence Security Sweden AB 556551-3057 Stockholm, Sverige 100 37 429 86 4 569

49 495
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NOT 22 AVSTÄMNING AV NETTOSKULD

Nettoskuld 191231 181231
Likvida medel 11 171 3 257
Upplåning från kreditinstitut inkl.  
fakturabelåning* -24 162 -21 135

Leasingskulder -4 695 -
Summa -17 686 -17 878

* 2018 ingår även finansiella leasingskulder

Upplåning från 
kreditinstitut

Leasing-
skulder Summa Likvida  

medel Summa

Nettoskuld 2018-01-01 -18 035 -5 927 -23 962 4 447 -19 515
Kassaflöde 262 2 441 2 703 -1 190 1 513
Förvärv- leasing -3 793 -3 793 -3 793
Ändrad bedömning avseende  
finansiell leasing 3 917 3 917 3 917

Nettoskuld per 2018-12-31 -17 773 -3 362 -21 135 3 257 -17 878
Omräkning vid övergång till IFRS 16 -3 230 -3 230 -3 230
Nettoskuld per 2019-01-01 -17 773 -6 592 -24 365 3 257 -21 108
Kassaflöde -6 389 3 802 -2 587 7 914 5 327
Förvärv - leasing -1 905 -1 905 -1 905
Nettoskuld per 2019-12-31 -24 162 -4 695 -28 857 11 171 -17 686

NOT 23 UPPSKJUTEN SKATTESKULD

Koncernen 191231 181231
Uppskjuten skatteskuld 20 40

Summa 20 40

Uppskjuten skatteskuld avser temporära skillnader hänförliga  
till immateriella tillgångar

NOT 24 ÖVRIGA KORTFRISTIGA  
EJ RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Koncernen 
191231 181231

Mervärdesskatt 1 384 459
Personalens skatter 735 783
Förubetalda intäkter 4 023 4 535
Upplupna semesterskuld 3 392 2 841
Upplupna sociala avgifter 785 810
Skulder till beställare på uppdrag av  
entreprenadavtal 2 628 458

Övriga poster 2 098 1 394
Summa övriga kortfristiga ej räntebä-
rande skulder 15 045 11 280

Upparbetad intäkt från pågående installationsprojekt redovisas över tid (tidigare successiv vinstav-
räkning). Beräkningen av upparbetningsgraden sker på basis av upparbetade projektutgifter vid pe-
riodens utgång i förhållande till den mot projektinkomsten svarande projektutgiften för hela installa-
tionen. I balansräkningen redovisas installationsuppdragen brutto, projekt för projekt, antingen som 
”Fordringar till beställare på uppdrag av entreprenadavtal” bland omsättningstillgångarna eller som 
”Skulder till beställare på uppdrag av entreprenadavtal” bland kortfristiga skulder. De projekt som har 
högre upparbetade inkomster än vad som fakturerat redovisas som tillgång medan de projekt som har 
fakturerats mer än upparbetade inkomster redovisas som skuld.

Skulder till beställare på uppdrag av entreprenadavtal

Fakturering 17 576 51 028

Upparbetad intäkt -14 948 -50 570

2 628 458

Samtliga entreprenadavtal har en ursprunglig avtalstid kortare än 12 månader, varvid utestående belopp 
vid utgången av 2018 redovisats som intäkt under 2019.
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NOT 25 UPPLUPNA KOSTNADER OCH  
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Moderbolaget
191231 181231

Upplupna semesterskuld 22 5
Upplupna sociala avgifter 7 2
Övriga upplupna kostnader 893 345
Summa 922 352

NOT 27 EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Moderbolaget
191231 181231

Övriga borgensåtaganden 17 096 15 153
Summa 17 096 15 153

Generellt borgensåtaganden för koncernföretags skulder till banken.

NOT 26 STÄLLDA SÄKERHETER
Koncernen Moderbolaget

191231 181231 191231 181231
Avseende Skuld till kreditinstitut
Företagsinteckningar 1 000 1 000 1 000 1000
Tillgångar som innehas med 
finansiell leasing 1 608 3 334 - -

Pantsatta fordringar 17 096 15 153 - -
Garantier - - - -
Aktier i dotterbolag 27 495 29 266 49 395 49 395
Summa 47 199 48 753 50 395 50 395

Kundfordringar till ett belopp om 17 096 (15 153) har ställts som säkerhet för fakturafinansiering. Koncernen kan ej 
pantsätta eller belåna dessa kundfordringar för andra lån. Moderbolagets aktier i dotterbolag har ställts som säker-
het för kortfristig kredit.

