
Pressinformation 8 november 2021 
Kvartalsrapport tredje kvartalet 2021

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First 
North Growth market, lämnar följande rapport för perioden juli - september 2021

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG JULI - SEPTEMBER 2021
 » Nettoomsättningen för perioden uppgick till 66,9 (26,0) MSEK, en tillväxt på 157,3 procent jämfört med 

motsvarande kvartal förra året. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter blev 10,0 procent.

 » Justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -3,8 (-0,6) MSEK och justerat rörelseresultat 
(EBIT) uppgick till -5,5 (-1,5) MSEK. Rapporterat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -6,5 (-0,5) 
MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8,2 (-1,5) MSEK. De justerade rörelseresultaten är 
justerade för under perioden uppkomna engångskostnader på 2,7 MSEK hänförliga till integrationen av de 
tidigare under året förvärvade enheterna. 

 » Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,7 (-1,8) MSEK

 » Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,15 (-0,12) SEK före och efter utspädning

 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -7,0 
(-0,9) MSEK och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -6,3 (-6,6) MSEK. Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten uppgick till -3,2 (2,2) MSEK. Periodens kassaflöde blev -9,5 (-4,4) MSEK.

 » Periodens orderingång blev 24,5 (16,5) MSEK. Total offertstock uppgår vid periodens utgång till 148,0 MSEK.
 » Resultatförsämringen i perioden är hänförlig till två faktorer, dels oväntade stora volymtapp i divisionerna 

Technology och Advisory, dels att koncernens integrationsprocess av förvärvade enheter har accelere-
rats med högre än planerat integrationskostnader som följd. Företagsledningen bedömer att båda fakto-
rerna är av övergående karaktär.

 – Det tredje kvartalet är normalt ett svagt kvartal genom att semesterperioden gör att volymerna går ner 
i service- och installationsaffären i Technology och i rådgivningsaffären i Advisory, I år förstärktes det 
naturliga säsongsmönstret inom dessa verksamheter av oväntade externt drivna volymtapp.

 – Inom Technology har koncernen ett problem med försenade projektstarter och att projekt inte kan 
framdrivas och vinstavräknas som planerat p.g.a förseningar orsakade av problemen i de globala 
logistikkedjorna som skapar komponentbrist. Dessutom har låsverksamheten inom Technology ännu 
inte kommit tillbaka till normal nivå på hotellaffären, en kvarhängande covid-effekt. 

 – Inom rådgivningsaffären i Advisory drivs volymen till stor del av incidenter, som varit på en oväntat 
låg nivå under perioden. Vidare har divisionen en fortsatt kvarhängande covid-effekt som påverkar 
såväl volymen incidenter som riskutbildningsaffären, vilken ännu inte kommit tillbaka på normal nivå.  

 » Efter periodens utgång genomfördes den 19 oktober förvärv av det Skellefteå-baserade säkerhetsföretaget 
AC Säkerhet Nord AB (”AC”) som kommer att ingå i division Technology. AC omsätter ca 10 MSEK, har en 
stark lokal position med många kunder som ligger helt i linje med divisionens inriktning. AC uppvisar god 
lönsamhet och växer hittills i år med ca 30 procent. Detta förvärv utgör koncernens första insteg på den 
högintressanta och snabbväxande marknaden i Övre Norrland.

 » Efter periodens utgång den 13 oktober kallade koncernen till en extra bolagsstämma med förslag om en 
företrädesemission för att skapa handlingsfrihet att genomföra koncernens tillväxtplan, samt förslag om 
namnbyte till Nordic LEVEL Group AB.  

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.
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HELA PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER 2021
 » Nettoomsättningen för perioden uppgick till 154,2 (71,4) MSEK, en tillväxt på 117,4 procent jämfört med 

motsvarande kvartal förra året. Motsvarande organiska tillväxt för jämförbara enheter blev 20,7 procent.

 » Justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -0,4 (-10,8) MSEK och justerat rörelseresultat 
(EBIT) uppgick till -4,7 (-13,9) MSEK. Rapporterat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -4,6 
(-10,8) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8,9 (-13,9) MSEK. De justerade rörel-
seresultaten är justerade för under perioden uppkomna engångskostnader på 4,3 MSEK hänförliga till 
integrationen av de tidigare under året förvärvade enheterna.

 » Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,2 (-15,0) MSEK

 » Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,18 (-0,97) SEK före och efter utspädning

 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -6,1 
(-12,0) MSEK och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -60,2 (1,6) MSEK. Det höga 
negativa kassaflödet efter förändring av rörelsekapital är en effekt av det förvärv som genomfördes under 
andra kvartalet, vilket kompenseras av de starka positiva kassaflödena från investeringsverksamheten 
och finansieringsverksamheten så att periodens sammantagna kassaflöde blir 12,3 (-6,6) MSEK.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

ESPLANADEN 3B, 172 67 SUNDBYBERG
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Internet: www.confidence.se 
e-post: info@confidence.se
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VDs KOMMENTAR
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Det tredje kvartalet präglades av fortsatt ökad volym baserat på förvärvet som gjordes under Q2 med en omsättning på 
ca 67 MSEK, en ökning på ca 157 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året, varav den organiska tillväxten i 
jämförbara enheter är 10 procent. Det tredje kvartalet är normalt sett årets svagaste utifrån orderingång, koncernens 
justerade EBITDA landar i kvartalet på -3,8 MSEK, vilket är 3,2 MSEK sämre än motsvarande period förra året. Det faller 
kort för vår målsättning men hänföras till två faktorer, dels volymtapp av tillfälligt karaktär och dels att vi ökat tempot 
i vårt integrationsarbete vilket lett till högre integrationskostnader än planerat. Detta visar att det finns mycket utveck-
lingspotential för oss som bolag med en tydlig tillväxtagenda, och för mig som nytillträdd VD och koncernchef, att 
förbättra och utveckla framöver. Vi lägger nu grunden och den gemensamma operationella planen för att nå våra nya 
finansiella mål och jag är övertygad att de investeringar vi nu gör i det gemensamma bolaget kommer att möjliggöra en 
accelererande tillväxtresa framöver.  

