Pressinformation 6 maj 2021
Kvartalsrapport första kvartalet 2021

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på Nasdaq First
North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2021

FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG JANUARI - MARS 2021
» Nettoomsättningen för perioden uppgick till 28,7 (23,8,0) MSEK, motsvarande en organisk
tillväxt på 20,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.
» Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 0,2 (-3,4) MSEK varav affärsområdenas
rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 1,0 (-1,5) MSEK
» Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,2 (-3,8) MSEK
» Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,01 (-0,24) SEK före
och efter utspädning
» Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
uppgick till 0,6 (-2,7) MSEK och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick
till -2,8 (-1,6) MSEK.
» Kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 är den tredje kvartalsrapporten i följd där
Confidence redovisar organisk tillväxt på mellan 20-43 procent och avsevärt förbättrade
rörelseresultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år
» Bolaget tecknade under perioden två långsiktiga kundavtal, ett projektavtal med Kriminalvården och ett ramavtal med Vattenfall, som kommer att ge positiva bidrag till verksamheten
under återstoden av 2021 och under första halvan av 2022 för Kriminalvården och under
flera år för Vattenfall. Dessa nya avtal har endast marginellt påverkat bolagets resultaträkning
under första kvartalet.
» Under första kvartalet genomfördes en nyemission med företräde för bolagets aktieägare och
en kvittningsemission som tillsammans tillförde bolaget ca 19,1 MSEK före emissionskostnader.
» Efter periodens utgång tecknade Confidence ett avtal om förvärv av Nordic LEVEL Services
Group AB (LEVEL) genom en riktad emission av aktier och teckningsoptioner. Förvärvet är
villkorat av beslut på en extra bolagsstämma den 7 maj 2021. Om stämman beslutar att genomföra förvärvet kommer LEVEL att konsolideras i Confidence-koncernen från och med maj
månad och förväntas då medföra en fördubbling av koncernens månadsvisa omsättning.
» Efter periodens utgång genomförde Confidence en riktad nyemission av aktier (en sk. private
placement) till en grupp kvalificerade privata investerare, som tillförde bolaget ca 10,6 MSEK
efter emissionskostnader.
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.
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VDs KOMMENTAR
Koncernen vinner under årets första kvartal sitt genom tiderna största kontrakt på tjänster och säkerhetssystem om 56 MSEK för Kriminalvården. För perioden kan vi utöver detta redovisa en ökning av nettoomsättningen motsvarande 20,6 procent och en resultatförbättring om 3,6 MSEK jämfört med samma period föregående år. Ökningen är ett resultat av den fortsatt starka underliggande försäljningstillväxten tillsammans med
hög effektivitet och precision i vår leverans till kund.
Nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 28,7 (23,8)
MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) för koncernen om 0,2
(-3,4) MSEK med ett rörelseresultat från operativ verksamhet
om 1,0 (-1,5) MSEK. Perioden visar en fortsatt positiv utveckling
i den operativa verksamheten genom ökad produktivitet och en
anpassad strukturell kostnadsnivå efter 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 säkerhetsaffären har trots medarbetarnas
efterlevnad av samtliga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten påverkats genom en högre sjukfrånvaro främst inom
yrkeskategorin tekniker.

ter, men även från nya och befintliga kunder inom övriga strategiskt viktiga kundsegment. En generellt ökad hotbild och behov
av modernisering föranleder kunderna inom kritisk infrastruktur
och kommersiella fastigheter att i allt större omfattning investera
i kund- och verksamhetsanpassad säkerhet. Detta för att proaktivt säkerställa hög säkerhet och leveranskvalitet gentemot sina
kunder och samhället i stort.

Affärsområde Säkerhet & Brand redovisar i det första kvartalet
en omsättning om 26,9 (19,5) MSEK, motsvarande 38 procent
ökning. Vidare redovisas ett positivt rörelseresultat (EBIT) om
2,0 (-0,8) MSEK. Perioden karaktäriseras av ett fortsatt starkt
flöde i underliggande försäljning och merförsäljning, främst till
bolagets prioriterade målgrupp kritisk infrastruktur och datacen-

