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Pressinformation 24 februari 2021 
Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2020

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), 
noterat på NASDAQ First North, lämnar följande 
rapport för perioden januari-december 2020

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG OKTOBER - DECEMBER 2020
 » Nettoomsättningen för perioden uppgick till 28,7 (21,0) MSEK

 » Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 0,1 (-4,4) MSEK varav affärsområdenas  
 rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 1,9 (-2,9) MSEK

 » Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,8 (-5,2) MSEK

 » Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,05 (-0,33) SEK  
 före och efter utspädning

 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av  
 rörelsekapital uppgick till -4,9 (-1,9) MSEK

 Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

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

ESPLANADEN 3B, 172 67 SUNDBYBERG

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

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI - DECEMBER 2020
 » Nettoomsättningen för perioden uppgick till 100,1 (92,0) MSEK

 » Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -13,8 (-15,3) MSEK varav  
 affärsområdenas rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgår till -3,0 (-6,3) MSEK

 » Periodens resultat efter skatt uppgick till -15,8 (-17,1) MSEK

 » Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -1,02 (-1,10) SEK  
 före och efter utspädning

 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av  
 rörelsekapital uppgick till -3,3 (-12,0) MSEK

 Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.
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Koncernens nettoomsättning ökade i det fjärde kvartalet med 37 procent och bolaget redovisar en resultat-
förbättring om 4,5 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen är ett resultat av ett högt 
och effektivt produktionstempo i pågående större projekt för datacenters och Kriminalvården tillsammans 
med en genomgående högre underliggande affärs- och produktionstakt. 

Nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 28,7 (21,0) 
MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) för koncernen om 0,1 
(-4,4) MSEK med ett rörelseresultat från operativ verksamhet 
utgjorde 1,9 (-2,9) MSEK. Perioden visar en fortsatt tydlig po-
sitiv utveckling avseende den operativa verksamheten genom 
ökad produktivitet och en anpassad strukturell kostnadsnivå 
som är ett resultat av organisatoriska förändringar genomförda 
under andra kvartalet 2020. Pandemins negativa påverkan är 
till största del koncentrerad till affärsområde Lås med primärt 
kundsegment hotell- och konferensanläggningar. Brand- och 
säkerhetsaffärens regulatoriska service- och underhållsaffär 
har påverkats i mindre omfattning än beräknat. Bolaget har fort-
satt för avsikt att, där det bedöms nödvändigt, dra fördel av de 
statliga stöd och lättnader som erbjuds.

Affärsområde Säkerhet & Brand redovisar i det fjärde kvar-
talet omsättning om 25,8 (17,7) MSEK, motsvarande 46 pro-
cent ökning, med ett positivt rörelseresultat (EBIT) om 1,4 
(-3,4) MSEK. Perioden karaktäriseras av ett fortsatt starkt 
flöde i underliggande försäljning och merförsäljning, främst till 
bolagets prioriterade målgrupp kritisk infrastruktur och data-
center, men även till nya och befintliga kunder inom flertalet 
viktiga kundsegment. En generellt ökad hotbild, och på många 
håll ett stort moderniseringsbehov, föranleder kunderna inom 

kritisk infrastruktur och kommersiella fastigheter att i större 
omfattning investera i verksamhets- och kundanpassad säker-
het. Detta för att proaktivt säkerställa låg sårbarhet och hög 
leveranskvalitet gentemot sina kunder och samhället i stort. 

Affärsområde Lås redovisar en omsättning för det fjärde 
kvartalet om 3,3 (3,3) MSEK, med ett positivt rörelseresultat 
om (EBIT) om 0,5 (0,5) MSEK. Affärsområdets orderingång 
under fjärde kvartalet bromsades åter in efter en försiktigt po-
sitiv trend efter sommaren. Hotell- och konferensmarknaden 
har ett underliggande servicebehov och affärsområdet genom-
för aktiv marknadsbearbetning för att bibehålla goda kundre-
lationer i avvaktan på ett mer normaliserat marknadsläge. Af-
färsområdets specialistkompetens fortsätter utvecklas under 
pandemin genom utbildning och produktutveckling. Produkti-
viteten bibehålls på en hög nivå genom att flexibelt erbjuda 
fria resurser till affärsområde Säkerhet & Brand. Tillväxten i 
affärsområdet har under perioden begränsas av den fortsatt 
höga intensiteten i rådande pandemi och vår bedömning är att 
detta kvarstår under de inledande kvartalen 2021.