NOT 28 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET
Koncernen Moderbolaget

191231 181231 191231 181231

Avskrivning av tillgångar 3 743 2 481 - -
Realisationsresultat - 82 - -
Lämnade koncernbidrag - - -8 300 -11 100
Andra ej likviditetspåverkande resultatposter -243 - - -
Summa 3 500 2 563 -8 300 -11 100
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NOT 29 SEGMENTREDOVISNING

Segment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkstäl-
lande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifie-
rats som VD och styrelse som fattar strategiska beslut. Koncernens verksamhet delas in i två segment, Säkerhet & Brand respektive Lås som vardera återfinns i den 
finansiella rapporteringen. Moderbolaget ingår inte i något segment.

Finansiella poster och skattekostnader fördelas inte per segment. Ej heller tillgångar och skulder via balansräkningen. 

Den information, avseende de affärsområden för vilka information ska lämnas för verksamhetsåret 2019 är följande:

Omsättning 2019-12-31 2018-12-31
Säkerhet & Brand 76 122 87 034

Lås 16 037 16 621
Ofördelat - -
Summa omsättning 92 159 103 655

Rörelseresultat före avskrivningar
Säkerhet& Brand -3 897 -9 507

Lås 1 304 385
Ofördelat -8 967 -6 987

Summa rörelseresultat före avskrivningar -11 560 -16 109

Rörelseresultat
Säkerhet & Brand -7 264 -11 825
Lås 931 191
Ofördelat -8 969 -6 987
Summa rörelseresultat -15 302 -18 621

2019 2018
Rörelseresultat - -

för vilka information skall lämnas -6 333 -11 634

Ofördelat -8 969 -6 987

Finansiella poster - netto -1 753 -1 413

Resultat före skatt -17 055 -20 034

Omstruktureringskostnader ingår i posten ofördelat för år 2019 med 2 694 TSEK.

NOT 30 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Moderbolaget
191231 181231

Nettoomsättning 3 400 3 400
Summa 3 400 3 400

Nettoomsättning avser management fee debiterad till de rörelsedrivande 
dotterbolagen.

Ett konsortium bestående av ett antal av bolagets största aktieägare har 
ingått avtal om borgensåtagande motsvarande 4,5 MSEK för den temporärt 
ökade rörelsekrediten om 7 MSEK som tecknats med Erik Penser Bank. 
Ersättning för borgensåtagande har utgått med 450 tkr, se även not 10.

Inga övriga transaktioner med närstående har skett under perioderna som 
årsredovisningen omfattar.
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NOT 32 FÖRUTBETALDA KOSTNADER  
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Moderbolaget
191231 181231

Förutbetalda försäkringspremier 35 35
Övriga poster 39 41
Summa 74 76

NOT 33 INCITAMENTSPROGRAM

På bolagsstämma 2017-05-11 fastlades ett incitamentsprogram för nyckel-
personer i ledande befattning om högst 2 900 000 teckningsoptioner, be-
rättigande till teckning av högst 2 900 000 aktier av serie B, riktat till Bo-
lagets helägda dotterbolag Confidence International Management AB, org 
nr 556587-5910, varvid de emitterade teckningsoptionerna ställdes ut och 
överläts (mot kontant betalning) till befintliga nyckelpersoner i koncernen. 
Aktieteckning skulle enligt incitamentsprogrammet ha tecknats under perio-
den 17 maj 2019 till 31 maj 2019. 

Teckningsoptioner förvärvades av anställda enligt följande:

Teckningsoptioner  
utställda 2017

Utestående 
optioner vid 

2019 års 
ingång

Förfallna 
optioner  

under året

Antalet utestå-
ende optioner 

vid 2019  
års slut

Ledande befattningshavare
Mats Engström 812 000 -812 000 -
Pär Nilsson 522 000 -522 000 -
Andes Krantz 522 000 -522 000 -
Mårten Brödje 522 000 -522 000 -

Summa 2 378 000 -2 378 000 0

Ingen teckningsoption nyttjades under året varvid optionerna förfallit utan teckning.

På bolagsstämman 2018-05-09 fastlades ett incitamentsprogram för nyck-
elpersoner i ledande befattning om total 9 500 000 teckningsoptioner, be-
rättigade tillteckning av högst 9 500 000 aktier av serie B, riktat till Bola-
gets helägda dotterbolag Confidence International Management AB, org nr 
556587-5910, varvid de emitterade teckningsoptionerna ställdes ut och över-
läts (mot kontant betalning) till befintliga nyckelpersoner i koncernen.