Affärsområde Lås redovisar en omsättning för det första kvartalet om 1,8 (4,4) MSEK, med ett negativt rörelseresultat (EBIT)
om -0,9 (0,3) MSEK. Tillväxten i affärsområdet har under perioden kraftigt begränsats av den fortsatt höga intensiteten i rådande pandemi och vår bedömning är att detta kvarstår under
första halvåret 2021. Hotell- och konferensmarknaden har ett
uppdämt moderniserings- och servicebehov och affärsområdet
genomför aktiv marknadsbearbetning för att bibehålla upparbetade och goda kundrelationer i avvaktan på ett mer normaliserat
marknadsläge. Affärsområdets specialistkompetens fortsätter
utvecklas under pandemin genom utbildning och produktutveckling. Produktiviteten i projektutförande och service bibehålls på en hög nivå genom att flexibelt erbjuda fria resurser till
affärsområde Säkerhet & Brand.

Orderingång (tkr)

Offertstock (tkr)

Bolaget har fortsatt för avsikt att, där det bedöms relevant, dra
fördel av de statliga stöd och lättnader som erbjuds.
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VDs KOMMENTAR
Framtidsutsikter
Vi ser goda möjligheter för en fortsatt positiv försäljningstillväxt
med tyngdpunkten inom vårt prioriterade kundsegment kritisk
infrastruktur. Vår bedömning baseras bland annat på ingångna
ramavtal samt på den höga aktivitet och expansion vi ser för
datacenters och energisegmentet där långsiktiga investeringar
står att realiseras. Den fortsatt stabila försäljningstillväxten avspeglas tydligt i bolagets order- och offertstock samt genom den
höga intensiteten och effektiviteten i produktionsorganisationen.
Den strategiska inriktningen som säkerhetsspecialist med
satsning på verksamhets- och kundanpassad brand- och säkerhetsteknik för kritisk infrastruktur, kommersiella fastigheter,
industri samt hotell och konferens är fortsatt prioriterad. Kundoch tjänstesegment med hög prispress, lägre krav på kundanpassning och specialistkompetens kommer även fortsättningsvis att nedprioriteras. Bolagets fortsatta bedömning är att
marknadsutsikterna för hotell och konferenssektorn är osäkra
även den kommande perioden. Vår bedömning är att tillväxt
inom kundsegmentet är att förvänta efter genomfört vaccinationsprogram som då har ett uppdämt behov av modernisering
tillsammans med reguljära service- och eftermarknadsåtgärder.

”

Vi ser med tillförsikt mot framtiden och nu närmast med stora
förhoppningar inför den extra bolagsstämma som hålls den

7 maj där det föreslagna förvärvet av den svenska säkerhetskoncernen Nordic LEVEL Services Group AB (”LEVEL”), ska
beslutas. Den föreslagna nya koncernen kan med detta bli en
ny ledande aktör med ett unikt erbjudande för företag, organisationer och enskilda med behov av kvalificerad säkerhetsrådgivning, tekniska högsäkerhetslösningar och bevakningstjänster.
Förvärvet av LEVEL är ett viktigt steg mot att realisera de nyligen kommunicerade långsiktiga målsättningarna, där koncernen ska med lönsam tillväxt genom att kombinera organisk tillväxt och förvärv på fem års sikt nå en omsättning på 1 miljard
kronor och en rörelsemarginal (EBIT) på 10 %.
Jag vill tacka mina medarbetare, våra kunder, partners och
aktieägare för det förtroendet ni visar oss. Nu ser jag med stor
förhoppning fram emot att det föreslagna förvärvet kan genomföras och att inleda det spännande arbetet med att lägga
grunden för en ledande säkerhetskoncern.
Mikael Pettersson
VD, Confidence International AB (publ.)
Tel:: +46 (0)8 620 82 00
E-post: mikael.pettersson@confidence.se

Koncernens nettoomsättning ökade
med 20,6 % och bolaget redovisar en
resultatförbättring om 3,6 MSEK jämfört
med motsvarande period föregående år.
Ett resultat av ett högt och effektivt produktionstempo i pågående större projekt för
datacenters och Kriminalvården och en
genomgående högre underliggande
affärs- och produktionstakt.
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NYCKELTAL
2021

2020

2020

JAN-MAR

JAN-MAR

JAN-DEC

28 710

23 817

100 069

169

-3 396

-13 826

-241

-3 778

-15 804

0,6%

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

0,3%

neg.

neg.

neg.

neg.

neg.