Under januari, efter rapportperiodens utgång, slutfördes fram-
gångsrikt en nyemission med företräde för bolagets aktieäga-
re som tillförde bolaget 19,1 MSEK före emissionskostnader. 
Emissionen övertecknades med 186 procent.

Offertstock (tkr)Orderingång (tkr)
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Mikael Pettersson

VD, Confidence International AB (publ.) 

Direkt: +46 (0)8 620 82 00

E-post: mikael.pettersson@confidence.se

”Certifierade igen enligt Greate Place To Work®  
- med ännu bättre utfall! 
Detta är viktiga mjuka värden då personalen är vår 
främsta styrka och en förutsättning för vår ökade 
produktivitet och fortsatta operativa lönsamhet”

Bolaget har en stark affärsutveckling, en fokuserad och kundorien-
terad försäljningsorganisation och service- och eftermarknads- affär 
över hela landet. Framtidsutsikterna för vår huvudmarknad kritisk 
infrastruktur, framförallt datacenters och energisegmentet, är goda 
genom en lägre påverkan från den rådande pandemin än andra 
kundsegment. Vi ser en fortsatt hög efterfrågan vilket tydligt avspeglas 
i bolagets order- och offertstock, och som också avspeglas av att bola-
get under det senaste året tecknat flera större och lånsiktiga ramavtal 
med väsentliga aktörer inom våra prioriterade segment.

Confidence strategiska satsning på verksamhets- och kundanpassad 
brand- och säkerhetsteknik för kritisk infrastruktur, kommersiella fast-
igheter, industri samt hotell och konferens är framgångsrik och gene-
rerar god lönsamhet. Kund- och tjänstesegment med hög prispress, 

lägre krav på kundanpassning och behov av specialistkompetens 
kommer även fortsättningsvis att nedprioriteras.

Bolagets bedömning är att marknadsutsikterna för hotell och konfe-
renssektorn är osäkra även den kommande perioden. Tillväxt är att 
förvänta efter genomfört vaccinationsprogram då kundsegmentet har 
ett uppdämt behov av service- och eftermarknadsåtgärder tillsam-
mans med ett moderniseringsbehov. Samtidigt är det vår bedömning 
att efterfrågan på Confidence tjänster inom kritisk infrastruktur ökar 
genom en fortsatt ökad investeringstakt och en generellt ökad hotbild. 
Utvecklingen bedöms vara uthållig och gynnas av allt hårdare krav 
avseende säkerhet samt att kraven från samhälle och medborgare på 
ökad tillgänglighet och omställningsförmåga ökar.

Framtidsutsikter 
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NYCKELTAL

DEFINITIONER
 » Rörelsemarginal Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen.

 » Vinstmarginal Rörelseresultat före räntekostnader dividerat med omsättningen.

 » Sysselsatt kapital Eget kapital plus räntebärande skulder.

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

 » Eget kapital Redovisat eget kapital.

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

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

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

 » Genomsnittligt antal anställda Medelantalet anställda per respektive period.

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

2020 2019 2020 2019

Belopp i KSEK OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC

Resultat

Nettoomsättning 28 690 20 973 100 069 91 956

Rörelseresultat, EBIT 52 -4 398 -13 826 -15 302

Periodens resultat -816 -5 190 -15 804 -17 055

Marginaler

Rörelsemarginal, %, EBIT 0,2% neg. neg. neg.

Vinstmarginal, % neg. neg. neg. neg.

Avkastningsmått

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

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

Finansiell ställning

Balansomslutning 79 040 72 239 79 040 72 239

Eget kapital 5 154 20 958 5 154 20 958

Sysselsatt kapital 46 398 49 835 46 398 49 815

Soliditet, % 7% 29% 7% 29%

Per aktie

Eget kapital per aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr 0,33 1,35 0,33 1,35

Periodens resultat per aktie i genomsnitt före och efter utspädning, kr -0,05 -0,33 -1,02 -0,35

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

Anställda

Genomsnittligt antal anställda 54 56 57 54

Nettoomsättning per anställd 531 375 1756 1703
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MARKNAD
Confidence är verksamt inom marknaden för integrerade säkerhetslös-
ningar. Bolaget tillhandahåller produkter, tjänster och kompletta lösningar 
inom säkerhet, brandskydd samt inom lås. Erbjudandet bygger på noga 
utvalda produkter från samarbetspartners, vilka antingen säljs som se-
parata system eller som integrerade helhetslösningar. Bolaget tillhan-
dahåller egen installationskapacitet samt 24/7 jour, service och support. 
Confidence prioriterade målgrupper är större kunder med behov av hel-
hetslösningar, fastighetsägare och förvaltare, kritisk infrastruktur, hotell 
och konferensanläggningar samt industri- och tjänsteföretag.