Varje teckningsoption ger rätt till teckning av en ny aktier av serie B i Bolaget 
med ett kvotvärde på 1,50 SEK och varje option ger rätt att under perioden 17 
maj 2020 till den 31 maj 2020 teckna 0,03 aktier till en teckningskurs på 9,45 
SEK efter omräkning. Vid överlåtelse av teckningsoptionerna till nyckelperso-
nerna betalades 0,006 SEK, vilket är teckningsoptionernas marknadspris fast-
ställ enligt vedertagen optionsvärderingsmodell (Black & Scholes) utifrån den 
genomsnittliga stängningskursen för Bolagets aktier av serie B om 0,15 SEK 
för perioden 29 maj till 11 juni 2018 baserat på en teckningskurs om 0,21 SEK.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma 
att öka med 427 500 SEK genom utgivande av 285 000 aktier av serie B, var 
och en med ett kvotvärde av 1,50 SEK, vilket motsvarade en utspädning om 
1,8% vid tillfället för teckning av optionerna.

Lösenbeloppet överstiger dock marknadspris varvid optionerna inte be-
döms nyttjas.

Teckningsoptioner förvärvades av anställda enligt följande:

Teckningsoptioner  
utställda 2018

Utestående 
optioner vid 

2019 års 
ingång

Förfallna 
optioner  

under året

Antalet utestå-
ende optioner 

vid 2019  
års slut

Ledande befattningshavare
Pär Nilsson 4 750 000 - 4 750 000
Marie Snidare 2 375 000 - 2 375 000
Mikael Petterson 2 375 000 - 2 375 000

Summa 9 500 000 0 9 500 000

NOT 31 FINANSIELLA INSTRUMENT  
PER KATEGORI

Koncernen 
191231 181231

Tillgångar i balansräkningen
Kundfordringar 16 669 15 162
Likvida medel 11 171 3 257
Summa 27 840 18 419

Skulder i balansräkningen
Långfristig upplåning från kreditinstitut 7 000 1 444
Kortfristig upplåning från kreditinstitut 17 146 19 691
Leverantörsskulder 7 359 14 579

31 521 35 714

Samtliga finansiella tillgångar ingår i kategorin som värderas  
till upplupet anskaffningsvärde.

Samtliga finansiella skulder ingår i kategorin som värderas  
till upplupet anskaffningsvärde.

Skillnaden mellan redovisade och verkliga värden anses vara oväsentlig då 
påverkan av diskonteringseffekten är låg och de förfaller inom ett år.
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NOT 36 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Moderbolaget
191231 181231

Erhållet koncernbidrag - -

Lämnade koncernbidrag -8 300 -11 100

Summa -8 300 -11 100

NOT 35 ÅRETS RESULTAT

Resultatdisposition
2020

Överkursfond 75 667

Balanserat resultat -95 271

Årets resultat -13 224
Summa -32 828

Styrelsen och verkställande direktören för Confidence Inter-
national AB (publ) föreslår att den ansamlade förlusten över-
förs i ny räkning.

NOT 34 AKTIEKAPITAL OCH ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL

Antal aktier 2019 2018
Ingående balans 1 januari 245 909 978 59 277 194
Sammanläggning aktier 100:1 -255 825 878 -

Företrädesemission 25 420 500 181 764 916

Garantiemission - 4 867 868

Utgående balans 31 december 15 504 600 245 909 978

Aktiekapital per 31 december, TSEK 23 257 24 591

Kvotvärde, kr 1,5 0,1

Antal aktier Aktiekapital Ej registrerat 
aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Summa

Avstämning
Per 1 januari 2019 245 909 978 24 591 1 250 94 345 120 186
Sammanläggning av aktier 100:1 -255 825 878 0
Minskning av aktiekapitalet -21 965 -21 965
Registrering av kvittningsemission 1 250 -1 250 0
Nyemission 25 420 500 19 381 19 381
Transaktionskostnader nyemission -1 964 -1 964
Per 31 december 2019 15 504 600 23 257 0 92 381 115 638

Samtliga aktier är till fullo betalda
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NOT 37 HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

Den pågående Covid-19 pandemins påverkan på bolaget över tid är svårbedömd. Bolaget fortsätter dock, efter erforderliga 
anpassningar, att framgångsrikt leverera tjänster och system till kunder inom samtliga målsegment. Påverkan för kunder inom 
kritisk infrastruktur, kommersiella fastigheter och datacenter är hittills begränsad och orderingången från dessa kunder är fort-
satt stark. En tydlig inbromsning kan dock konstateras, framförallt avseende nya projekt, i den begränsade omsättning som 
härrör från hotell- och konferensmarknaden (motsvarar ca 17% av total omsättning). Vid en utdragen kris kommer detta påverka 
omsättningen inom affärsområde Lås, innehållande hotell- och konferenssegmentet, negativt. 

Den underliggande trenden för bolagets största affärsområde Säkerhet och Brand är positiv. Bolaget ser samtidigt kontinuerligt 
över affärsverksamheten och vidtar nödvändiga och påkallade åtgärder för att säkerställa kontinuitet utifrån rådande läge. Bola-
get kommer även utvärdera och använda sig av de olika möjligheter och statliga understöd som nu tillhandahålls.