Balansomslutning

81 813

68 906

79 040

Eget kapital

23 225

17 180

5 154

Sysselsatt kapital

55 731

44 523

46 398

28%

25%

7%

Belopp i KSEK
Resultat
Nettoomsättning
Rörelseresultat, EBIT
Periodens resultat
Marginaler
Rörelsemarginal, %, EBIT
Vinstmarginal, %
Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %
Finansiell ställning

Soliditet, %
Per aktie
Eget kapital per aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr
Periodens resultat per aktie i genomsnitt före och efter utspädning, kr
Antal aktier vid periodens utgång (1000-tal)

0,74

1,11

0,33

-0,01

-0,24

-1,02

31 223

15 505

15 505

Anställda
Genomsnittligt antal anställda

53

61

57

Nettoomsättning per anställd

542

390

1756

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.
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SÄKERHET OCH BRANDLARM FÖR

SÄKERHET OCH BRANDLARM FÖR

KRITISK INFRASTRUKTUR

FASTIGHET

Långt innan hotbilden mot vårt samhälles infrastruktur ökat, har Confidence skyddat elnät, kommunikationer, vattenrening och distribution.
Kunderna finns bland el-leverantörer, datacenteroperatörer, operatörer 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 säkerhetslösning, ofta med central styrning.

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

VERKSAMHETEN
Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller modulära, integrerbara säkerhetslösningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och specialistkunskap förenar bolaget modern IPteknologi 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.

MARKNAD

Confidence är verksamt inom marknaden för integrerade säkerhetslösningar. 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 separata system eller som integrerade helhetslösningar. Bolaget tillhandahåller egen installationskapacitet samt 24/7 jour, service och support.
Confidence prioriterade målgrupper är större kunder med behov av helhetslösningar, fastighetsägare och förvaltare, kritisk infrastruktur, hotell
och konferensanläggningar samt industri- och tjänsteföretag.

RESULTAT
1 JANUARI – 31 MARS 2021

Koncernens rörelseresultat uppgick till 0,2 (-3,4) MSEK och periodens
resultat efter skatt uppgick till -0,2 (-3,8) MSEK.
Rörelseresultatet före avskrivningar för affärsområde Säkerhet & Brand
ökade med 2,8 MSEK jämfört med samma period föregående år och
uppgick till 2,0 (-0,8) MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar för affärsområde Lås minskade med -1,3 MSEK jämfört med samma period
föregående år och uppgick till -0,9 (0,3) MSEK.
Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,01 (-0,24)
SEK. Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning.

AFFÄRSOMRÅDEN

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

AVSKRIVNINGAR

OMSÄTTNING

Avskrivningarna i perioden uppgick till -1,0 (-1,1) MSEK, varav -0,9 (-1,0)
MSEK avser avskrivningar på nyttjanderättstillgångar.

1 JANUARI – 31 MARS 2021

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 28,7 (23,8) MSEK
en ökning med 4,9 MSEK jämfört med samma period föregående år.
Omsättningen för affärsområdet Säkerhet & Brand uppgick till 26,9 MSEK
en ökning med 7,4 MSEK, jämfört med samma period föregående år.
Omsättningen för affärsområdet Lås uppgick till 1,8 MSEK en minskning
med -2,6 MSEK jämfört med samma period föregående år. Minskningen
inom affärsområdet Lås är i sin helhet hänförlig till den corona-relaterade
kraftiga nedgången på marknaden för hotellås, affärsområdets viktigaste
kundsegment. Bolaget bedömer att denna marknad kommer att återhämta
sig efter pandemin, och att affärsområdet också kommer att behålla sin
starka ställning på denna marknad.
Orderingången under kvartalet uppgick till 70,0 (22,8) MSEK, en ökning
med 307 procent jämfört med samma period föregående år. En stor andel av den kraftiga ökningen förklaras av det projekt med Kriminalvården
för vilket avtal tecknades under januari. Offertstocken uppgick vid första
kvartalets utgång till 138,7 MSEK jämfört med 146,5 MSEK vid motsvarande tidpunkt förra året.

1 JANUARI – 31 MARS 2021

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE
1 JANUARI – 31 MARS 2021

Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till -2,8
(-1,6) MSEK.
Av kortfristiga fordringar uppgår kundfordringar till 15,3 (17,2) MSEK.
Övriga kortfristiga fordringar avser främst upparbetade men ännu ej fakturerade intäkter samt förutbetalda kostnader. Likvida medel uppgick till
12,8 (5,9) MSEK.