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

OMSÄTTNING
1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 28,7 (21,0) MSEK. 
Omsättningshöjningen hänförlig till affärsområde Säkerhet & Brand upp-
går till 8,1 MSEK och omsättningshöjningen hänförlig till affärsområde 
Lås uppgår till 0 MSEK jämfört med samma period föregående år.
Orderingången under kvartalet uppgick till 16,9 (14,6) MSEK, en ökning 
med 16 procent jämfört med samma period föregående år. Offertstocken 
var vid 2020 års utgång 33 procent högre än vid föregående årsskifte och 
uppgick till 210,3 MSEK (158,6) MSEK.

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020
Koncernens nettoomsättning under året uppgick till 100,1 (92,0) MSEK. 
Omsättningshöjningen hänförlig till affärsområde Säkerhet & Brand upp-
går till 10,6 MSEK och omsättningsminskningen hänförlig till affärsområ-
de Lås uppgår till -1,9 MSEK jämfört med samma period föregående år.
Orderingången ackumulerat för helåret 2020 uppgår till 85,3 (74,2) 
MSEK, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år.

RESULTAT
1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020
Koncernens rörelseresultat uppgick till 0,1 (-4,4) MSEK och periodens 
totalresultat uppgick till -0,8 (-5,2) MSEK. 
Rörelseresultatet före avskrivningar för affärsområde Säkerhet & Brand 

ökade med 4,9 MSEK jämfört med samma period föregående år och 
uppgick till 2,4 (-2,5) MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar för af-
färsområde Lås ökade med 0,1 MSEK jämfört med samma period före-
gående år och uppgick till 0,7 (0,6) MSEK.

Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,05 (-0,33) 
SEK. Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning.

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020
Koncernens rörelseresultat uppgick till -13,8 (-15,3) MSEK och perio-
dens totalresultat uppgick till -15,8 (-17,1) MSEK. 

Rörelseresultatet före avskrivningar för affärsområde Säkerhet & Brand 
ökade med 3,8 MSEK jämfört med samma period föregående år och 
uppgick till -0,1 (-3,9) MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar för af-
färsområde Lås minskade med 0,1 MSEK jämfört med samma period 
föregående år och uppgick till 1,2 (1,3) MSEK.

Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -1,02 (-1,10) 
SEK. Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning.

AVSKRIVNINGAR
1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020
Avskrivningarna i perioden uppgick till -1,1 (-1,0) MSEK, varav -1,0 (-0,9) 
MSEK avser avskrivningar på nyttjanderättstillgångar.

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020
Avskrivningarna för året uppgick till -4,1 (-3,7) MSEK, varav -3,6 (-3,4) 
MSEK avser avskrivningar på nyttjanderättstillgångar.

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE
1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020
Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till -4,9 
(-1,9) MSEK.

Av kortfristiga fordringar uppgår kundfordringar till 17,2 (16,7) MSEK. 
Övriga kortfristiga fordringar avser främst upparbetade men ännu ej fak-
turerade intäkter samt förutbetalda kostnader. Likvida medel uppgick till 
5,9 (11,2) MSEK.

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 
-3,3 (-12,0) MSEK.

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

VERKSAMHETEN

SÄKERHET OCH BRANDLARM FÖR

KRITISK INFRASTRUKTUR
Långt innan hotbilden mot vårt samhälles infrastruktur ökat, har Confi-
dence skyddat elnät, kommunikationer, vattenrening och distribution. 
Kunderna finns bland el-leverantörer, datacenteroperatörer, operatö-
rer av spårbunden trafik, telekombolag m.fl. En gemensam nämnare 
för dessa är att deras verksamheter kräver högsta säkerhet, finns 
över stora geografiska områden och där man vill ha en samlad säker-
hetslösning, ofta med central styrning.

SÄKERHET OCH BRANDLARM FÖR

FASTIGHET
Fastighetsägare har många gånger en stor bredd vad det gäller sitt be-
stånd, från äldre kulturbyggnader till traditionella kontors-, bostads- och 
industrifastigheter, vilket många gånger kan vara utmanande i förvalt-
ningsfasen. Gemensamt är dock behovet av en god driftsekonomi och 
samtidigt skapa trygga och säkra fastigheter, där teknik och tjänster gene-
rerar värde och nytta för såväl ägare som brukare. Confidence har en lång 
erfarenhet av att leverera lösningar som bidrar till att säkra fastigheten.



CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL.) KVARTAL 4 - 2020 
6

FINANSIERING
Koncernen har vid periodens utgång räntebärande skulder om 41,2 (28,9) 
MSEK. De räntebärande skulderna innefattar leasingskulder med 8,0 (4,7) 
MSEK, factoring med 12,3 (12,2) MSEK, upplåning från kreditinstitut med 
13,5 (12,0) MSEK samt uppskov med betalning av skatter och avgifter 
med 7,5 (0) MSEK. Av de räntebärande skulderna är leasingskulden om 
4,7 MSEK och upplåningen från kreditinstitut om 7,0 MSEK långfristiga.

Det finns inga väsentliga skillnader mellan nominella värden och verkliga 
värden avseende räntebärande skulder.

Eget kapital uppgår till 5,2 (21,0) MSEK och soliditeten till 7 (29) procent.

Under januari 2021 genomfördes en nyemission med företräde för bola-
gets aktieägare som tillförde bolaget 19,1 MSEK före emissionskostna-
der. Med beaktande av nyemissionen, de nya kundavtal som tecknats och 
pressmeddelats under senare tid, den budget som styrelsen fastslagit för 
2021 och med den användning av emissionslikviden som beskrivits i emis-
sionsprospektet, inklusive amorteringar av räntebärande skulder, anser 
styrelsen och företagsledningen att bolaget har tillräcklig tillgänglig likvidi-
tet för att driva verksamheten vidare under de kommande 12 månaderna.

INVESTERINGAR
1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020
Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0 
(0) MSEK.

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020
Investeringar i materiella anläggningstillgångar tom september uppgick 
till 0,2 (0,1) MSEK.

ANSTÄLLDA
Medelantal anställda i koncernen under fjärde kvartalet var 54 (56). Med-
eltalet anställda i koncernen för hela året uppgick till 57 (54).

INCITAMENTSPROGRAM
På årsstämma 2018-05-09 beslutades att införa ett incitamentsprogram 
för bolagets ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag och to-
talt omfattande 9 500 000 teckningsoptioner. Tre ledande befattningsha-
vare erbjöds och valde i juli 2018 att köpa teckningsoptioner och totalt 
tecknades samtliga 9 500 000 av serie 2018/2020 enligt föreslagen till-
delning. Varje option gav 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 översteg dock marknadspris varvid de 
inte nyttjats under perioden.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
För rapportperioden är styrelsearvoden till samtliga ledamöter reglerade 
genom beslut på årsstämma 2020-06-11.

Som beskrivits i emissionsprospektet per den 2020-12-23 har följande 
transaktioner med närstående genomförts. Styrelseledamoten Samir 
Taha har via sitt bolag Visiren AB, liksom bolagets CFO Mikael Behm 
via sitt bolag Behm & Co, ingått i det garantikonsortium som i nyemissio-
nen garanterat den del av emissionen som inte tecknats via tecknings-
förbindelser, totalt ca 35,4 procent eller ca 6,7 MSEK. Ersättningen för 
detta garantiåtagande har fastställts till 10 procent av garanterat belopp 
och erläggs efter företrädesemissionens genomförande genom en riktad 
emission genom kvittning. Teckningskursen har fastställts, i enlighet med 
prospektet, som den volymvägda genomsnittskursen av Confidence ak-
tie under teckningsperioden 7-21 januari 2021 och uppgår till 3,16 kronor 
per aktie. Ersättningen till Visiren AB uppgår till 99,3 kSEK och till Behm 
& Co AB 25 kSEK. Ersättningarna belastar koncernen i 2021.

Inga övriga transaktioner med närstående har skett under rapportperio-
den eller efter dess utgång. 

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

MODERBOLAGET
1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2020
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,9 (0,9) 
MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,6 (-1,4) MSEK. 

Det egna kapitalet uppgick till 15,2 (31,2) MSEK vilket innebär en soliditet 
på 29 (55) procent.

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 3,4 (3,4) 
MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7,1 (-4,9) MSEK. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN
Som beskrivits i föregående kvartalsrapporter har den pågående Covid-
19-pandemin påverkat bolaget under 2020 och fortsätter att göra det även 
under det fjärde kvartalet. Pandemins fortsatta påverkan på bolaget är svår-
bedömd.