Jag tillträdde som VD och koncernchef den 1 september. Mitt fokus 
under de två första månaderna har varit att landa i och lära känna 
organisationen och våra tre divisioner parallellt med ett ganska 
stort antal externa M&A-relaterade diskussioner. Koncernen har 
en tydlig tillväxtagenda och vi satte under andra kvartalet upp en 
långsiktig målsättning att på fem år växa till 1 Mdr SEK i omsättning 
och få upp vår rörelsemarginal till 10 procent. 

Vi har under september accelererat det återstående integrationsar-
betet från förvärvet som gjordes under Q2 och tagit ökade kostnader 
för det. Integrationskostnaderna uppgick i det tredje kvartalet till 2,7 
MSEK jämfört med 1,6 MSEK under det andra kvartalet. Grunden 
är nu till stor del lagd för ett fortsatt offensivt arbete att realisera vår 
långsiktiga målsättning. Vi går därför in i en fas där vi lägger en ny 
vision för resan framåt och en övergripande strategi för att realisera 
våra finansiella mål som vi kommer att presentera i samband med 
Q4 rapporten. Ett stort fokus utöver att skapa tillväxt kommer att 
ligga på att driva lönsamheten i respektive division. Detta är ett jobb 
som kräver tydligt fokus och som handlar mycket om att gräva där vi 
står. Förutsättningarna för detta finns – var och en av våra divisioner 
har ett starkt och kompetent ledningsteam, högkvalitativa kundba-
ser samt starka positioner i sina respektive segment, men behöver 
jobba mer på effektivitet och produktivitet i sina leveranser och det 
finns förbättringspotential i det rent kommersiella handlaget. 

Det tredje kvartalets negativa resultat och volymtapp faller ner i 
två delar. Det är dels inom Technology, där flera större projekt har 
blivit försenade, som en följd av de problem som uppstått i de glo-
bala logistikkedjorna, med komponentbrist och mycket långa leve-
rans- och ledtider. När projekten blir försenade eller inte kommer 
igång som planerat kan vi inte vinstavräkna i den takt vi planerat 
och det slår både mot våra intäkter och mot vår bottomline. För 
att motverka detta har vi bland annat börjat öka våra lagernivåer 
av kritiska komponenter. Den andra delen av volymtappet är mer 
direkt covid-relaterad och tar sig uttryck i lägre efterfrågan inom 
hotellbranschen vilket slår mot vår låsverksamhet och dels lägre 
nivåer på incidenter och lägre efterfrågan på utbildningar inom risk-
hantering, vilket slår mot vår rådgivningsaffär. 

Efter rapportperiodens utgång, den 18 oktober, är det mycket gläd-
jande som jag kan konstatera att vi skapar vår första etablering 
på den mycket intressanta och snabbväxande marknaden i Övre 
Norrland genom förvärvet av AC Säkerhet i Skellefteå. Bolaget 
som förra året omsatte ca 10 MSEK och växer med ca 30 procent 
och hög lönsamhet kommer att ingå i vår division Technology, men 
att vi nu har en närvaro i regionen kommer att komma alla våra 
divisioner till del. Vi avser att utnyttja detta första insteg till att suc-
cessivt öka vår närvaro i regionen. 

Med den ökade otryggheten i samhället, en kraftigt växande efter-
frågan som driver marknadstillväxten, samtidigt som att tjänsterna 
effektiviseras och digitaliseras. Våra tjänster och vårt erbjudande är 
en central del i att fortsätta arbetet med att skapa trygga samhällen 
samt moderna och effektiva lösningar och system, inte minst inom 
främst samhällskritisk infrastruktur där jag ser en fortsatt stark tillväxt 
den kommande femårsperioden för våra tjänster där kombinationen 
tekniska lösningar och personella tjänster är en tydlig trend.

Thomas Lundin
VD, Confidence International AB (publ.) 

Tel: +46 (0)8 620 82 00
E-post: thomas.lundin@confidence.se
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NYCKELTAL

DEFINITIONER
 » Rörelsemarginal Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen.

 » Vinstmarginal Rörelseresultat före räntekostnader dividerat med omsättningen.

 » Sysselsatt kapital Eget kapital plus räntebärande skulder.

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

 » Eget kapital Redovisat eget kapital.

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

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

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

 » Genomsnittligt antal anställda Medelantalet anställda per respektive period.

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

2021 2020 2021 2020 2020
Belopp i KSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Resultat
Nettoomsättning 66 944 25 969 154 159 71 379 100 069
Rörelseresultat, EBITDA (justerat) -3 811 -518 -376 -10 840 -9 684
Rörelseresultat, EBITDA (rapporterat) -6 495 -518 -4 637 -10 840 -9 684
Rörelseresultat, EBIT (justerat) -5 524 -1 498 -4 683 -13 878 -13 826
Rörelseresultat, EBIT (rapporterat) -8 208 -1 498 -8 944 -13 878 -13 826
Periodens resultat -8 723 -1 840 -10 236 -14 988 -15 804

Marginaler
Rörelsemarginal, %, EBITDA (justerad) neg. neg. neg. neg. neg.
Rörelsemarginal, %, EBITDA (rapporterad) neg. neg. neg. neg. neg.
Rörelsemarginal, %, EBIT (justerad) neg. neg. neg. neg. neg.
Rörelsemarginal, %, EBIT (rapporterad) neg. neg. neg. neg. neg.
Vinstmarginal, % neg. neg. neg. neg. neg.

Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital, % (justterad) -3,1% neg. -7,1% neg. neg.
Avkastning på sysselsatt kapital, % (rapporterad) neg. neg. neg. neg. neg.
Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg. neg.