FINANSIERING
Koncernen har vid periodens utgång räntebärande skulder om 32,5 (27,3)
MSEK. De räntebärande skulderna innefattar leasingskulder med 7,1 (8,0)
MSEK, factoring med 10,9 (10,3) MSEK, upplåning från kreditinstitut med
7,0 (12,0) MSEK samt uppskov med betalning av skatter och avgifter med
7,5 (0) MSEK. Av de räntebärande skulderna är leasingskulden om 4,1
MSEK och upplåningen från kreditinstitut om 7,0 MSEK långfristiga.
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SÄKERHET OCH BRANDLARM FÖR

SÄKERHET BRANDLARM & LÅSSYSTEM FÖR

INDUSTRI

HOTELL & KONFERENS

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 avancerade lösningar för att uppnå ett säkert skydd och där kommer Confidence in med sin långa erfarenhet att hitta rätt lösning.

Confidence är sedan snart 30 år marknadsledande inom hotellsäkerhet
och har en unik position och kompetensprofil för att bistå större och mindre aktörer med kompletta säkerhetslösningar för dessa miljöer. I hotell,
konferensanläggningar, kontorshotell och liknande miljöer där tidsavgränsad behörighet till rum och resurser är en central del av affärsmodellen och funktion, enkelhet, kvalitet och totalekonomi på lås- och säkerhetssystemen avgörande för verksamhetens framgång.

VERKSAMHETEN
Det finns inga väsentliga skillnader mellan nominella värden och verkliga
värden avseende räntebärande skulder.
Eget kapital uppgår till 23,2 (17,2) MSEK och soliditeten till 28 (25) procent.
Under januari 2021 genomfördes en nyemission med företräde för bolagets aktieägare som tillförde bolaget 19,1 MSEK före emissionskostnader. 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 emissionsprospektet, inklusive amorteringar av räntebärande skulder, anser
styrelsen och företagsledningen att bolaget har tillräcklig tillgänglig likviditet för att driva verksamheten vidare under de kommande 12 månaderna.
Efter periodens utgång tecknades ett avtal om förvärv av Nordic LEVEL
Services Group AB (LEVEL) genom en riktad nyemission av aktier och
teckningsoptioner. Förvärvet är villkorat av beslut på en extra bolagsstämma den 7 maj 2021. Den riktade nyemissionen till LEVELs ägare kommer
att bestå av ca 20 miljoner aktier och ca 10 miljoner teckningsoptioner. Aktiekapitalet kommer därvid att öka med ca 20 MSEK. Ökningen av koncernens egna kapital kommer att bestämmas av köpeskillingen, som slutligen
kan fastställas först på tillträdesdagen, givet att den extra bolagsstämman
beslutar att genomföra förvärvet.
Efter periodens utgång genomfördes också en riktad nyemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 18 december 2020, till en grupp
kvalificerade privata investerare, som tillförde bolaget ca 10,6 MSEK
efter emissionskostnader.

INVESTERINGAR
1 JANUARI – 31 MARS 2021

Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0
(0) MSEK.

ANSTÄLLDA

sitt bolag Behm & Co AB, ingått i det garantikonsortium som i nyemissionen garanterat den del av emissionen som inte tecknats via teckningsförbindelser, totalt ca 35,4 procent eller ca 6,7 MSEK. Ersättningen för
detta garantiåtagande har fastställts till 10 procent av garanterat belopp
och erlades efter företrädesemissionens genomförande genom en riktad
emission genom kvittning. Teckningskursen har fastställts, i enlighet med
prospektet, som den volymvägda genomsnittskursen av Confidence aktie 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.
Styrelseledamoten Samir Taha har via sitt bolag Visiren AB ingått ett
borgensåtagande för det lån på 7 MSEK som koncernens moderbolag
upptagit hos Erik Penser Bank. Ersättningen för detta borgensåtagande,
115 kSEK, ingår i den kostnad som koncernen haft för borgensåtaganden under 2020. Visiren AB har vidare ingått borgensåtagande för det
brygglån på 3,5 MSEK som moderbolaget upptog i november 2020 från
Erik Penser Bank. Ersättningen för detta borgensåtagande, 175 kSEK,
belastar koncernen under 2021.
I samband med förhandling inför avtalet om förvärv av LEVEL har styrelseledamöterna Gerth Svensson och Samir Taha erhållit arvode för
nedlagd tid, utöver ordinarie styrelsearbete. Gerth Svensson har för
detta arbete arvoderats för 41 timmar à 2000 kronor och Samir Taha har
arvoderats för 37 timmar à 2000 kronor. I samband med den private placement som genomfördes den 19 april har Samir Taha erhållit ersättning
för nedlagd tid, utöver ordinarie styrelsearbete, 15 timmar à 2000 kronor.
Det noterades att Gerth Svensson respektive Samir Taha ej själva deltog
i de styrelsebeslut som avsåg deras eget arvode.
Inga övriga transaktioner med närstående har skett under rapportperioden eller efter dess utgång.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER

Medeltalet anställda i koncernen för perioden uppgick till 53 (61).

Inga tvister eller rättsliga processer har uppstått under rapportperioden
eller efter dess utgång.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

MODERBOLAGET

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

1 JANUARI – 31 MARS 2021

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,9 (0,9)
MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,1 (-1,1) MSEK.
Det egna kapitalet uppgick till 32,3 (30,2) MSEK vilket innebär en soliditet
på 55 (54) procent.
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VERKSAMHETEN
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

Bolagets styrelse fattade den 9 november beslut att kalla till en extra bolagsstämma för att där föreslå aktieägarna att genomföra en nyemission
med företrädesrätt för bolagets aktieägare i syfte att stärka bolagets balansräkning och likviditet. Förslaget om nyemission möjliggör fortsatt försäljningstillväxt, parerar en eventuell fortsatt negativ effekt av Covid-19
samt ger möjlighet att dra fördel av den pågående temporära avmattningen i marknaden till att stärka positionen genom selektiva förvärv. Målet har
varit att tillföra bolaget 19,1 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen
omfattades av teckningsförbindelser från samtliga av bolagets större ägare
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 avseende
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 existerande
och goda kundrelationen.
Följande händelser har pressmeddelats under rapportperioden:

ga aktier i LEVEL genom en riktad nyemission till LEVELs ägare av ca
20 miljoner aktier och ca 9,9 miljoner teckningsoptioner i Confidence.
LEVEL erbjuder kvalificerad säkerhetsrådgivning, bevakningstjänster,
säkerhetstjänster och service med primärt fokus på tech-bolag, bank &
finans, fastighet, offentlig sektor och privata företagskunder. Confidence
bedömer att förvärvet är ett stort steg framåt i dess strävan att positionera sig som Sveriges ledande partner inom segmentet högsäkerhet
och kritisk infrastruktur. Förvärvet och nyemissionen är villkorade av ett
godkännande på en extra bolagsstämma i Confidence som kommer att
avhållas 2021-05-07. Kallelse till den extra bolagsstämman publicerades
i Post och Inrikes Tidningar och annonserades i SvD 2021-04-09.
Den 12 april fattade bolagets styrelse beslut att uppdatera de långsiktiga
målen för tillväxt och lönsamhet, med innebörden att bolaget på 5 års sikt
ska nå en omsättning på 1 miljard kronor, att tillväxten ska ske under lönsamhet och med en kombination av organisk tillväxt och förvärv samt att
det långsiktiga lönsamhetsmålet ska vara 10 procents rörelsemarginal.
Den 19 april 2021 genomförde bolaget en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av bemyndigande
från den extra bolagsstämman den 18 december 2020. Den huvudsakliga
anledningen till nyemissionen är att finansiera investeringar och initiativ
för fortsatt tillväxt samt att säkerställa nödvändigt rörelsekapital för fortsatt
expansion av verksamheten. Totalt emitterades 3 100 000 aktier till kursen
3,45 SEK per aktie. Investerare i nyemissionen utgörs av 9 stycken kvalificerade privatinvesterare. Genom nyemissionen ökar antalet utestående
aktier och röster med 3 100 000, från 31 222 814 till 34 322 814. Aktiekapitalet ökar med 3 100 000 SEK från 31 222 814 SEK till 34 322 814 SEK.
Följande händelser har pressmeddelats efter
rapportperiodens utgång:

2021-01-08

Kriminalvården och Confidence tecknar avtal inom
säkerhetsteknik till värde 56 MSEK