Under det fjärde kvartalet har efterfrågan från hotell- och konferensmarkan-

VERKSAMHETEN

SÄKERHET OCH BRANDLARM FÖR

INDUSTRI
Ett avbrott i tillverkningen eller förlust av lagret hos en industri, kan 
få förödande konsekvenser eller till och med göra att företaget går i 
konkurs. Att då ha en genomtänkt säkerhetslösning tillsammans med 
Confidence kan vara skillnaden på framgång eller katastrof. Många 
gånger är miljöerna väldigt utmanande och det krävs tekniskt avance-
rade lösningar för att uppnå ett säkert skydd och där kommer Confi-
dence in med sin långa erfarenhet att hitta rätt lösning.

SÄKERHET BRANDLARM & LÅSSYSTEM FÖR

HOTELL & KONFERENS
Confidence är sedan snart 30 år marknadsledande inom hotellsäkerhet 
och har en unik position och kompetensprofil för att bistå större och min-
dre aktörer med kompletta säkerhetslösningar för dessa miljöer. I hotell, 
konferensanläggningar, kontorshotell och liknande miljöer där tidsav-
gränsad behörighet till rum och resurser är en central del av affärsmodel-
len och funktion, enkelhet, kvalitet och totalekonomi på lås- och säker-
hetssystemen avgörande för verksamhetens framgång.
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den varit fortsatt svag för affärsområdet Lås, som trots detta och som genom 
att flexibelt anpassa sin kapacitet till rådande förhållanden, ändå kunna upp-
rätthålla en affärsvolym och också förbättrat sin omsättning och lönsamhet i 
jämförelse med de föregående kvartalen.
Affärsområdet Säkerhet & Brand har haft en fortsatt hög efterfrågan på bo-
lagets avancerade lösningar inom teknisk säkerhet, men har som beskrivits 
i de föregående kvartalsrapporterna, påverkats av dels en förhöjd sjukfrån-
varo, dels av i vissa fall försvårad access till kunders lokaler och i vissa fall 
förseningar i igångsättandet av projekt, Denna påverkan har dock varit min-
dre under det fjärde kvartalet än under de två föregående:

Följande händelser har pressmeddelats under rapportperioden: 
2020-12-23  Confidence offentliggör prospekt med anledning av  
 förestående företrädesemission
2020-12-18  Confidence International AB, rapporterar från  
 extra bolagsstämma
2020-11-20  Confidence nyemission 100 procent garanterad
2020-11-20  Kvartalsrapport tredje kvartalet 2020
2020-11-18  Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence International AB
2020-11-09  Confidence föreslår ökat finansiellt handlingsutrymme  
 genom nyemission
Samtliga händelser finns att tillgå i sin fulla längd på www.confidence.se

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Bolagets styrelse fattade den 9 november beslut att kalla till en extra bo-
lagsstämma för att där föreslå aktieägarna att genomföra en nyemission 
med företrädesrätt för bolagets aktieägare i syfte att stärka bolagets ba-
lansräkning och likviditet. Förslaget om nyemission möjliggör fortsatt för-
säljningstillväxt, parerar en eventuell fortsatt negativ effekt av Covid-19 
samt ger möjlighet att dra fördel av den pågående temporära avmattning-
en i marknaden till att stärka positionen genom selektiva förvärv. Målet 
har varit att tillföra bolaget 19,0 MSEK före emissionskostnader. Nyemis-
sionen omfattades av teckningsförbindelser motsvarande ca 65 procent 
av det föreslagna emissionsbeloppet och bolaget inhämtade dessutom 
garantiåtaganden uppgående till 100 procent.
Företrädesemissionen tecknades till ca 284 %, vilket pressmeddelades 
2021-01-25. Emissionslikviden inflöt till moderbolaget 2021-01-29 och 
har som planerat bl.a. använts att återbetala den bryggkredit på 3,5 
MSEK som upptogs under november 2020 från Erik Penser Bank.
Bolaget erhöll 2021-01-08 ett tilldelningsbeslut i en offentlig upphandling 
från Kriminalvården med en anbudssumma på 56,3 MSEK fördelat över 
ca 2 år. Projektavtal kring detta uppdrag undertecknades senare under 

januari 2021 och förberedelser för uppstart av detta uppdrag har påbörjats.

Bolaget tecknade under januari 2021 ett ramavtal med Vattenfall avseen-
de teknisk säkerhet och brandskydd. Avtalstiden är fyra år med möjlighet 
för Vattenfall att förlänga ett år i taget under fyra år. Bolaget uppfattar att 
Vattenfall genom detta ramavtal bekräftar förtroendet i den redan existe-
rande och goda kundrelationen. 