Finansiell ställning
Balansomslutning 266 086 70 339 266 086 70 339 79 040
Eget kapital 121 421 5 970 121 421 5 970 5 154
Sysselsatt kapital 174 709 37 390 174 709 37 390 46 398
Soliditet, % 46% 8% 46% 8% 7%

Per aktie
Eget kapital per aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr 2,14 0,39 2,14 0,39 0,33
Periodens resultat per aktie i genomsnitt före och efter utspädning, kr -0,15 -0,12 -0,24 -0,97 -1,02
Periodens resultat per aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr -0,15 -0,12 -0,18 -0,97 -0,47
Antal aktier vid periodens utgång (1000-tal)* 56 681 15 505 56 681 15 505 15 505

Anställda
Genomsnittligt antal anställda 187 55 121 58 57
Nettoomsättning per anställd 358 472 1274 1231 1756
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VERKSAMHETEN
Confidence är en modern säkerhetskoncern som erbjuder den nordiska 
marknaden en heltäckande portfölj av kvalificerade säkerhetstjänster, 
system och produkter. Erbjudandet innefattar som exempel 
kvalificerad säkerhetsrådgivning, systemdesign, leverans av modern 
säkerhetsteknik, övervakning och operativa tjänster som personskydd, 
bevakning- och parkeringstjänster. Verksamheten är operativ 24/7, 
året runt, med ständig beredskap. En företagskultur i världsklass, 
kontinuerlig kompetensutveckling, certifieringar och auktorisationer är 
viktiga hörnstenar i bolagets verksamhet, men viktigast av allt är bolagets 
medarbetare. Bolagets mål är att inom samtliga verksamhetsområden 
erbjuda marknadsledande kompetens, kvalitet och effektivitet för att 
skapa trygghet och säkerhet i samhället och skydd av människor och 
tillgångar.

MARKNAD
Confidence är verksam på hela säkerhetsmarknaden och levererar 
kompletta helhetslösningar. Huvuddelen av tjänsterna levereras i 
egen regi men som stöd finns ett partnernätverk med kompletterande 
spetskompetens. System och produkter tillhandahålls från noga utvalda 
och ledande samarbetspartners och tillverkare och anpassas efter 
kundernas specifika behov. Bolaget tillhandahåller även beredskap 24/7, 
larmcentrals- och SOC-tjänster, service och support. 

Confidence prioriterade målgrupper är samhällsbärande organisationer, 
kritisk infrastruktur, samt större offentliga och privata kunder där säkerhet 
är en prioriterad och viktig del av den dagliga verksamheten. Befintliga 
kunder finns framför allt inom segmenten kritisk infrastruktur, fastighet, 
transport, offentlig sektor, industri- och tjänsteföretag samt inom hotell 
och evenemangsverksamhet och utöver detta levererar Confidence även 
tjänster till privatpersoner.

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Koncernens verksamhet organiseras genom tre divisioner där samver-
kan ger en unik möjlighet att leverera heltäckande och skräddarsydda 
säkerhetslösningar för bolagets prioriterade målgrupper.

ADVISORY
Specialistkompetens inom företags-, person- och familjesäkerhet. 
Advisory tillhandahåller säkerhetsrådgivning såväl proaktivt som re-
aktivt genom kompetenta medarbetare med erfarenhet från polisiära 
och militära specialistförband och näringslivet. Advisory erbjuder t.ex. 
screening, utredningar och bakgrundskontroller, analys och omvärlds-
bevakning, utbildningar, incidentstöd och krisledning. Advisory foku-
serar även på servicetjänster för hem och kontor som kompletterar 
kundernas behov och bidrar till ökad trygghet och säkerhet.

TECHNOLOGY
Systemintegration-, produkt- och etableringsspecialister av marknadsle-
dande tekniska säkerhetslösningar inom brand, lås, inpassering, kame-
raövervakning, perimeter- och inbrottsskydd. Technology tillhandahål-
ler digitala och tekniska system och produkter inklusive tjänster som 
integreras i heltäckande säkerhetssystem eller som separata lösningar 
anpassade till kundens behov för att ge högsta funktionalitet, skalbarhet 
och flexibilitet. I erbjudandet ingår systemdesign, projektledning, instal-
lations- och driftsättnings- och servicetjänster samt utbildning av kund. 
24/7 jour, service och support erbjuds med egen personal via avtal eller 
som avropad tjänst.

OPERATIONS
Framtidssäkrade bevaknings- och personskyddstjänster samt parke-
ringsövervakning. Operations erbjudande har fokus på anpassade be-
vaknings- och skyddstjänster utifrån kundens behov och verksamhets-
områden och jobbar alltid i nära samverkan med kunden. Genom egen 
bevakningspersonal, erfarna affärschefer och fortlöpande utbildning 
av medarbetarna är det divisionens mål att erbjuda den bästa, moder-
naste och mest kundanpassade bevakningstjänsten på marknaden. 
Operations driver utvecklingen av bevakningsbranschen och kombine-
rar leverans av tjänster med hög servicenivå och innovativa lösningar 
där teknik och digitala produkter alltid nyttjas till sin fulla potential. 

CONFIDENCE - SECURING PEOPLE AND ASSETS
En modern och expansiv säkerhetsaktör med balans mellan människa och teknik som möjliggör kundernas bästa och marknadens behov 
av utveckling och digitalisering. Koncernen grundades 1989 och finns representerade i Norden med ca 300 medarbetare. Confidence erbju-
der heltäckande säkerhetslösningar för människor och tillgångar genom de tre samverkande, kompletterande och framförallt balanserade 
divisionerna Advisory | Technology | Operations. Koncernen har en unik sammansättning av kompetenser och expertis som täcker hela 
säkerhetssegmentet. Confidence International AB (publ.) är ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [CONF]. Erik 
Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se. 