2021-01-12

Confidence offentliggör tilläggsprospekt

2021-04-01

Confidence förvärvar Nordic LEVEL Services Group AB

2021-01-15

Vattenfall tilldelar Confidence ramavtal inom brandoch säkerhetsteknik

2021-04-07

Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence International AB

2021-01-25

Confidence företrädesemission kraftigt övertecknad

2021-04-12

2021-02-15

Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör

Confidence uppdaterar långsiktiga målsättningar för
tillväxt och lönsamhet

2021-02-24

Bokslutskommuniké 2020

2021-04-19

Confidence avser genomföra en riktad nyemission
om ca 10 MSEK

2021-04-19

Confidence riktade nyemission fulltecknad

2021-04-22

Årsredovisning 2020

2021-04-28

Kallelse till årsstämma i Confidence International AB

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

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Bolaget meddelade i april 2021 att man tecknat ett avtal med ägarna
till Nordic LEVEL Services Group AB (”LEVEL”) om förvärv av samtli-

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

CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL.) KVARTAL 1 - 2021
7

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt International Reporting Standards (IFRS) med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.
För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 tillämpats.
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen för 2020.
Samtliga belopp i denna delårsrapport är angivna i tusen svenska kronor,
KSEK, om ej annat anges och avrundningsdifferenser kan därför förekomma.

RAPPORT FRÅN STYRELSE OCH VD

Denna rapport är avgiven av den verkställande direktören
på uppdrag av styrelsen.
Stockholm, 6 maj 2021 Confidence International AB (publ.)
För ytterligare information
VD Mikael Pettersson Tel 08-620 82 00
CFO Mikael Behm Tel 08-620 82 00

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets
resultat och ställning samt lämnad information i övrigt.
Uppskattningar och bedömningar 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 områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell
ställning under kommande rapportperioder är främst bedömningar om;
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 intäktsredovisning av fastprisprojekt.

Pressansvarig Mats Wahlgren, Tel 0708-59 18 75

KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION
Årsstämma

2021-05-28

Kvartalsrapport Q2 2021

2021-08-20

Kvartalsrapport Q3 2021

2021-11-19

Kvartalsrapport Q4 2021

2022-02-18

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets
hemsida: https://www.confidence.se

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka kan innebära en risk för koncernens verksamhet och resultat. För bolagets risker
och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2020.

SÄSONGSVARIATIONER

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

UTSIKTER FÖR 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 Growth Market under
kortnamnet CONF. Aktiens stängningskurs per 2021-03-31 var 3,32 SEK.

CERTIFIED ADVISOR

Erik Penser Bank | Apelbergsgatan 27, Box 7405
103 91 Stockholm | Tel 08-463 80 00 | certifiedadviser@penser.se
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
2021

2020

2020

3 mån

3 mån

12 mån

Belopp i KSEK

JAN-MAR

JAN-MAR

JAN-DEC

Nettoomsättning

28 710

23 817

100 069

349

31

720

29 059

23 848

100 789

-13 527

-11 036

-49 372

-3 254

-3 228

-13 844

-11 144

-11 872

-47 257

-965

-1 066

-4 142

-

-42

-

-28 890

-27 244

-114 615

169

-3 396

-13 826

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Direkta uppdragskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

16

8

50

Finansiella kostnader

Finansiella intäkter

-426

-390

-2 028

Resultat från finansiella poster

-410

-382

-1 978

Resultat före skatt

-241

-3 778

-15 804

Inkomstskatt tidigare år

-

-

-

Återföring uppskjuten skattefordan

-

-

-

-241

-3 778

-15 804

-0,01

-0,24

-1,02

Periodens resultat
I koncernen återfinns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför summa
totalresultat överensstämmer med årets resultat. Årets resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.
Periodens resultat per aktie i genomsnitt före och efter utspädning, kr*

-0,01

-0,24

-1,02

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning

Periodens resultat per aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr

23 189 060

15 504 600

15 504 600

Antal utestående aktier vid periodens utgång före och efter utspädning

31 222 814

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

2021-03-31

2020-03-31

2020-12-31

32 698

32 699

32 698

1

68

1

7 279

5 124

8 171

422

599

449

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Nyttjanderättstillgångar
Inventarier
Uppskjutna skattefordringar