Följande händelser har pressmeddelats efter  
rapportperiodens utgång:
2021-01-25  Confidence företrädesemission kraftigt övertecknad

2021-01-21  Kriminalvårdens tilldelningsbeslut för confidence till  
 värde 56 msek fastställt

2021-01-18  Confidence senarelägger publicering av delårsrapport  
 för fjärde kvartalet 2020

2021-01-15  Vattenfall tilldelar confidence ramavtal inom brand-  
 och säkerhetsteknik

2021-01-14  Rättelse: kriminalvården meddelar tilldelningsbeslut  
 avseende säkerhetsteknik till värde 56 msek

2021-01-12  Confidence offentliggör tilläggsprospekt

2021-01-08  Kriminalvården och Confidence tecknar avtal inom  
 säkerhetsteknik för anstalten hall till värde 56 msek 

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

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt International Re-
porting Standards (IFRS) med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. 
För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finan-
siell rapporterings rekommendation RFR 2 tillämpats.

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som fram-
går av årsredovisningen för 2019.

IASB har publicerat tillägg till standarder som träder i kraft från 1 januari 
2020 eller senare. Dessa tillägg har inte haft någon väsentlig påverkan 
på bolagets finansiella rapporter. Samtliga belopp i denna delårsrapport 
är angivna i tusen svenska kronor, KSEK, om ej annat anges och avrund-
ningsdifferenser kan därför förekomma.

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

VERKSAMHETEN
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Uppskattningar och bedömningarna utvärderas löpande och baseras på 
historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om 
framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. 
Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De om-
råden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära bety-
dande risk för justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell 
ställning under kommande rapportperioder är främst bedömningar om; 
marknadsförutsättningar, nyttjandeperiod för koncernens immateriella 
och materiella anläggningstillgångar, prövning av nedskrivningsbehov 
för goodwill, värdet av aktier i dotterbolag, värdering av ej aktiverade 
uppskjutna skattefordringar, värdering av kundfordringar samt intäktsre-
dovisning av fastprisprojekt.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka kan inne-
bära en risk för koncernens verksamhet och resultat. För bolagets risker 
och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2019.

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

UTSIKTER FÖR 2021
Bolaget lämnar ingen prognos för 2021.

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

MARKNADSNOTERING
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet 
CONF. Aktiens stängningskurs per 2020-12-30 var 1,60 SEK.

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

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

Stockholm, 24 februari 2021 Confidence International AB (publ.)

För ytterligare information
VD Mikael Pettersson Tel 08-620 82 00

CFO Mikael Behm Tel 08-620 82 00

Pressansvarig Mats Wahlgren, Tel 0708-59 18 75

KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION

Årsredovisning 2020   2021-04-22

Kvartalsrapport Q1   2021-05-21

Årsstämma    2021-05-28

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets  
hemsida: https://www.confidence.se
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
2020 2019 2020 2019

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Belopp i KSEK OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC

Nettoomsättning 28 690 20 973 100 069 91 956
Övriga rörelseintäkter 413 1 720 203
Summa rörelsens intäkter 29 103 20 974 100 789 92 159

Rörelsens kostnader
Direkta uppdragskostnader -13 693 -10 261 -49 372 -45 684
Övriga externa kostnader -3 222 -3 158 -13 844 -13 842
Personalkostnader -11 087 -10 919 -47 257 -43 942
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 104 -996 -4 142 -3 742
Övriga rörelsekostnader 55 -38 - -251
Summa rörelsens kostnader -29 051 -25 372 -114 615 -107 461

Rörelseresultat 52 -4 398 -13 826 -15 302

Finansiella intäkter 19 9 50 48
Finansiella kostnader -887 -801 -2 028 -1 801
Resultat från finansiella poster -868 -792 -1 978 -1 753

Resultat före skatt -816 -5 190 -15 804 -17 055

Skattekostnad - - - -
Periodens resultat -816 -5 190 -15 804 -17 055

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

Periodens resultat per aktie i genomsnitt före och efter utspädning, kr* -0,05 -0,33 -1,02 -0,35

Periodens resultat per aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr -0,05 -0,33 -1,02 -1,10

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 15 504 600 15 504 600 15 504 600 49 414 013
Antal utestående aktier vid periodens utgång före och efter utspädning 15 504 600 15 504 600 15 504 600 15 504 600

* Resultat per aktie beräknas på vägt genomsnitt antal aktier under perioden.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
Belopp i KSEK 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Goodwill 32 698 32 698
Övriga immateriella tillgångar 1 90
Nyttjanderättstillgångar 8 171 4 844
Inventarier 449 663
Summa anläggningstillgångar 41 319 38 295