2020-05-11 Mikael Pettersson utses till ny vd i confidence international

Efter en genomförd turnaround av verksamheten under ledning av VD Pär Nilsson, är det dags att förflytta Confidence Interna-
tional in i en tydlig och strategisk tillväxtfas. I samband att bolaget nu går in i nästa fas har Mikael Pettersson, med bl.a. meriter 
som f.d. Nordenchef för Niscayah (numera Stanley Security), utsetts till VD med tillträde den 17 maj 2020. Mikael Pettersson 
anställdes i början av 2018 som försäljningschef och övergick till att bli bolagets operativa chef/COO den 1 juli 2019. Rollen som 
COO kommer inte att ersättas utan fortsätta att drivas av Mikael i sin nya roll som VD.

2020-05-05 Confidence säkrar skyddsklassad kritisk infrastruktur till värde 5,1 MSEK

Confidence har tecknat ytterligare ett strategiskt viktigt avtal om leverans av komplett säkerhetslösning för ett större skydds-
klassat objekt. Det nya avtalet, i huvudsak likvärdigt med avtalet som meddelades den 28/2-2020, omfattar yttre skalskydd, 
inbrottslarm, passersystem, kamera-övervakning och brandlarm. Kunden är en del av en världsledande internationell koncern 
inom bland annat elektrifieringsprodukter och elnät och inom…

2020-03-31 Confidence förlänger avtalstiden för ökad rörelsekredit

Bolagets styrelse har i samråd med kreditgivaren beslutat att förlänga avtalstiden för den temporärt utökade rörelsekrediten 
med Erik Penser Bank om totalt 7 MSEK med ytterligare ett år. Beslutet är fattat för att på bästa sätt fortsatt understödja den 
positiva underliggande utvecklingen i bolaget och mot bakgrund av det rådande omvärldsläget.

2020-03-30 Confidence International AB senarelägger årsstämman och offentliggörandet av årsredovisningen

Styrelsen i Confidence International AB har beslutat att senarelägga årsstämman till torsdagen den 11 juni 2020. Årsredovis-
ningen offentliggörs via pressmeddelande och på bolagets hemsida senast den 13 maj 2020.

2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019

2020-02-18 Teknisk säkerhet och brandskydd av skyddsklassad kritisk infrastruktur till värde 4,8 MSEK

Confidence har tecknat avtal om leverans av komplett säkerhetslösning för ett större skyddsklassat objekt. Den avtalade lös-
ningen omfattar yttre skalskydd, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning och brandlarm. Lösningen är initialt lokal, men 
samtliga system förbereds för integration för central yttre styrning och kontroll. Den för Confidence nya kunden är en del av en 
världsledande internationell koncern inom bland annat elektrifieringsprodukter och elnät och inom lösningar för transformation 
och distribution av el. Avtalet är av stor strategisk vikt för bolagets satsning inom marknadssegmentet kritisk infrastruktur. Instal-
lationsarbetet på det skyddsklassade objektet utförs i etapper med start i april 2020 och avtalat värde uppgår till ca 4,8 MSEK.

2020-01-28 Kriminalvården och Confidence tecknar ramavtal inom brand- och säkerhetsteknik

Kriminalvården tecknar ramavtal med Confidence avseende teknisk säkerhet och brandskydd. Ramavtalet, som saknar kon-
trakterat ordervärde, omfattar installation av säkerhetstekniska telesystem på Kriminalvårdens anläggningar i hela landet. Avta-
let avser nyproduktion, renoveringar, kompletteringar, uppgraderingar av säkerhetstekniska telesystem inom anstalt, häkte och 
frivård. Antalet avtalspartner till kriminalvården inom detta område är totalt åtta (8) st.

Samtliga händelser efter periodens slut finns att läsa i sin fulla längd på Confidence hemsida https://confidence.se
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GODKÄNNANDE AV ÅRSREDOVISNING
Styrelsen godkänner årsredovisningen för publicering. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar kommer att  
föreläggas årsstämman 2020-06-11 för fastställelse.
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Confidence International AB (publ), org.nr 556291-7442 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Confidence International AB (publ) för 
år 2019. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 14-43 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt 
rapporten över totalresultatet och rapporten över finansiell ställning för koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns 
på sidorna 1-13 samt 48-50. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra 
information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS, så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
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tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Confidence International AB (publ) för år 2019 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
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Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Stockholm den 12 maj 2020 

PricewaterhouseCoopers AB 

Nicklas Kullberg 
Auktoriserad revisor 
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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 latent 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.
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Confidence årsredovisning tillhandahålls som dokument i pdf-format på hemsidan.

Dokumentet är utformat för läsbarhet online och för vanlig utskrift.
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