VERKSAMHETEN

Systemintegration-, produkt- och etableringsspecialister av 
marknadsledande tekniska säkerhetslösningar inom brand, 
lås, inpassering, kameraövervakning, perimeter- och inbrotts-
skydd. Technology tillhandahåller digitala och tekniska system 
och produkter inklusive tjänster som integreras i heltäckande 
säkerhetssystem eller som separata lösningar anpassade till 

kundens behov för att ge högsta funktionalitet, skalbarhet och 
flexibilitet. I erbjudandet ingår systemdesign, projektledning, in-
stallations- och driftsättnings- och servicetjänster samt utbild-
ning av kund. 24/7 jour, service och support erbjuds med egen 
personal via avtal eller som avropad tjänst.

DIVISION

TECHNOLOGY
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OMSÄTTNING
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 66,9 (26,0) MSEK 
en ökning med 157,3 procent, en ökning som naturligtvis till stor del kan 
förklaras av det förvärvet som genomfördes under andra kvartalet, men 
även organiskt för jämförbara enheter uppgick tillväxten till 22,7 procent.

Omsättningen för division Technology uppgick till 31,9 MSEK en ökning 
med 5,8 MSEK motsvarande 22,4 procent, varav den organiska tillväxten 
uppgick till 2,6 MSEK motsvarande 10,0 procent. Omsättningen för 
division Advisory uppgick till 4,9 MSEK och omsättningen för division 
Operations uppgick till 31,8 MSEK. 

Orderingången under kvartalet uppgick till 24,5 (16,5) MSEK, en 
ökning med 48,5 procent jämfört med samma period föregående år. 
Offertstocken uppgick vid det tredje kvartalets utgång till 148,0 MSEK. 

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 154,2 (71,4) MSEK 
en tillväxt på 92,1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. 
Motsvarande organiska tillväxt för jämförbara enheter blev 20,7 procent.

RESULTAT
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021
Koncernens justerade rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till 
-3,8 (-0,6) MSEK och justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -5,5 (-1,5) 
MSEK. Rapporterat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -6,5 
(-0,5) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8,2 (-1,5) 
MSEK. De justerade rörelseresultaten är justerade för under perioden 
uppkomna engångskostnader på 2,7 MSEK hänförliga till integrationen 
av de tidigare under året förvärvade enheterna. 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för division Technology 
uppgick till 0,4 (1,0) MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 
för division Advisory uppgick till -1,5 MSEK för division Operations 
uppgick EBITDA till -1,1 MSEK. 

Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,15 (-0,12) 
SEK. Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021
Koncernens justerade rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick 
till -3,1 (-10,8) MSEK och justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -7,4 
(-13,9) MSEK. Rapporterat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick 
till -4,6 (-10,8) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 
-8,9 (-13,9) MSEK. 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för division Technology 
ökade med 5,1 MSEK jämfört med samma period föregående år och 
uppgick till 3,2 (-1,9) MSEK. 

Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,18 (-0,97) 
SEK. Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning.

AVSKRIVNINGAR
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021
Avskrivningarna i perioden uppgick till -1,7 (-1,0) MSEK, varav -1,5 (-0,9) 
MSEK avser avskrivningar på nyttjanderättstillgångar och immateriella 
anläggningstillgångar (värdet av kundkontrakt).

1 JANUARI – 30 JUNI 2021
Avskrivningarna i perioden uppgick till -4,3 (-3,0) MSEK, varav -4,0 (-2,8) 
MSEK avser avskrivningar på nyttjanderättstillgångar och immateriella 
anläggningstillgångar (värdet av kundkontrakt).

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021
Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital uppgick till -7,0 (-0,8) MSEK. Kassaflödet för perioden 
från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick 
till -6,3 (-6,6) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till -3,2 (2,2) MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till -9,5 (-4,4) MSEK. 

Av kortfristiga fordringar uppgår kundfordringar till 49,2 (15,4) MSEK. 
Övriga kortfristiga fordringar avser främst upparbetade men ännu ej fak-
turerade intäkter samt förutbetalda kostnader. Likvida medel uppgick till 
18,2 (4,6) MSEK.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021
Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till 
-6,1 (-12,0) MSEK. Genom det förvärv som genomfördes under andra 
kvartalet uppkommer under perioden ett antal större effekter på bolagets 
kassaflöde, bland annat uppkommer en stor negativ kassaflödeseffekt 
till följd av att bolagets rörelsekapital ökar som en följd av förvärvet sam-
tidigt som en stor positiv effekt uppkommer genom att bolagets likvida 
medel växer genom det förvärvade bolagets kassa. Förändringen av rö-
relsekapital uppgår till -54,0 MSEK, likvida medel i förvärvade dotterbo-
lag uppgår till 23,5 MSEK, övertagna lån i förvärvade dotterbolag ger ett 
positivt bidrag med 32,7 MSEK. Den företrädesemission som genomför-
des i januari och den private placement som genomfördes i april bidrog 
tillsammans med 28,5 MSEK. Periodens kassaflöde uppgick sammanta-
get till 12,3 (-6,6) MSEK.

VERKSAMHETEN

Specialistkompetens inom företags-, person- och familjesä-
kerhet. Advisory tillhandahåller säkerhetsrådgivning såväl 
proaktivt som reaktivt genom kompetenta medarbetare med 
erfarenhet från polisiära och militära specialistförband och nä-
ringslivet. Advisory erbjuder t.ex. screening, utredningar och 

bakgrundskontroller, analys och omvärldsbevakning, utbild-
ningar, incidentstöd och krisledning. Advisory fokuserar även 
på servicetjänster för hem och kontor som kompletterar kun-
dernas behov och bidrar till ökad trygghet och säkerhet.

DIVISION

ADVISORY
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Framtidssäkrade bevaknings- och personskyddstjänster samt 
parkeringsövervakning. Operations erbjudande har fokus 
på anpassade bevaknings- och skyddstjänster utifrån kun-
dens behov och verksamhetsområden och jobbar alltid i nära 
samverkan med kunden. Genom egen bevakningspersonal, 
erfarna affärschefer och fortlöpande utbildning av medarbe-

tarna är det divisionens mål att erbjuda den bästa, modernaste 
och mest kundanpassade bevakningstjänsten på marknaden. 
Operations driver utvecklingen av bevakningsbranschen och 
kombinerar leverans av tjänster med hög servicenivå och inn-
ovativa lösningar där teknik och digitala produkter alltid nyttjas 
till sin fulla potential.

FINANSIERING
Koncernen har vid periodens utgång räntebärande skulder om 53,3 (31,4) 
MSEK. De räntebärande skulderna innefattar leasingskulder med 6,7 (5,1) 
MSEK, factoring med 12,7 (10,8) MSEK, upplåning från kreditinstitut med 
33,4 (8,0) MSEK samt uppskov med betalning av skatter och avgifter med 
7,5 (7,5) MSEK. Av de räntebärande skulderna är leasingskulden om 3,6 
MSEK samt 4,5 MSEK av skattekrediten långfristig.

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

Eget kapital uppgår till 121,4 (6,0) MSEK och soliditeten till 46 (8) procent.

Under juli månad genomfördes en omläggning av koncernens kortfristiga 
lån där ett tidigare lån på 7 MSEK hos Erik Penser Bank amorterades i sin 
helhet och ett nytt lån på 10 MSEK hos Danske Bank upptogs. Vidare emot-
togs en total likvid från inlösen av teckningsoptioner på 2,9 MSEK. Med 
beaktande av koncernens finansiella ställning som den beskrivits ovan, de 
under året genomförda transaktionerna, pågående och nya kundavtal som 
tecknats och pressmeddelats under senare tid, den senaste kassaflödes-
prognosen, 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. Styrelsen 
och företagsledningen gör bedömningen att bolaget har tillräcklig tillgänglig 
likviditet även utan den företrädesemission som föreslagits.

Efter rapportperiodens utgång har styrelsen kallat till extra bolagsstämma 
den 19 november 2021 med förslag om företrädesemission på ca 25 MSEK. 

INVESTERINGAR
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021
Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 
(0,0) MSEK.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021
Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 
-0,2 (0,0) MSEK. Periodens investeringar i dotterbolag uppgick till 95,8 
(0,0) MSEK. Förvärvet finansierades med en apportemission där 19,96 
miljoner nya aktier och 9,9 miljoner teckningsoptioner emitterades. 

ANSTÄLLDA
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021
Medeltalet anställda i koncernen för perioden uppgick till 187 (55).

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021
Medeltalet anställda i koncernen för perioden uppgick till 121 (58).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
För rapportperioden är styrelsearvoden till samtliga ledamöter reglerade 
genom beslut på årsstämma 2021-05-29. 

Koncernens VD Thomas Lundin har av styrelsen uppdragits att före 
sitt tillträde 2021-09-01 delta i vissa aktiviteter ingående i koncernens 
100-dagars-program samt att initiera och utveckla nya M&A-diskussioner. 
För detta arbete har Thomas Lundin genom bolag, under perioden juli-
augusti, erhållit ett arvode om 70 kSEK. 

Koncernens styrelseordförande Gerth Svensson har av styrelsen 
uppdragits att per 2021-05-10 gå in som arbetande styrelseordförande 
och leda koncernens arbete fram till Thomas Lundins tillträde 2021-
09-01. För detta arbete har Gerth Svensson genom bolag, under 
rapportperioden, erhållit ett arvode om 472 kSEK. 

Under juli har styrelseledamöterna Samir Taha har via sitt bolag Visiren 
AB och Daniel Skalin via sitt bolag Tailor Hill EQTY AB, vardera med 
en tredjedel, ingått borgensåtaganden för det lån på 10 MSEK som 
koncernens moderbolag upptagit hos Danske Bank. Ersättningen 
för detta borgensåtagande, motsvarande 10 procent på årsbasis av 
borgensåtandet kommer att belasta koncernen löpande under 2021.

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

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

MODERBOLAGET
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,9 (0,9) 
MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2,1 (-0,8) MSEK.

Det egna kapitalet uppgick till 134,3 (21,8) MSEK vilket innebär en 
soliditet på 89 (43) procent.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 2,6 (2,6) 
MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,6 (-5,4) MSEK.

VERKSAMHETEN

DIVISION

OPERATIONS
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN
I juli meddelades att Koncernen återbetalat ett lån från Erik Penser Bank 
på 7 MSEK som löpte ut den 30 juni, och att man därmed valde att inte 
utnyttja den möjlighet till förlängning som tidigare erbjudits. För att bidra 
till behovet att kortfristigt finansiera bolagets uppbyggnad av rörelsekapi-
tal, drivet av bolagets pågående expansion, har istället ett nytt kortfristigt 
lån på 10 MSEK tecknats med Danske Bank.

Under juli tillfördes Koncernen 2,9 MSEK i kapitaltillskott via inlösen av ute-
stående teckningsoptioner, varav 0,9 MSEK från teckningsoptionsserien 
TO3 och 2,0 MSEK från teckningsoptionsserien TO4. De 2,0 MSEK via 
TO4 tecknades av bolagets störste ägare Tailor Hill EQTY AB.

Den 24 augusti meddelades att Confidence tecknat nytt avtal med en 
av Europas ledande aktörer inom datacenter, Winthrop Engineering and 
Contracting AB, avseende tekniskt brandskydd för datacenter. Avtalet av-
ser fas 2 i byggnationen av det datacenter i Gävleborgs län där bolaget 
färdigställde fas 1 under 2020. Nytt avtalat värde uppgår till 9,3 MSEK 
och arbetet beräknas vara slutfört våren 2022. Avtalet bekräftar Confi-
dence som den idag ledande leverantören av brand- och säkerhetstek-
niska lösningar för datacenter och kritisk infrastruktur. Denna position ger 
bolaget mycket goda framtidsutsikter då etableringen av nya datacenter 
på den svenska marknaden ökar stadigt med ca 20 procent årligen under 
perioden 2020-2025.

Den 24 september meddelades att Confidence tecknat nytt avtal med 
Mälardalen Construction Service (MCS), ett bolag inom Bäckströms-
koncernen, avseende leverans av säkerhetstjänster för verksamhetens 
projekt i slussen. Avtalet sträcker sig över hela projekttiden fram till 2023-
12-31 och förlängs löpande på årsbasis. Avtalsvärdet beräknas uppgå 
till ca.10 MSEK under hela avtalsperioden. Uppdraget kommer huvud-
sakligen att levereras genom dotterbolaget Nordic LEVEL Security som 
sedan 2009 är verksamt inom området offentlig trygghet och säkerhet. 
Avtalet är således ett fortsatt och utökat förtroende inom området där 
LEVEL har för avsikt att växa ytterligare.

Följande händelser har pressmeddelats under rapportperioden:

2021-07-22 Confidence lägger om kortfristiga lån

2021-08-11 Confidence tillförs 2,9 MSEK i kapitaltillskott via 
inlösen av utestående teckningsoptioner

2021-08-20 Kvartalsrapport andra kvartalet, Confidence 
International AB

2021-08-24 Confidence avtalar brandskydd för datacenter till 
värde 9,3 MSEK

2021-09-24
Nordic LEVEL Security AB (LEVEL), helägt 
dotterbolag till Confidence International AB, tilldelas 
avtal i projekt slussen rörande säkerhetstjänster

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

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Den 11 oktober meddelades att Confidence förvärvar det Skellefteåbase-
rade säkerhetsföretaget AC Säkerhet Nord AB. Bolaget omsatte det brut-
na räkenskapsåret 2020/21 med bokslut 2021-04-30 ca 9 MSEK med en 
EBITDA-marginal uppgående till ca 16 procent. Bolaget växer i ingången 
till räkenskapsåret 2021/22 med drygt 30 procent och förväntas fortsätta 
den starka lönsamma tillväxten. Förvärvet ger dessutom koncernen en 
etablering på den snabbväxande och mycket intressanta marknaden i 
Övre Norrland, där koncernen fortsatt väntas kunna dra nytta av sin starka 
position inom kritiskt infrastruktur och datacenter.

Den 13 oktober meddelades att Confidence styrelse har beslutat kalla till 
en extra bolagsstämma och där föreslå aktieägarna en ändring i bolag-
sordningen där företagsnamnet ändras från Confidence International AB 
till Nordic LEVEL Group AB samt föreslå aktieägarna att genomföra en 
företrädesemission i syfte att stärka bolagets balansräkning och likviditet 
med ca 25 MSEK före emissionskostnader. Stämman kommer att avhål-
las den 19 november.

Följande händelser har pressmeddelats efter rapportperiodens utgång:

2021-10-11 Confidence förvärvar AC Säkerhet Nord AB och 
skapar en första etablering i Övre Norrland

2021-10-13 Confidence kallar till extra stämma med förslag om 
namnändring och nyemission

2021-10-18 Kallelse till extra bolagsstämma i Confidence 
International AB

2021-10-26 Samir Taha anmäler eget utträde ur Confidence 
styrelse

2021-11-05
Confidence uppvisar i Q3 preliminärt stark tillväxt 
men försämrat resultat och tidigarelägger publicering 
av kvartalsrapporten

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 2020.
Samtliga belopp i denna delårsrapport är angivna i tusen svenska kro-
nor, KSEK, om ej annat anges och avrundningsdifferenser 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.
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 2020. Utöver 
dessa risker utsätts såväl branschen som företaget för de utmaningar 
som Covid-19 pandemin har inneburit.

SÄSONGSVARIATIONER
Koncernens målgrupp är företagskunder, offentliga organisation samt pri-
vatpersoner/familjer 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 under kortnamnet 
CONF. Aktiens stängningskurs per 2021-09-30 var 2,49 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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RAPPORT FRÅN STYRELSE OCH VD
Denna rapport är avgiven av den verkställande direktören  
på uppdrag av styrelsen.

Stockholm, 8 november 2021 Confidence International AB (publ.)

För ytterligare information
VD Thomas Lundin Tel 08-620 82 00

CFO Mikael Behm Tel 08-620 82 00

Pressansvarig Mats Wahlgren, Tel 0708-59 18 75

KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION

Kvartalsrapport Q4 2021 2022-02-18

Kvartalsrapport Q1 2022 2022-05-20

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets  
hemsida: https://www.confidence.se
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
2021 2020 2021 2020 2020

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån
Belopp i KSEK JUL-SEP JUN-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Nettoomsättning 66 944 25 969 154 159 71 379 100 069
Övriga rörelseintäkter -184 128 1 048 307 720
Summa rörelsens intäkter 66 760 26 097 155 207 71 686 100 789

Rörelsens kostnader
Direkta uppdragskostnader -24 358 -13 582 -59 108 -35 679 -49 372
Övriga externa kostnader -9 404 -3 491 -20 241 -10 622 -13 844
Personalkostnader -39 493 -9 540 -80 495 -36 170 -47 257
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 713 -980 -4 307 -3 038 -4 142
Övriga rörelsekostnader - -2 - -55 -
Summa rörelsens kostnader -74 968 -27 595 -164 151 -85 564 -114 615

Rörelseresultat -8 208 -1 498 -8 944 -13 878 -13 826

Finansiella intäkter 8 13 35 31 50
Finansiella kostnader -523 -355 -1 327 -1 141 -2 028
Resultat från finansiella poster -515 -342 -1 292 -1 110 -1 978

Resultat före skatt -8 723 -1 840 -10 236 -14 988 -15 804

Inkomstskatt tidigare år - - - - -
Återföring uppskjuten skattefordan - - - - -
Periodens resultat -8 723 -1 840 -10 236 -14 988 -15 804

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* -0,15 -0,12 -0,24 -0,97 -1,02

Periodens resultat per aktie vid periodens utgång före och efter utspädning, kr -0,15 -0,12 -0,18 -0,97 -1,02
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 56 680 665 15 504 600 41 999 329 15 504 600 15 504 600

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 79 702 318 15 504 600 59 458 148 15 504 600 15 504 600

Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädning 56 680 665 15 504 600 56 680 665 15 504 600 15 504 600

Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning 79 702 318 15 504 600 79 702 318 15 504 600 15 504 600

* Resultat per aktie in genomsnitt beräknas på vägt genomsnitt antal aktier under perioden.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
Belopp i KSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 123 732 32 698 32 698
Övriga immateriella tillgångar 35 576 24 1
Nyttjanderättstillgångar 6 544 5 300 8 171
Inventarier 1 568 556 449
Uppskjutna skattefordringar - - -
Summa anläggningstillgångar 167 420 38 578 41 319

Omsättningstillgångar
Varulager 2 497 1 462 1 408
Kundfordringar 49 185 15 395 17 168
Aktuella skattefordringar 1 953 1 355 1 114
Övriga kortfristiga fordringar 26 786 8 988 12 110
Likvida medel 18 245 4 561 5 921
Summa omsättningstillgångar 98 666 31 761 37 721
SUMMA TILLGÅNGAR 266 086 70 339 79 040

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare 121 421 5 970 5 154
Summa eget kapital 121 421 5 970 5 154

Avsättningar
Övriga avsättningar - - -
Summa avsättningar 0 0 0

Skulder
Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld - - -
Leasing skuld 3 126 2 211 4 716
Upplåning från kreditinstitut 4 505 7 000 7 000
Summa långfristiga skulder 7 631 9 211 11 716

Kortfristiga skulder
Leasing skuld 3 592 2 894 3 256
Upplåning från kreditinstitut 21 631 11 806 18 763
Leverantörsskulder 21 951 14 884 16 672
Övriga kortfristiga räntebärande skulder 20 434 7 509 7 509
Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder 69 426 18 065 15 970
Summa kortfristiga skulder 137 034 55 158 62 170
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 266 086 70 339 79 040
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
2021 2020 2021 2020 2020

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån
Belopp i KSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat -8 208 -1 498 -8 944 -13 878 -13 826
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 713 919 4 104 2 838 3 622
Erhållen ränta 8 13 35 31 50
Erlagd ränta och andra kreditkostnader -523 -308 -1 327 -988 -1 813
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -7 010 -874 -6 132 -11 997 -11 967

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager 173 22 -1 089 -18 36
Ökning/minskning rörelsefordringar -10 587 -2 748 -22 797 -4 410 -9 064
Ökning/minskning rörelseskulder 11 091 -3 016 -30 158 18 032 17 725
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 333 -6 616 -60 176 1 607 -3 270

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Likvida medel förvärv av dotterbolag - - 23 546 - -
Investeringar i materiella anläggningstillgångar - -82 -108 -185 -195
Försäljningar av materiella anläggningstillgångar - 121 304 228 362
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 39 23 742 43 167

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Likvid från teckningsoptioner 2 947 - 2 947 - -
Nyemission - - 28 481 - -
Leasingskuld -1 008 -1 009 -2 949 -2 904 -3 748
Föränding fakturabelåning 2 2 195 471 -1 356 101
Upptagna lån IB förvärv av dotterbolag - 1 000 32 781 1 000 6 500
Amortering av lån -5 155 - -12 973 -5 000 -5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 214 2 186 48 758 -8 260 -2 147

Periodens kassaflöde -9 547 -4 391 12 324 -6 610 -5 250

Likvida medel vid periodens början 27 792 8 952 5 921 11 171 11 171
Likvida medel vid periodens slut 18 245 4 561 18 245 4 561 5 921

Räntebärande nettoskuld
Likvida medel 18 245 4 561 18 245 4 561 5 921
Räntebärande skulder -45 191 -31 420 -45 191 -31 420 -41 244
Total nettoskuld -26 946 -26 859 -26 946 -26 859 -35 323
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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 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

Ingående balans per 1 januari 2021 23 257 0 92 381 7 916 -118 400 5 154
Periodens resultat -1 513 -1 513
Transaktioner med aktieägare
Minskning av aktiekapital -7 753 7 753 0
Nyemission 18 819 11 622 30 441
Apportemission 19 962 75 798 95 760
Transaktionskostnader nyemission -2 645 -2 645
Utgående balans per 30 jun 2021 54 285 0 177 156 7 916 -112 160 127 197

Ingående balans per 1 juli 2021 54 285 0 177 156 7 916 -112 160 127 197
Periodens resultat -8 723 -8 723
Transaktioner med aktieägare
Inlösen teckningsoptioner 2 396 551 2 947
Utgående balans per 30 juni 2021 56 681 0 177 707 7 916 -120 883 121 421
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REDOVISNING AFFÄRSOMRÅDEN
2021 2020 2021 2020 2020

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 
Belopp i KSEK JUL-SEP JUL-SEP JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Omsättning
Divison Advisory 4 904 - 9 725 - -
Divison Technology 31 939 26 097 92 671 71 686 100 789
Divison Operations 31 756 - 53 418 - -
Summa omsättning 68 599 26 097 155 814 71 686 100 789

Rörelseresultat före avskrivningar
Divison Advisory -1 500 - -225 - -
Divison Technology 425 1 033 3 171 -1 919 1 098
Divison Operations -1 087 - -533 - -
Ofördelat -4 333 -1 551 -7 050 -8 921 -10 782
Summa rörelseresultat före avskrivningar -6 495 -518 -4 637 -10 840 -9 684

Rörelseresultat
Divison Advisory -1 524 - -249 - -
Divison Technology 355 54 2 957 -4 957 -3 044
Divison Operations -1 279 - -875 - -
Ofördelat -5 760 -1 552 -10 777 -8 921 -10 782
Summa rörelseresultat -8 208 -1 498 -8 944 -13 878 -13 826

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 Advisory genererar sina intäkter från kvalificerade rådgivande säkerhetstjänster för både 
organisationer och privatpersoner på en operativ, taktisk och strategisk nivå.

Rörelsesegmentet Technology genererar sina intäkter från verksamhet inom säkerhets- och brandskyddsteknik samt och 
erhåller intäkter från såväl installation som service och underhåll.

Rörelsesegmentet Operations genererar sina intäkter från tjänster inom personskydd, bevakning, parkeringsservice 
samt service och underhåll av utrustning och teknologi relaterat till dessa områden.

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
2021 2020 2021 2020 2020

3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån

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

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 850 850 2 550 2 550 3 400

Övriga rörelseintäkter - - - - -

Summa rörelsens intäkter 850 850 2 550 2 550 3 400

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 752 -868 -5 073 -3 688 -4 740

Personalkostnader -1 216 -685 -2 984 -3 771 -4 581

Summa rörelsens kostnader -2 968 -1 553 -8 057 -7 459 -9 321

Rörelseresultat -2 118 -703 -5 507 -4 909 -5 921

Räntekostnader och liknande resultatposter -75 -134 -352 -502 -1 140

Resultat från finansiella poster -75 -134 -352 -502 -1 140

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -2 193 -837 -5 859 -5 411 -7 061

Bokslutsdispositioner -1 000 -500 -2 000 -4 000 -9 000

Återföring uppskjuten skattefordran - - - - -

Periodens resultat -3 193 -1 337 -7 859 -9 411 -16 061

Moderbolagets rapport över totalresultat

Periodens resultat -3 193 -1 337 -7 859 -9 411 -16 061

Summa totalresultat för perioden -3 193 -1 337 -7 859 -9 411 -16 061
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i KSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar - 1 -
Andelar i koncernföretag 145 256 49 495 49 495
Uppskjutna skattefordringar - - -

145 256 49 496 49 495

Summa anläggningstillgångar 145 256 49 496 49 495

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 4 119 - -
Aktuella skattefordringar 320 233 187
Övriga fordringar 27 28 100
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 435 128 87

4 901 389 374

Kassa och bank 929 438 2 287

Summa omsättningstillgångar 5 830 827 2 661

SUMMA TILLGÅNGAR 151 086 50 323 52 156

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital 56 681 23 257 23 257
Ej registrerat aktiekapital - - -
Inbetalt ej registrat kapital - - -
Reservfond 27 964 27 964 27 964
Uppskrivningsfond 12 839 12 839 12 839
Summa bundet eget kapital 97 484 64 060 64 060

Fritt eget kapital
Överkursfond 169 199 75 667 75 667
Balanserat resultat -124 556 -108 495 -108 495
Periodens resultat -7 859 -9 411 -16 061
Summa fritt eget kapital 36 784 -42 239 -48 889

Summa eget kapital 134 268 21 821 15 171

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

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut 5 278 8 000 6 500
Leverantörsskulder 751 392 239
Skulder till koncernföretag - 17 364 21 536
Övriga skulder 10 159 610 556
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 630 2 136 1 154
Summa kortfristiga skulder 16 818 28 502 29 985

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 151 086 50 323 52 156
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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

Systemintegration-, produkt- och etableringsspecialister av 
marknadsledande tekniska säkerhetslösningar inom brand, lås, 
inpassering, kameraövervakning, perimeter- och inbrottsskydd. 
Technology tillhandahåller digitala och tekniska system och 
produkter inklusive tjänster som integreras i heltäckande säker-
hetssystem eller som separata lösningar anpassade till kundens 
behov för att ge högsta funktionalitet, skalbarhet och flexibilitet. 
I erbjudandet ingår systemdesign, projektledning, installations- 
och driftsättnings- och servicetjänster samt utbildning av kund. 
24/7 jour, service och support erbjuds med egen personal via 
avtal eller som avropad tjänst.

DIVISION

TECHNOLOGY

Specialistkompetens inom företags-, person- och familjesäker-
het. Advisory tillhandahåller säkerhetsrådgivning såväl proaktivt 
som reaktivt genom kompetenta medarbetare med erfarenhet 
från polisiära och militära specialistförband och näringslivet. Ad-
visory erbjuder t.ex. screening, utredningar och bakgrundskon-
troller, analys och omvärldsbevakning, utbildningar, incidentstöd 
och krisledning. Advisory fokuserar även på servicetjänster för 
hem och kontor som kompletterar kundernas behov och bidrar 
till ökad trygghet och säkerhet.

DIVISION

ADVISORY

Framtidssäkrade bevaknings- och personskyddstjänster samt 
parkeringsövervakning. Operations erbjudande har fokus på an-
passade bevaknings- och skyddstjänster utifrån kundens behov 
och verksamhetsområden och jobbar alltid i nära samverkan 
med kunden. Genom egen bevakningspersonal, erfarna affärs-
chefer och fortlöpande utbildning av medarbetarna är det divisio-
nens mål att erbjuda den bästa, modernaste och mest kundan-
passade bevakningstjänsten på marknaden. Operations driver 
utvecklingen av bevakningsbranschen och kombinerar leverans 
av tjänster med hög servicenivå och innovativa lösningar där tek-
nik och digitala produkter alltid nyttjas till sin fulla potential.

DIVISION

OPERATIONS

En modern och expansiv säkerhetsaktör med balans mellan 
människa och teknik som möjliggör kundernas bästa och 
marknadens behov av utveckling och digitalisering. Kon-
cernen grundades 1989 och finns representerade i Norden 
med ca 300 medarbetare. Confidence erbjuder heltäckande 
säkerhetslösningar för människor och tillgångar genom de 
tre samverkande, kompletterande och framförallt balanse-
rade divisionerna Advisory | Technology | Operations. Kon-
cernen har en unik sammansättning av kompetenser och 
expertis som täcker hela säkerhetssegmentet. 

CONFIDENCE
SECURING PEOPLE AND ASSETS