Omsättningstillgångar
Varulager 1 408 1 444
Kundfordringar 17 168 16 661
Aktuella skattefordringar 1 114 463
Övriga kortfristiga fordringar 12 110 4 205
Likvida medel 5 921 11 171
Summa omsättningstillgångar 37 721 33 944
SUMMA TILLGÅNGAR 79 040 72 239

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare 5 154 20 958
Summa eget kapital 5 154 20 958

Skulder
Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld - 20
Leasing skuld 4 716 1 711
Upplåning från kreditinstitut 7 000 7 000
Summa långfristiga skulder 11 716 8 731

Kortfristiga skulder
Leasing skuld 3 256 2 984
Upplåning från kreditinstitut 18 763 17 162
Leverantörsskulder 16 672 7 359
Övriga kortfristiga räntebärande skulder 7 509 -
Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder 15 970 15 045
Summa kortfristiga skulder 62 170 42 550
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 79 040 72 239
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
2020 2019 2020 2019

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

Belopp i KSEK OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 52 -4 397 -13 826 -15 302

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 784 562 3 622 3 500

Erhållen ränta 19 10 50 48

Erlagd ränta och andra kreditkostnader -825 -279 -1 813 -1 279

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 30 -4 104 -11 967 -13 033

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning varulager 54 80 36 62

Ökning/minskning rörelsefordringar -4 654 -1 420 -9 064 4 486

Ökning/minskning rörelseskulder -307 3 522 17 725 -3 494

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 877 -1 922 -3 270 -11 979

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -10 -47 -195 -110

Försäljningar av materiella anläggningstillgångar 134 - 362 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten 124 -47 167 -110

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission - - - 17 418

Leasingskuld -844 -1 057 -3 748 -3 804

Förändring fakturabelåning 1 457 3 823 101 1 387

Upptagna lån 5 500 11 672 6 500 22 657

Amortering av lån - -4 672 -5 000 -17 655

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 113 9 766 -2 147 20 003

Periodens kassaflöde 1 360 7 797 -5 250 7 914

Likvida medel vid periodens början 4 561 3 374 11 171 3 257

Likvida medel vid periodens slut 5 921 11 171 5 921 11 171

Räntebärande nettoskuld

Likvida medel 5 921 11 171 5 921 11 171

Räntebärande skulder -41 244 -18 645 -41 244 -18 645

Total nettoskuld -35 323 -7 474 -35 323 -7 474
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR EGET KAPITAL
Belopp i KSEK Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital Ej registrerat 
aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet  

kapital
Reserver

Upparbetat  
resultat  

inklusive årets 
resultat

Summa eget 
kapital 

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

Periodens resultat -17 055 -17 055

Transaktioner med aktieägare

Registrering 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 dec 2019 23 257 0 92 381 7 916 -102 596 20 958

Ingående balans per 1 januari 2020 23 257 0 92 381 7 916 -102 596 20 958

Periodens resultat -15 804 -15 804

Utgående balans per 31 dec 2020 23 257 0 92 381 7 916 -118 400 5 154
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REDOVISNING AFFÄRSOMRÅDEN
2020 2019 2020 2019

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 
Belopp i KSEK OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC

Omsättning
Säkerhet & Brand 25 788 17 695 86 672 76 122
Lås 3 315 3 279 14 117 16 037
Summa omsättning 29 103 20 974 100 789 92 159

Rörelseresultat före avskrivningar
Säkerhet& Brand 2 359 -2 493 -92 -3 897
Lås 658 565 1 190 1 304
Ofördelat -1 861 -1 474 -10 782 -8 967
Summa rörelseresultat före avskrivningar 1 156 -3 402 -9 684 -11 560

Rörelseresultat
Säkerhet & Brand 1 437 -3 421 -3 589 -7 264
Lås 476 499 545 931
Ofördelat -1 861 -1 476 -10 782 -8 969
Summa rörelseresultat 52 -4 398 -13 826 -15 302

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

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

Koncerngemensamma rörelsekostnader samt finansiella poster och skattekostnader fördelas inte per 
segment. Inte heller balansräkningens poster fördelas på de två rörelsesegmenten.
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
2020 2019 2020 2019

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

Belopp i KSEK OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 850 850 3 400 3 400