-

-

-

40 400

38 490

41 319

1 505

1 445

1 408

15 303

15 650

17 168

1 358

745

1 114

Övriga kortfristiga fordringar

10 419

5 813

12 110

Likvida medel

12 828

6 763

5 921

Summa omsättningstillgångar

41 413

30 416

37 721

SUMMA TILLGÅNGAR

81 813

68 906

79 040

Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare

23 225

17 180

5 154

Summa eget kapital

23 225

17 180

5 154

Övriga avsättningar

-

-

-

Summa avsättningar

0

0

0

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld
Leasing skuld
Upplåning från kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

-

15

-

4 087

1 684

4 716

7 000

7 000

7 000

11 087

8 699

11 716

Kortfristiga skulder
Leasing skuld

2 965

3 375

3 256

Upplåning från kreditinstitut

10 945

15 284

18 763

Leverantörsskulder

10 511

10 189

16 672

7 509

-

7 509

Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder

15 571

14 179

15 970

Summa kortfristiga skulder

47 501

43 027

62 170

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

81 813

68 906

79 040

Övriga kortfristiga räntebärande skulder
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
2021

2020

2020

3 mån

3 mån

12 mån

JAN-MAR

JAN-MAR

JAN-DEC

Rörelseresultat

169

-3 396

-13 826

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

822

1 066

3 622

16

8

50

-426

-358

-1 813

Belopp i KSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Erhållen ränta
Erlagd ränta och andra kreditkostnader
Betald skatt / Övriga skatteintäkter
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

-

-

-

581

-2 680

-11 967

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager

-97

-1

36

3 311

-880

-9 064

Ökning/minskning rörelseskulder

-6 560

1 957

17 725

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 765

-1 604

-3 270

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-54

-

-195

Försäljningar av materiella anläggningstillgångar

152

-

362

98

0

167

-

Ökning/minskning rörelsefordringar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Likvid från teckningsoptioner
Nyemission
Leasingskuld
Förändring fakturabelåning
Upptagna lån
Amortering av lån

-

-

18 312

-

-

-920

-926

-3 748

-1 318

-1 878

101

-

-

6 500

-6 500

-

-5 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

9 574

-2 804

-2 147

Periodens kassaflöde

6 907

-4 408

-5 250

Likvida medel vid periodens början

5 921

11 171

11 171

Likvida medel vid periodens slut

12 828

6 763

5 921

Räntebärande nettoskuld
Likvida medel

12 828

6 763

5 921

Räntebärande skulder

-32 506

-27 343

-41 244

Total nettoskuld

-19 678

-20 580

-35 323
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR EGET KAPITAL
Belopp i KSEK

Ingående balans per 1 januari 2019

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital

Ej registrerat
aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Upparbetat
resultat
inklusive årets
resultat

24 591

1 250

94 345

7 916

-107 506

20 596

-17 055

-17 055

Periodens resultat

Summa eget
kapital

Transaktioner med aktieägare
Registrering av kvittningsemission
Minskning av aktiekapital
Nyemission

1 250

-1 250

0

-21 965

21 965

19 381

0
19 381

-1 964

Transaktionskostnader nyemission

-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

-15 804

-15 804

Periodens resultat
Utgående balans per 31 dec 2020

23 257

0

92 381

7 916

-118 400

5 154

Ingående balans per 1 januari 2021

23 257

0

92 381

7 916

-118 400

5 154

-241

-241

Periodens resultat
Transaktioner med aktieägare
Minskning av aktiekapital

-7 753

Nyemission

15 719

7 753
4 027

Transaktionskostnader nyemission
Utgående balans per 31 mar 2021

-1 434
31 223

0

94 974
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0
19 746
-1 434

7 916

-110 888

23 225

REDOVISNING AFFÄRSOMRÅDEN
2021

2020

2020

3 mån
JAN-MAR

3 mån
JAN-MAR

12 mån
JAN-DEC

Omsättning
Säkerhet & Brand

26 942

19 489

86 672

Lås
Summa omsättning

1 768
28 710

4 360
23 849

14 117
100 789

2 019

-811

-92

-903

371

1 190

Belopp i KSEK

Rörelseresultat före avskrivningar
Säkerhet& Brand
Lås
Ofördelat

19

-1 890

-10 782

Summa rörelseresultat före avskrivningar

1 135

-2 330

-9 684

Rörelseresultat
Säkerhet & Brand
Lås

1 955
-912

-1 760
254

-3 589
545

-875
168

-1 890
-3 396

-10 782
-13 826

Ofördelat
Summa rörelseresultat

Confidence rörelsesegment är baserade på den information som behandlas av verkställande direktören
och som används för att fatta strategiska beslut. Indelningen följer den interna rapporteringen.
Rörelsesegmentet Säkerhet & Brand genererar sina intäkter från verksamhet inom säkerhets- och
brandskyddsteknik medan rörelsesegmentet Lås är verksamt inom låssystem. Båda segmenten
erhåller intäkter från såväl installation som service och underhåll.
Koncerngemensamma rörelsekostnader samt finansiella poster och skattekostnader fördelas inte per
segment. Inte heller balansräkningens poster fördelas på de två rörelsesegmenten.
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
Belopp i KSEK

2021

2020

2020

3 mån

3 mån

12 mån

JAN-MAR

JAN-MAR

JAN-DEC

850

850

3 400

850

850

3 400

-1 058

-1 050

-4 740

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

-774

-656

-4 581

-1 832

-1 706

-9 321

-982

-856

-5 921

Räntekostnader och liknande resultatposter

-155

-212

-1 140

Resultat från finansiella poster

-155

-212

-1 140

-1 137

-1 068

-7 061

-

-

-9 000

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Bokslutsdispositioner
Återföring uppskjuten skattefordran

-

-

-

-1 137

-1 068

-16 061

Periodens resultat

-1 137

-1 068

-16 061

Summa totalresultat för perioden

-1 137

-1 068

-16 061

Periodens resultat
Moderbolagets rapport över totalresultat

CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL.) KVARTAL 1 - 2021
14

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i KSEK

2021-03-31

2020-03-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjutna skattefordringar

Summa anläggningstillgångar

-

-

-

49 495

49 495

49 495

-

-

-

49 495

49 495

49 495

49 495

49 495

49 495

-

526

-

231

145

187

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar

27

38

100

206
464

159
868

87
374

Kassa och bank

9 161

5 018

2 287

Summa omsättningstillgångar

9 625

5 886

2 661

59 120

55 381

52 156

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

31 223

23 257

23 257

Ej registrerat aktiekapital

-

-

-

Inbetalt ej registrerat kapital

-

-

-

Reservfond

27 964

27 964

27 964

Uppskrivningsfond

12 839

12 839

12 839

Summa bundet eget kapital

72 026

64 060

64 060

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

85 924

75 667

75 667

-124 556

-108 495

-108 495

-1 137

-1 068

-16 061

-39 769

-33 896

-48 889

32 257

30 164

15 171

Långfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut

7 000

7 000

7 000

Summa långfristiga skulder

7 000

7 000

7 000

6 500

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

-

5 000

533

655

239

17 949

11 747

21 536

374

206

556

1 007

609

1 154

Summa kortfristiga skulder

19 863

18 217

29 985

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

59 120

55 381

52 156

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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CERTIFIERAD PARTNER
LENEL, UNISON, ASSA, MILESTONE, SALTO m.fl.
ANLÄGGARFIRMA BRANDLARM

ANLÄGGARFIRMA CCTV
ANLÄGGARFIRMA INBROTTSLARM

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:

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
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 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 vi skall leverera
kameraanläggningar som motsvarar satta normer samt kundens
krav och förväntningar. Certifikat nr 13-399

CERTIFIERADE BRANDSERVICETEKNIKER ENLIGT SVEBRA

ANLÄGGARFIRMA BRANDLARM - SBF 1008 UTGÅVA 2

Normen för anläggarfirma brandlarm ställer krav avseende personalkompetens, 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 UTRYMNINGSLARM MED TALAT MEDDELANDE - SBF 2018:1

Denna norm anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar
med utrymningslarm med talat meddelande i enlighet med SBF
502. Normen anger minimikrav och den gäller från 2017-04-01.
Certifikat nr 21-144

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 professionellt och fackmannamässigt med god kvalitet. Confidence uppfyller
normen och har certifiering för den högsta larmklassen, (Larmklass 4).
Certifikat nr SBSC 0-1131
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SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag, är föreningen för företag som arbetar med brand- och skyddsmateriel samt utbildning och
konsultverksamhet inom brand- och utrymningssäkerhet.