Summa rörelsens intäkter 850 850 3 400 3 400

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 052 -937 -4 740 -4 737

Personalkostnader -810 -658 -4 581 -2 570

Summa rörelsens kostnader -1 862 -1 595 -9 321 -7 307

Rörelseresultat -1 012 -745 -5 921 -3 907

Räntekostnader och liknande resultatposter -638 -620 -1 140 -1 017

Resultat från finansiella poster -638 -620 -1 140 -1 017

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -1 650 -1 365 -7 061 -4 924

Bokslutsdispositioner -5 000 -4 300 -9 000 -8 300

Periodens resultat -6 650 -5 665 -16 061 -13 224

Moderbolagets rapport över totalresultat

Periodens resultat -6 650 -5 665 -16 061 -13 224

Summa totalresultat för perioden -6 650 -5 665 -16 061 -13 224
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i KSEK 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 1 -
Andelar i koncernföretag 49 495 49 495

49 496 49 495

Summa anläggningstillgångar 49 496 49 495

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar 187 100
Övriga fordringar 100 46
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 86 74

373 220

Kassa och bank 2 287 7 205

Summa omsättningstillgångar 2 660 7 425

SUMMA TILLGÅNGAR 52 156 56 920

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital 23 257 23 257
Reservfond 27 964 27 964
Uppskrivningsfond 12 839 12 839
Summa bundet eget kapital 64 060 64 060

Fritt eget kapital
Överkursfond 75 667 75 667
Balanserat resultat -108 495 -95 271
Periodens resultat -16 061 -13 224
Summa fritt eget kapital -48 889 -32 828

Summa eget kapital 15 171 31 232

Långfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut 7 000 7 000
Summa långfristiga skulder 7 000 7 000

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut 6 500 5 000
Leverantörsskulder 239 452
Skulder till koncernföretag 21 536 12 055
Övriga skulder 556 259
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 154 922
Summa kortfristiga skulder 24 985 18 688

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 52 156 56 920
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KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM – ISO 9001
Vårt lednings- och kvalitetssystem säkerställer en effektiv leve-
rans 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 
säkerställer 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 1, KLASS 3 OCH 4
Denna norm som tagits fram av branschorganisationen Swelarm 
har som syfte att öka kvaliteten på utförda installationer av kame-
raanläggningar. Genom att vara certifierad mot denna norm sä-
kerställer vi att vår organisation, vår kompetens, våra processer, 
lokaler och stödsystem lever upp till satta krav för vi skall leverera 
kameraanläggningar som motsvarar satta normer samt kundens 
krav och förväntningar. Certifikat nr 13-399

ANLÄGGARFIRMA BRANDLARM - SBF 1008 UTGÅVA 2
Normen för anläggarfirma brandlarm ställer krav avseende personal-
kompetens, rutiner och uppföljningssystem på anläggarföretag som in-
stallerar brandlarm. Genom certifiering enligt normen säkerställer Con-
fidence att våra installationer lever upp till gällande regler och normer.  
Certifikat nr SBSC 2-449

ANLÄGGARFIRMA INBROTTSLARM – SSF 1015 UTGÅVA 2, LARMKLASS 4
Denna norm är framarbetad av Svenska Stöldskyddsföreningen för 
företag som installerar inbrottslarm. I normen ställs krav på personal, 
utbildning och uppföljning för att säkerställa att arbetet utförs professi-
onellt och fackmannamässigt med god kvalitet. Confidence uppfyller 
normen och har certifiering för den högsta larmklassen, (Larmklass 4).  
Certifikat nr SBSC 0-1131

CERTIFIERADE BRANDSERVICETEKNIKER ENLIGT SVEBRA
SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag, är föreningen för före-
tag som arbetar med brand- och skyddsmateriel samt utbildning och 
konsultverksamhet inom brand- och utrymningssäkerhet.

CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL.) 
ESPLANADEN 3 B, 172 67 SUNDBYBERG
Telefon: +46 (0)8 620 82 00 
Internet: www.confidence.se 
e-post: info@confidence.se

ANLÄGGARFIRMA INBROTTSLARM

ANLÄGGARFIRMA BRANDLARM

ANLÄGGARFIRMA CCTV

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

STOCKHOLM  Esplanaden 3 B, Sundbyberg

GÖTEBORG  Banehagsliden 2, Göteborg

REGION BERGSLAGEN  Torggatan 18, Rättvik

CONFIDENCE ERBJUDER CERTIFIERAD KVALITET
Certifiering är våra kunders garanti för att våra lösningar alltid håller godkänd standard. En kvalitetssäkring som håller  
vad vi lovar. I koncernens rörelsedrivande verksamheter finns följande certifikat:


