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Årsstämma
Årsstämman i Confidence International AB äger rum fredagen 
den 26 april 2013 klockan 16.00, i bolagets lokaler på Rissnele-
den 136, Sundbyberg.

Anmälan 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd 
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före av-
stämningsdagen, lördagen den 20 april 2013 (notera att då av-
stämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i ak-
tieboken fredagen den 19 april 2013), dels anmäla sitt deltagande 
till Bolaget under adress Confidence International AB (publ), Riss-
neleden 136, 174 57 Sundbyberg, per telefon 08-620 82 00 eller 
per fax 08-620 82 99 eller per e-post: info@confidence.se, senast 
måndagen den 22 april 2013, klockan 16.00. Om aktieägare avser 
att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörig-
hetshandlingar biläggas anmälan. Formulär finns även att tillgå på 
www.confidence.se

I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnum-
mer, adress och telefonnummer, samt aktieinnehav och eventu-
ella biträden. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att 
äga rätt att delta i årsstämman, begära att aktierna tillfälligt omre-
gistreras i eget namn och vara införda i aktieboken hos EURO-
CLEAR SWEDEN i god tid före avstämningsdagen, fredagen den 
19 april 2013. Aktieägaren bör således underrätta förvaltaren hä-
rom i god tid före den 19 april 2013.

Tidpunkter för ekonomisk information 2013

Årsstämma 2013   2013-04-26

Kvartalsrapport Q1 - 2013 2013-05-16

Kvartalsrapport Q2 - 2013 2013-08-30

Kvartalsrapport Q3 - 2013 2013-10-31

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida:

http://www.confidence.se
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 » Nettoomsättningen uppgick till 72,3 (76,8) Mkr

 » Rörelseresultat uppgick till -19,0 (3,1) Mkr

 » Periodens resultat efter skatt uppgick till -20,0 (5,1) Mkr

 » Periodens resultat per aktie uppgick till -3,41 (1,51) kr

 » Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -1,82 (0,95) kr

 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av  
rörelsekapital uppgick till -6,1 (-8,1) Mkr

 » Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2012

Sammanfattning av 2012

NyCKeltAl FleRÅRSöVeRSIKt

Se avsnitt definitioner för definitioner av nyckeltal

Belopp i KSEK 2012 2011 2010 2009 2008

Resultat
Nettoomsättning 72 287 76 770 78 182 68 727 112 038
Rörelseresultat, EBIT -19 033 3 118 2 890 -4 823 -44 835
Resultat före skatt -19 995 2 121 2 109 -5 214 -46 385
Periodens resultat -20 002 5 121 124 -5 250 -44 171

Marginaler
Rörelsemarginal, %, EBIT neg. 4% 4% neg. neg.
Vinstmarginal, %  neg. 3% 3%  neg.  neg.

Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. 7% 11% neg. neg.
Avkastning på eget kapital, % neg. 16% 1% neg. neg.

Finansiell ställning
Balansomslutning 75 727 69 952 59 465 55 803 79 218
Eget kapital 38 253 43 404 19 136 1 103 12 973
Sysselsatt kapital 53 392 55 326 30 992 21 493 32 180
Soliditet, % 51% 62% 32% 2% 16%

Per aktie
Eget kapital per aktie före utspädning, kr 3,49 8,04 8,63 0,00 0,02
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 3,49 8,04 8,63 0,00 0,02
Resultat per aktie i genomsnitt före utspädning, kr -3,41 1,51 0,60 neg. neg.
Resultat per aktie vid periodens utgång före utspädning, kr -1,82 0,95 0,59 neg. neg.
Antal aktier (1000-tal)* 10 961 5 399 2 217 524 188 524 188

Anställda
Genomsnittligt antal anställda 59 55 57 50 101
Nettoomsättning per anställd 1 225 1 396 1 372 1 375 1 109

*Antal aktier 2010 är omräknad utifrån sammanläggning av bolagets aktier (s.k. omvänd splitt) 1:300, där 300 befintliga aktier 
läggs samman till en ny aktie av samma slag. Sammanläggningen beslutades vid extra bolagsstämma den 11 november 2010.

Antal aktier 2010 är även omräknat utifrån sammanläggning av bolagets aktier 1:2, där 2 befintliga aktier läggs samman till en ny  
aktie av samma slag. Sammanläggningen beslutades vid extra bolagsstämma den 29 juni 2011.

Se avsnitt definitioner för definitioner av nyckeltal.
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Jag tillträdde i november 2012, och ersatte tillförordnad Vd 
efter att styrelsen under våren 2012, beslutat om att tillsätta 
ny verkställande direktör för koncernen. Under nuvarande 
styrelseordförande som tillförordnad Vd, togs under sen-
sommaren beslut om att aktivera en total översyn av bola-
gets kostnadsläge. Ett besparingsprogram initierades tidigt 
och fanns på plats vid mitt tillträde, vilket gett mig goda för-
utsättningar att med kraft förändra och optimera processer 
och affärsmodeller för att nå lönsamhet på koncernnivå.
Året har inneburit en rad positiva aktiviteter men även en be-
skärd del av utmaningar. Efter en period av nio positiva kvartal 
för Confidence, innebar 2012 en avvikelse från den positiva tren-
den. Året har varit turbulent organisatoriskt och vissa av verk-
samhetens rutiner har visat sig vara bristfälliga vilket har påver-
kat negativt. Till detta har bolaget påverkats av den ekonomiska 
osäkerhet som råder på marknaden lokalt och globalt. 

Kundernas planerade investeringar i modernisering och effektivi-
sering av säkerhetssystem har inte realiserats till fullo på grund 
av den ekonomiska osäkerheten. Ledtiderna i affärerna har under 
året generellt varit långa och kunderna har ofta valt att antingen 
avvakta helt eller endast aktivera delar av en planerad investering. 

Leveransmetod, finansiering och uppföljning har under året blivit 
allt viktigare komponenter för framgångsrika säkerhetsaffärer. För 
att möta detta har bolaget intensifierat arbetet med att paketera 
tjänster och modulära funktionslösningar som effektivt tillvaratar 
kundernas omedelbara behov anpassat till realiseringstakten av 
säkerhetsbudgeten. Ett aktivt säljarbete med täta kontakter och 
en hög servicenivå ger oss tillsammans med detta goda förutsätt-
ningar att öka både försäljningsvolymer och marginaler.

Efter halvårsslutet inleddes en genomlysning av samtliga pro-
cesser samt affärsmodeller med avsikt att förbättra och effektivi-
sera vår kapacitet inom försäljning, utförande och service för att 
åter snabbt nå lönsamhet. 

Bolaget har omorganiserat, infört nytt projekthanterings- och af-
färssystem samt rekryterat personal till flera nyckelpositioner. 
Åtgärderna har stärkt vår förmåga att ge förstklassig service till 
våra många kunder. Tillsammans med besparingsprogrammet har 
detta resulterat i en operativ verksamhet som är i finansiell balans 
samtidigt som framtida risker reducerats i större fastprisprojekt.

I maj månad förvärvades larm- och säkerhetsföretaget Com-
patec AB i syfte att förstärka befintlig verksamhet i Stockholm. 
Compatec etablerades 1995 och hade vid förvärvstillfället 12 
stycken anställda och dessa har på ett fantastiskt sätt adderat 

VD´s kommentarer
och kompletterat vår befintliga kompetens. Tillförseln av fler spe-
cialister och entusiastiska medarbetare sporrar oss alla och ger 
oss än bättre förutsättningar att utveckla bolaget och våra ge-
mensamma kunder. 

Jag kan med glädje konstatera att verksamheten i Compatec bidrar 
med ett positivt resultat om 2 Mkr för perioden juni - december. 

Integrationen av Compatec förenar koncernens säkerhetstek-
niska specialistkompetens och resurser inom affärsområdet 
Säkerhet & Brand. Integrationen slutfördes i januari 2013, och 
det förenade affärsområdet Säkerhet & Brand bedrivs nu i kon-
cernbolaget Confidence Security Sweden AB (tidigare Compatec 
AB). Affärsområde Event & Lås fortsätter sin verksamhet i Con-
fidence Sweden AB. 

Bolagets operativa verksamhet bedrivs således i två helägda kon-
cernbolag där den tidigare ledningen för Compatec leder affärs-
området Säkerhet & Brand och vi har nu en laguppställning som 
inkluderar flera av branschens mest erkända säkerhetsspecialister.

För affärsområdet Event & Lås, blev hösten en intensiv period 
med lansering av det nya egenutvecklade systemet Confidence 
Ticket, vilket har inneburit flera nya kunder och en rad nya in-
tressanta kundkontakter . Med ett utvecklat och uppdaterat Entry 
Event samt nya Confidence Ticket, står affärsområdet starkt inför 
ett spännande 2013.

I den nyemission som genomfördes under slutet av fjärde kvartalet, 
stärktes bolagets finansiella ställning markant. Emissionen i vilken 
jag själv deltog, fullföljdes framgångsrikt och med en stark balans-
räkning står vi nu väl rustade för framtida offensiva satsningar. 

2012 har även inneburit glädje och affärsmässiga framgångar då 
flera prestigekunder valt att engagera Confidence i sina avance-
rade säkerhetssatsningar. Bland dessa finns både nya och gamla 
kunder som med detta väljer att ge oss nytt och fortsatt förtroende. 

Efter ett avslutande fjärde kvartal med lönsamma operativa verk-
samheter i finansiell balans är utsikterna för 2013 goda. Året har 
inletts med beläggning och projektstock i balans samtidigt som 
ett intensivt säljarbete samt en hårdsatsning på vårt projekt ”Nöjd 
kund”, fortgår för att säkra de fortsatt framgång. Marknaden er-
bjuder goda affärsmöjligheter och vi är dessutom i process att 
stärka säljkapaciteten genom nyrekrytering till säljkåren. 

Våra genomförda och planerade åtgärder ökar volymerna och 
marginalerna i våra redan lönsamma operativa verksamheter, 
vilket ska säkerställa lönsamhet även på koncernnivå.

Jag vill tacka aktieägarna för det stöd och intresse som ni visar 
bolaget och sist men inte minst ett stort tack till alla medarbetare.

Mats Engström

Verkställande direktör
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Affärsidé
Confidence är en systemintegratör som designar och levererar 
högkvalitativa och effektiva säkerhetslösningar. Bolagets värde-
skapande säkerhetslösningar utnyttjar konvergensen mellan IT 
och säkerhetsteknologi. Bolaget strävar efter att bygga långsik-
tiga partnerskap med sina kunder.

Strategi och mål
Confidences strategi är att vara kundernas prioriterade leveran-
tör av tjänster och lösningar inom säkerhet till utvalda marknads-
sektorer. Bolagets ambition är att ge kunderna den bäst anpas-
sade och mest flexibla lösningen, både funktionsmässigt och 
finansiellt, baserad på spetsteknologi och som utnyttjar konver-
gensen mellan IT- och traditionell säkerhetsteknik med IP som 
integrationsbärare. Confidences helhetssyn på säkerhet är in-
byggd i affärsmodellen och syftar till att ge kunden bästa möjliga 
värde över tiden i varje investering.

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

Koncernstruktur
Confidence-koncernen består av moderbolaget Confidence In-
ternational AB (publ) (org. nr. 556291-7442, med säte i Stock-
holm) med en rad koncernbolag, varav de rörelsedrivande bola-
gen är Confidence Sweden AB, org. nr. 556512-0408, med säte i 
Stockholm, Confidence Security Sweden AB, (fd. Compatec AB) 
org. nr. 556551-3057, med säte i Stockholm. Bolagets ambition 
är att i största möjliga utsträckning fusionera, alternativt likvidera 
koncernens legala enheter för att effektivisera administrationen.

Sedan 2013, bedrivs affärsområde Säkerhet & Brand i det namn-
ändrade Confidence Security Sweden AB, org. nr. 556551-3057, 
med säte i Stockholm (tidigare Compatec AB) samt affärsområ-
det Event & Lås i Confidence Sweden AB, org. nr. 556512-0408, 
med säte i Stockholm. För en förteckning över koncernföretag 
per 31 december 2012 se not 16.

Organisation och personal
Confidences verksamhet bedrivs genom det ovan nämnda rö-
relsedrivande bolagen och är organiserat i Sverige som mark-
nadsområde. Confidence hade 57 anställda placerade vid kontor 
i Stockholm och Göteborg per den 31 december 2012.

Confidence i korthet
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Erbjudande
Confidence tillhandahåller produkter, tjänster och kompletta lös-
ningar inom säkerhets- och inpasseringsteknik. Erbjudandet bygger 
på noga utvalda produkter från samarbetspartners, vilka antingen 
säljs som separata system eller integreras av Confidence till en hel-
hetslösning som uppfyller kundens behov till en rimlig kostnad.

De helhetslösningar som Confidence designar och levererar byg-
ger i huvudsak på öppen systemarkitektur och standardiserade 
produkter. Konkurrensfördelarna står således att finna både i de 
enskilda produkterna var för sig samt i den funktionalitet, skalbar-
het och flexibilitet som den samlade och integrerade lösningen 
innebär för kunden. Detta bedöms av Bolaget vara en avgörande 
faktor när kunden skall bedöma de totala investerings- och drifts-
kostnaderna över tid samt vilka insatser som kunden behöver 
avsätta för intern utbildning i handhavande och underhåll.

Verksamheten är indelad i följande områden:
 » Säkerhet & Brand
 » Event & Lås

Produkt och tjänstefördelning inom verksamheten

Eventsystem
Kassa
Biljett
Entré

Inpassering
Larm / skalskydd
CCTV-övervakning
Brandskydd
Utrymningslarm
Släckanläggningar

Låssystem

Installation
Utbildning

Service
Call-out

Sä
ke

rh
et

 &
 B

ra
nd

Ev
en

t &
 L

ås

Brandskyddsteknik
Inom brandskydd erbjuder Confidence funktionella brandskydds-
lösningar innefattande allt från konsultationer och riskanalyser till 
släckanläggningar. I Confidence koncern finns 30 års erfarenhet 
av brandskyddsteknik och Bolaget är certifierad anläggarfirma 
enligt SBF 1008. Med en effektiv organisation och god kunskap 
inom viktiga detaljområden säkerställs högsta kvalitet och att in-
stallationerna följer uppsatta lagar och regler. 

Confidence arbetar även som oberoende rådgivare och konsult 
inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och projektledning. 
Konsulterna rekommenderar och föreskriver organisation, rutiner 
och system kring det tekniska brandskyddet samt tillhandahåller 
dokumentation och utbildning. 

Området brandskyddsteknik erbjuder bl.a. följande produkter 
och tjänster: riskanalys, brand- och utrymningslarm, konstruktion 
och projektledning, släckanläggningar och nödbelysning, Rasti- 
och STI-mätningar samt integration och centraliserad styrning.

Säkerhetsteknik
Området säkerhetsteknik inrymmer tjänster, produkter och lös-
ningar inom inpasseringssystem, kameraövervakning och in-
brottsskydd. Confidence erbjuder inte fysiskt skydd av bevak-
nings- eller väktartyp, utan verksamhetsområdets fokus är på 
lösningar, produkter och tjänster som syftar till att förebygga 
och avskräcka från säkerhetsintrång, inbrott och skadegörelse. 
Bolaget erbjuder en begriplig och flexibel säkerhetslösning som 
baseras på helhetslösningar eller enskilda integrerbara funk-
tionsmoduler samt integration av olika spetsprodukter inom 
det säkerhetstekniska området. Lösningarna är i huvudsak IP-
baserade vilket gör det möjligt att använda kundens befintliga 
IT-infrastruktur. Säkerheten kan styras centralt och samverka 
med information från angränsande verksamhetssystem. Målsätt-
ningen med integrationsarbetet är att ge möjlighet till ökat värde 
eller kostnadsbesparingar. Confidences styrka är kombinationen 
av specialistkunskap om äldre, traditionella säkerhetssystem 
och en position i den absoluta framkanten inom den moderna 
IP-baserade tekniken.

Inom säkerhetsteknik erbjuder Confidence bl.a. följande produk-
ter och tjänster: säkerhetsanalys, inpasseringssystem, inbrotts- 
och trygghetslarm, kamerasystem och övervakning, låssystem 
och mekaniskt skydd, miljöövervakning samt ID-kortsystem.

Låssystem
Systemen har sitt ursprung från framförallt hotellsektorn där be-
hovet av säkra, servicevänliga och kostnadseffektiva låssystem 
drivit utvecklingen. Nu växer intresset och behovet av motsva-
rande funktionalitet inom företagssektorn. Enkelt handhavande 
och trådlöst montage ger fördelar gentemot traditionella inpas-
seringssystem. Nu erbjuds även möjlighet att integrera dessa 
off-line låssystem med on-line inpasseringssystem, vilket tilltalar 
företag som vill utöka säkerheten inom företagets ytterväggar. 
Confidence kan med detta erbjuda säkerhet ner på enskilda rum 
och förvaringsutrymmen till en rimlig kostnad. 

Confidence erfarenhet från området låssystem sträcker sig tillbaka 
till 1986, och bland kunderna kan nämnas Grand Hôtel Stockholm, 
Hotel Diplomat, Sheraton Hotels & Towers, Hotel Tylösand, Scan-
dic Hotels, First Hotels, Radisson Blu, Quality Globe Hotel, Stena 
Line, Silja Line, DFDS Seaways, Tallink m fl.

Verksamhetsbeskrivning
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Eventsystem
Detta erbjudande riktar sig till publika och offentliga anlägg-
ningar som simhallar, sporthallar, mässor, museer och arenor 
vilka har behov av effektiv och smidig hantering av bokningar 
och besökare. Erbjudandet inkluderar kassa-, entré- och biljett-
system, system för säsongs- och personalkort, bokningssystem 
och biljettautomater. I totallösningen inkluderas kringutrustning 
som vändkors, biljettskrivare, sluten kontanthantering m.m. samt 
nätverksbaserade integrerade helhetssystem.

Confidences lösningar ger kunden smidig och effektiv entrékon-
troll samtidigt som systemets statistik- och rapportgenerator ger 
ledningen utförlig försäljnings- och besöksstatistik. Utifrån detta 
kan målgruppsinriktad information och kampanjer utformas till 
rätt kundgrupp vid rätt tidpunkt. I erbjudandet ingår även utbild-
ning och serviceavtal. 

Confidences erbjudande inom detta område grundar sig på egen-
utvecklad teknik som Bolaget fick tillgång till i och med förvärvet 
av Entry Systems Sweden AB år 2006. Det egenutvecklade sys-
temen, Entry Event samt det under 2012 lanserade Confidence 
Ticket, kompletteras vid behov med produkter och tjänster från 
underleverantörer.

Installation, service och underhåll
Confidence tekniska verksamhet är fokuserad kring systemdes-
ign, konstruktion, projektledning och driftsättning. Bolagets samt-
liga erbjudanden stöds av en heltäckande installations-, service- 
och underhållsverksamhet. Bolaget erbjuder med egen personal 
och tillsammans med partners, rikstäckande installations- och 
servicetjänster. Detta innebär att Confidence kunder kan skräd-
darsy vilken omfattning de önskar avseende service och jours-
upport. Jouren är tillgänglig för avtalskunder och är öppen 24 
timmar om dygnet, alla dagar i veckan.

Marknadsföring och försäljning
Confidence bedriver marknadsföring och försäljning på den svens-
ka marknaden. Försäljning bedrivs direkt via egna säljare som er-
bjuder Confidences tjänster till sina kunder. Bolaget huvudsakliga 
försäljning sker direkt till större kunder såsom företag, kommun och 
offentlig förvaltning, fastighetsägare, hotell och handeln.  

Bolagets försäljning och operativa verksamhet är helt fokuserad 
till Sverige. De tio största kunderna motsvarade cirka 30 (16)  
procent av koncernens omsättning under 2012. 

Confidence prioriterade målgrupper

Industri- och tjänsteföretag
Målgruppen omfattar stora och medelstora slutkunder inom in-
dustri- som tjänsteföretag. Ett vanligt förekommande behov för 
dessa är att kunna hantera och skydda flera geografiskt spridda 
kontor och anläggningar på ett samordnat och kostnadseffektivt 
sätt. Säkerhetsbehovet omfattar ofta skalskydd, inpassering och 
övervakning samt brandskydd. Confidence totala säkerhetser-
bjudande inkluderar samtliga funktioner och tjänster samt er-
bjuder en helhetssyn på service, underhåll och utbildning som 
väl tillgodoser målgruppens behov. Confidence har en mångårig 
relation med kunder inom målgruppen som utvecklats från enk-
lare delsystem till kompletta helhetslösningar med omfattande 
systemstöd och skräddarsydda serviceåtaganden. 

Fastighet
Målgruppen består av ägare och förvaltare av större och mindre 
fastighetsbestånd. Confidence erbjuder säkerhetssystem byggda 
på öppen plattform som organiserar fastigheternas inpasserings-
system, brandlarm, övervakning, skalskydd samt fastighetslarm 
så som fukt- och värmelarm m.m. på ett enkelt och överskådligt 
sätt. Confidence lösningar gör det möjligt att återställa larm och 
övervaka på distans, vilket innebär att jour- och akututryckningar 
undviks till förmån för kostnadseffektiva planerade besök i fastig-
heten med stora kostnadsbesparingar som följd.

Publika anläggningar
Denna målgrupp består av alla typer av publika anläggningar, priva-
ta eller offentliga, med behov av ett komplett kassa-, boknings- och 
biljettsystem integrerat med övriga verksamhetssystem. Typiska 
kunder är simanläggningar, museer, sporthallar och nöjesparker.

Handel 
Inom målgruppen handel ryms både fastighetsägare och hy-
resgäster. Confidence inriktning är köpcentra, större enskilda 
butiker, kedjor samt franchise- och samarbetsorganisationer. 
Målgruppen erbjuds lösningar som kan bidra till ökade intäkter 
och minska kostnader då de inte utför sin primära skyddsuppgift. 
Exempel på sådana kan vara lösningar för kameraövervakning, 
talat utrymningslarm med möjlighet till flexibel musik- och med-
delandefunktion är ett annat. 

Hotell
Målgruppen utgörs av såväl enskilda hotell som hotellkedjor. 
Kunderbjudandet innehåller marknadsledande elektroniska lås-
system, kameraövervakning samt säkerhetssystem som erbjuds 
som integrerade lösningar eller som fristående funktioner. Ett 
fullt utbyggt säkerhetssystem ger kunden ett överordnat system 
med ett användargränssnitt vilket ger stora besparingar inom ut-
bildning och kortare responstid vid larm och incidenter.

Offentlig sektor, kommuner och publika anläggningar
Denna målgrupp omfattar hela eller delar av den kommunala 
sektorn samt även privata publika anläggningar. Lösningar kan 
innefatta inbrottslarm, kameraövervakning, inpasseringssystem 
eller system för brandskydd och utrymning. Erbjudande innehål-
ler även det egenutvecklade kassa-, biljett, boknings- och en-
trésystemen Entry Event och Confidence Ticket, som idag finns 
installerat hos en stor andel av de kommunala bad- och siman-
läggningarna och andra publika anläggningar. Sammantaget ger 
Confidence erbjudande kunden ett överordnat säkerhetssystem 
som kontrollerar och styr flera eller samtliga av kommunens in-
passeringssystem, larmanläggningar, kamerasystem och brand-
skyddsanläggningar. Målet är ökat värde, effektivitet, kontroll, 
flexibilitet och lägre kostnader.

Verksamhetsbeskrivning forts.
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Confidence verkar på marknaderna för brandskydds- och säker-
hetsteknik samt inom Eventsystem och låsteknik. Enligt Bolagets 
bedömning pågår en omdaning av säkerhetsbranschen från att er-
bjuda icke integrerade, relativt enkla säkerhetslösningar till att erbju-
da allt mer avancerade och flexibla lösningar som integreras med 
verksamhetssystem i kundens IT-miljö. Confidence gör bedömning-
en att denna process innebär goda möjligheter för systemintegratö-
rer och nischade applikationsleverantörer med förmåga att ta vara 
på det bästa ur två världar att ta en betydande del av marknaden.

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

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

En trend hos kunderna är att efterfråga och köpa funktion snarare 
än produkt. Kundernas krav ökar på leverantörernas förmåga att 
flexibelt leverera, finansiera och underhålla en funktion anpas-
sad till behovet och som samtidigt är skalbar i båda riktningar. 
Genom dessa krav framstår behovet av en heltäckande säker-
hetspartner i enlighet med Confidence strategi som allt tydligare. 

Kostnadsmedvetenhet och samverkan
Säkerhetsfrågorna är under förflyttning till mer fokusera på hur 
säkerhetssystem och övriga verksamhetssystem samverkar för 
att på bästa sätt optimera funktionalitet, pris och prestanda. Kra-
ven på en långsiktigt hållbar totalkostnad är en nyckelfaktor som 
idag har större betydelse än tidigare när företag utvärderar in-
vesteringar i ny säkerhetsteknik.

Kundernas befintliga säkerhetssystem består ofta av icke inte-
grerade fabrikatsberoende system utan samverkan med övriga 
verksamhetssystem. Som i IT-branschen flyttas nu fokus mot att 
maximera säkerhetssystemens effektivitet och värde för verksam-
heten genom integration och innovation. Denna utveckling kräver 
en initierad och kunnig leverantör med lösningar som baserar sig 
på öppna plattformar som utnyttjar standardiserade protokoll för 
kommunikation och informationssamverkan. Confidence strategi 
och val av plattformar där kunden kan välja säkerhet som tjänst, 
som integrerad helhetslösning eller som enskild behovsanpassad 
modul ligger i direkt linje med denna förflyttning. 

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

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

Finansiella risker
Då bolaget har en ringa exponering i utländsk valuta är den hu-
vudsakliga finansiella risken kredit till kunder. Denna hanteras 
primärt genom att kreditupplysning görs på nya kunder samt att 
förfallostrukturen i kundfordringar bevakas systematiskt. Avseen-
de likviditet och kapitalstruktur erhåller styrelsen månatliga upp-
dateringar och säkerställer på så vis att uppsatta soliditetsmål 
efterlevs samt att likviditeten är betryggande.

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

Avtalsrisker
I branschen är det praxis att vissa avtalsrelationer ingås med fast 
pris. Detta kan innebära en risk om parterna har olika uppfattning 
om vad som överenskommits vilket kan leda till kostsamma tvis-
ter och/eller skadade kund- och leverantör relationer. Om detta 
skulle inträffa kan det påverka verksamheten negativt.

Garantier och serviceavtal
Bolaget lämnar sedvanliga garantier vid försäljning av hård- och 
mjukvara integrerade till systemlösningar. Bolaget löper därmed  
risk att behöva utföra kompletterande arbete eller ersätta produk-
ter om inte avtalad funktionalitet kan skapas eller vidmakthållas.

Riskredovisning

Integration av förvärvade bolag
Confidence har delvis växt genom att genomföra företagsförvärv. 
Detta kan  innebära en risk då det, åtminstone initialt, kan vara 
komplicerat att sammanföra två verksamheter och skapa en ge-
mensam företagskultur.

Konjunkturkänslighet
Confidence är beroende av den allmänna konjunkturen. Vid en 
nedgång i konjunkturen kan det inte uteslutas att de produkter 
och tjänster som Confidence tillhandahåller drabbas av en mins-
kad efterfrågan.

Ökad konkurrens
Konkurrensen inom branschen där Confidence verkar är rela-
tivt hård och förväntas inte avta utan snarare öka de kommande 
åren. Resultatet av detta kan leda till en prispress.

Beroende av nyckelpersoner
Confidence framtida utveckling beror delvis på vissa nyckel-
personer inom företaget. Skulle dessa nyckelpersoner välja att 
lämna Confidence kan det, åtminstone kortsiktigt, få en negativ 
inverkan på verksamheten.

Risk avseende beroende av nyckelkunder
Confidence har ett antal större kunder av sådan betydelse där ett 
avslut i samarbetet kan komma att påverka verksamheten nega-
tivt på ett märkbart sätt.

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



Confidence International AB • Årsredovisning - 2012 
10

Aktier och aktiekapital
Confidence har per den 31 december 10 961 136 (5 398 751) aktier av serie B utestående, motsvarande ett aktiekapital om  
32 883 408 (32 392 506) SEK. Aktiens kvotvärde är 3 (6) SEK. Varje aktie berättigar till en röst vid Confidences årsstämma och ger 
lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Det finns inga utestående aktier av serie A. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsät-
ter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.

Under året har följande händelser ägt rum: 

Ägarförhållanden, aktiestruktur  
och aktiens utveckling 2012

Vid utgången av 2012 finns inga avtal som begränsar rätten att överlåta aktier.

Utestående optioner
Per 2012-12-31 finns de 5 398 751 teckningsoptioner av serie 
2012/2014. Teckningsoptionerna utgavs utan vederlag i samband 
med den företrädesemission som genomfördes i november 2012. 
Varje unit som tecknades bestod av dels en ny aktie i Confidence 
samt en teckningsoption av serie 2012/2014. Varje  option  berät-
tigar till teckning av en (1) aktie av serie B under perioden 1 maj 
2014 – 30 maj 2014 för en teckningskurs om 3,30 SEK per aktie. 

Teckningsoptionerna ger totalt rätt att teckna 5 398 751 aktier mot-
svarande en aktiekapitalökning om 16 196 253 kronor. Vid fullt 
utnyttjande av teckningsoptionerna skulle därmed antalet aktier 
uppgå till 16 359 887 och aktiekapitalet till 49 079 661 kronor. 

Handelsplats och kursutveckling
Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North under 
kortnamnet CONF. Vid årets början stod aktiekursen i 4,95 kr, vid 
årets sista handelsdag var kursen 2,20. Marknadsvärdet var per 
årets slut 24 (27) MSEK.

Ägarförhållanden
Confidence hade 3 632  aktieägare per den 28 december 2012.
Tabellen nedan visar bolagets fem största ägare per den 28 
december 2012.

Utdelningspolitik
Confidences policy är att den framtida utdelningen i Bolaget skall 
ligga i linje med motsvarande bolag på den svenska marknaden. 
Confidence beräknas dock inte generera utdelningsbart över-
skott under det närmaste året. Den minskning av aktiekapitalet 
som beslutades på extra bolagsstämma den 22 oktober 2012 
innebär att Confidence under en treårig karenstid, beräknad från 
registreringen hos Bolagsverket, är förhindrat att besluta om ut-
delning om inte Bolagets aktiekapital återställs till nivån innan 
minskningen, såvida inte Bolaget inhämtar tillstånd från Bolags-
verket om att genomföra utdelning.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
På årsstämman 2012-04-25 beslutades enhälligt att bemyndiga 
styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden 
för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om 
nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller kon-
vertibler. Antalet aktier som skall emitteras skall sammanlagt 
uppgå till högst 9,3% av aktiekapitalet, motsvarande 3 Mkr. 

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexi-
bilitet samt att ge styrelsen möjlighet att genom emission kunna 
finansiera företagsförvärv, varvid betalning skall kunna ske helt 
eller delvis med bolaget aktier och/eller genom att emitterade 
aktier placeras hos institutionella köpare mot kontant betalning, 
varvid de kontanta medlen används för att finansiera hela eller 
delar av förvärvet.

Antal aktier Aktiekapital, SEK
Händelse Förändring aktie Totalt Förändring Totalt Kvotvärde, SEK

Minskning av aktiekapital - 5 398 751 -16 196 253 16 196 253 3,00
Företrädesemission 5 398 751 10 797 502 16 196 253 32 392 506 3,00
Kvittningsemission 163 634 10 961 136 490 902 32 883 408 3,00

Aktieägare Andel Antal aktier
Kalifen AB 15,00% 1 644 460
Olle Stenfors 14,60% 1 600 000
Time Vision Bpart AB 11,87% 1 301 371
LMK Ventures AB 11,37% 1 246 486
Elanders Invest AB * 6,93% 760 148
Resterande aktieägare 40,22% 4 408 671

10 961 136

*) Inkluderar innehavet hos Westcap AB
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Peter Forhaug, Styrelseordförande
Invald 2011. Född 1963. 

Sysselsättning: Egen konsultverksamhet.

Tidigare erfarenhet: Investment Director på 
Norvestia. VD för ett riskkapitalbolag ägt av 
Softronic AB samt CFO i Softronic AB

Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande, Hans Andersson Recycling AB, Thank God Its 
Friday AB och Polystar Instrument AB Styrlsemedlem , Hans An-
dersson Group AB och Skutvik Partner AB

Avslutade uppdrag:
Tidigare styrelseledamot i Andren & Partner AB, Nordkom AB (publ.) 

Aktieinnehav: Conf B. 84 812, opt. 42 406

Willi Persson, Styrelseledamot
Invald 2006, Född: 1937

Sysselsättning: Bankdirektör, Senior advi-
ser Credit Suisse. Högre bankutbildning. 
Willi har under 35 års tid innehaft ledande 
befattningar inom SEB-koncernen.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Elanders Bokförlag 
AB, Elanders Fritid AB, Elanders Handels AB, Elander Invest AB, 
Westcap AB och Westcap Förvaltning AB. Styrelsesuppleant i 
Byggnads AB Husaren i Göteborg, Byggnads AB Överås och 
Stonewall AB.

Avslutade uppdrag:
Tidigare styrelseordförande i Followit AB och Followit Holding 
AB. Tidigare styrelseledamot i Byggnadsfirman Ernst Rosén AB, 
Care-Wing Sweden AB, Elanders AB och Lifco AB.

Aktieinnehav: Conf B. 44 810, opt. 22 405

Peter Ragnarsson, Styrelseledamot
Invald 2012, Född 1963

Sysselsättning: Civilekonom och VD för 
LMK Ventures AB. Peter har 15 års erfa-
renhet från säkerhetsbranschen och 18 
års erfarenhet av företagslednings- och 
styrelsearbete i börsnoterade bolag.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Gullberg & Jansson 
AB och Great Security Sverige AB och i ett antal därmed sam-
manhängande koncernbolag. Styrelseledamot i Generic Sweden 
AB, Genovis Aktiebolag, Nocroc Ventures AB, aXichem AB, Aqil-
les Invest AB samt LMK Ventures AB och i ett antal därmed sam-
manhängande koncernbolag.

Avslutade uppdrag:
Styrelseordförande i Niscayah Warrants AB. Styrelseledamot i 
Hövding Sverige AB och Niscayah Nordic Logistics

Aktieinnehav: Conf B. 1 246 486, opt. 709 057

Styrelse 
Bengt Rolén, Styrelseledamot
Invald 2012, Född 1953

Sysselsättning: Civilekonom med fortbild-
ning inom bolags-, skatte- och associa-
tionsrätt samt ledarskap. Bengt är styrel-
seproffs och investerare (både via bolag 
och privat), och har bland annat varit verk-
sam som VD och koncernchef i Combisafe 
koncernen 1992 – 2010 samt har haft olika 
ledande befattningar inom den koncernen samt dess huvudägare 
Fairford Holdings. Egen verksamhet som konsult, enskild firma 
och hel- och delägda bolag inom områden som företagsledning, 
ekonomi, skatter samt fastighetsförvaltning. Har haft aktiv roll i 
företagsöverlåtelser - både som köpare och säljare.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i C. Hallströms Verkstäder Aktiebolag, Dille 
Bolagen Aktiebolag, Näldens Värmeindustri Aktiebolag, Aliatool 
AB, Gothia Fastening Group AB, Starke ARVID AB. Styrelsele-
damot i Lyktan Invest Aktiebolag, KRICAVA Aktiebolag, Jaltse et-
tan fastighets AB, Sensavis Holding AB. Styrelsesuppleant i ABS 
Entreprenad i Saltsjön AB

Avslutade uppdrag:
Hackås Precisionsgjuteri AB, Combisafe International AB inkl. 
ett antal dotterbolag i olika länder, Fairford Construction Supply 
AB, Fairford Holdings Construction Supply AB, Gothia Fastening 
Group AB, Renew Medica Ltd.

Aktieinnehav: Conf B. 263 209. opt. 160 209

Samir Taha, Styrelseledamot
Invald 2011. Född 1970.

Sysselsättning: VD och grundare av AROS 
Bostadsutveckling AB samt verksam som 
entreprenör och investerare.

Tidigare erfarenhet: Revisor och finans-
konsult på Arthur Andersen. VD och ägare 
av Scarena. Verksam i media och reklam-
branschen, bl.a. som reklambyrå VD. 

Övriga styrelseuppdrag: 
Styrelseledamot i Kalifen AB, TT Projektering Stockholm AB, Vi-
siren AB, Emiren AB, Awardit AB, AROS Management AB, AROS 
Bostadsutveckling AB, AROS Bostad 1 AB och därmed samman-
hängande koncernbolag, Viggbyholm Utvecklings AB med tillhö-
rande koncernbolag, Rödbetan AB med tillhörande koncernbolag, 
Nordkom AB (publ.) och C Gården Golf and Living AB.

Avslutade uppdrag:
Tidigare styrelseledamot i Super Communications AB, BEENZ 
ekonomisk förening, Storvisiren AB, TakeHave Holding s.a.r.l. med 
sammanhängande koncernbolag samt i ett antal dotterbolag till 
AROS Bostadsutveckling AB vilka avvecklats och likviderats i sam-
band med färdigställande av fastighetsprojekt.

Aktieinnehav: Conf B. 1 648 000, opt. 824 000
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Mats Engström
Verkställande direktör  
sedan november 2012

Född: 1971

Sysselsättning: Tidigare bl.a. medgrundare och 
verksam som vice president sales and marketing på 
OnePhone Holding AB, försäljningsdirektör på Spring 
Mobil AB och försäljningsdirektör på MCI WorldCom 
(idag Verizon  Business).

Aktieinnehav: Conf B. 400 000, opt. 400 000

Koncernledning

Cecilia Ekeblom
CFO sedan 2011

Född: 1971 

Cecilia är civilekonom från Uppsala Universitet. Hon har en bakgrund som 
revisor, ekonomichef och entreprenör. Cecilia började sin yrkesverksamma 
karriär på revisionsbyrån PWC. Därefter arbetade hon som redovisningsan-
svarig och business controller på Nokia Sverige innan hon värvades till ett 
Schweiziskt Venture Capital bolag som CFO. Grundade ekonomibyrån Mi-
tuyo Management AB (Mi2U) som 2010 bytte namn till Brain Accounting AB.

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot, Brain Accounting AB, Kelniadir AB, Nuclear Receptors 
Consulting Sweden AB, Padre AB, The Farm Interactive AB, Winqvist & Öst-
erling AB

Aktieinnehav:  -
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Styrelsen och verkställande direktören för Confidence Inter-
national AB (publ.) organisationsnummer 556291-7442, avger 
härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012. 

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

Verksamhet
Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på 
NASDAQ OMX First North. Företagsgruppen grundades 1989 
och har idag ca 57 anställda och finns representerade i Sverige 
(Stockholm och Göteborg).

Confidence som grupp tillhandahåller produkter, tjänster och 
kompletta lösningar inom säkerhets- och inpasseringsteknik. 
Erbjudandet bygger på noga utvalda produkter från samarbets-
partners, vilka antingen säljs som separata system eller integre-
ras av Confidence till en helhetslösning som uppfyller kundens 
behov till en rimlig kostnad.

Bolagets målsättning är att utifrån kundernas önskemål anpassa 
standardsystem som inte bara ökar säkerheten, utan även tillför 
värde, funktioner och möjligheter som effektiviserar och minska-
de kostnader. Confidence erbjuder en unikt sammansatt portfölj 
av oberoende tjänster och produkter inom hela säkerhetsområ-
det såsom; säkerhetsanalys, säkerhets- och brandskyddsteknik, 
eventsystem samt service och underhållsverksamhet. Bolagets 
bredd resulterar i lösningar som är specifikt anpassade för kun-
dernas behov. Confidence erbjuder alltid en begriplig och flexi-
bel lösning som baseras på olika integrerbara spetsprodukter. 
Integrerade säkerhetssystem baserade på en IP-plattform ökar 
precisionen i larmen samt ökar säkerheten. Sammantaget får 
kunden bästa möjliga värde i varje investering.

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

2012-11-30  Confidence Internationals nyemission genomförd
2012-11-27  Confidence brandskyddar Radisson
2012-11-15  Confidence stärker ledande marknadsposition  
 inom eventsystem
2012-11-06  Confidence levererar säkerhet till  
 Stockholms Hamnar
2012-09-20  Kallelse till extra bolagsstämma
2012-09-16  Styrelsen beslutar om att kalla till extra stämma 
 om nyemission
2012-08-16  Peter Forhaug utses som tillförordnad  
 VD för Confidence
2012-07-13  Mats Engström ny VD och koncernchef 

Förvaltningsberättelse 2012
2012-05-25  Confidence växer i Stockholm genom förvärv 
 - Förvärv av Compatec AB
2012-05-23  Confidence och Entry Event till kommunens  
 badanläggningar i Luleå
2012-04-25  Kommuniké från årsstämma
2012-04-23  Confidence biljett- och kassasystem Entry Event  
 till Sveriges mest besökta arena
2012-04-02  Confidence International AB byter VD 
 - Camilla Sundström lämnar VD posten
2012-03-30  Confidence levererar 2300 larmpunkter till  
 nya Stockholmsarenan

Händelser efter räkenskapsårets utgång
2013-02-04  Affärsområde Säkerhet & Brand  
 förenas i gemensamt bolag  
 - Confidence Security Sweden AB
2013-02-01  Teckningsoption tas upp till handel på  
 NASDAQ OMX First North

Marknadsutsikter 
Aktörerna på säkerhetsmarknaden måste nu och i framtiden kun-
na erbjuda integrerade helhetslösningar baserade på både tradi-
tionell säkerhetsteknik och IT-teknik. Tidigare och existerande lös-
ningar byggda på proprietära plattformar gör att kunderna riskerar 
att bli inlåsta i en typ av system och bundna till en leverantör vilket 
gör att deras valfrihet och flexibilitet minskar samtidigt som den 
långsiktiga ägandekostnaden riskerar att suboptimeras. 

Konvergensen mellan tekniker och kundernas förändrade krav 
skapar i Confidences bedömning goda möjligheter för bolaget att 
ta en betydande del av denna marknad.

Marginalutveckling 
En effekt av konvergensen mellan tekniker och standardisering-
en av produkter förväntas enligt Bolaget leda till samma försäm-
ring av marginalerna på hårdvara som skett inom IT-industrins 
hårdvarusegment under det senaste decenniet. Värdekedjan 
förväntas enligt Bolaget förskjutas mot integrationstjänster, kun-
danpassningar, tjänster samt service- och underhållsåtaganden 
där marginalerna kommer vara högre.

Koncernförhållande
Den operativa verksamheten bedrivs genom dotterbolaget Con-
fidence Sweden AB från kontor i Stockholm och Göteborg och 
Confidence Security Sweden AB (tidigare Compatec AB) från 
kontor i Stockholm.

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

Ägarstruktur
Confidence har per den 31 december 10 961 136 (5 398 751) ak-
tier av serie B utestående, motsvarande ett aktiekapital om 32 883 
408 (32 392 506) SEK. Aktiens kvotvärde är 3 (6) SEK. 

Antalet aktieägare var vid årsskiftet 3 632 (3 961) stycken. De fem 
största ägarna svarade tillsammans för 39 (53) % av kapital och 
röster. Se vidare separat avsnitt; Ägarförhållanden, aktiestruktur 
och aktiens utveckling 2012, sid 10.
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Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 72,3 (76,8) 
Mkr. Renodlat från Compatec uppgick nettoomsättningen till 55 
Mkr, vilket är en volymminskning med 28 % jämfört med fg år. 

Vi får konstatera att pga dåliga projekt mm har segment Säkerhet 
& Brand tappat drygt 8 Mkr i resultat vilket inte kunnat kompense-
ras genom minskning av centrala kostnader. Efter en noggrann 
genomlysning av våra processer och projektstock, har vi nu infört 
stramare rutiner för fastprisprojekt för att reducera vår risk fram-
gent. Det besparingsprogram som initierades under hösten 2012 
är nu genomfört och den operativa verksamheten är med detta 
i finansiell balans. Totala engångskostnader som belastat 2012 
uppgår till 3,6 Mkr och belastar främst övriga externa kostnader. 
Vidare har goodwill skrivits ner 5 Mkr och belastar av- och ned-
skrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Rörelseresultat uppgick till -19,0 (3,1) Mkr. Periodens resultat 
efter skatt uppgick till –20,0  (5,1) Mkr. Resultat per aktie upp-
gick till -3,41 (1,51) kr före utspädning och -3,41 (1,51) kr ef-
ter utspädning. Avkastning på sysselsatt kapital var negativt för 
innevarande kvartal jämfört med 7 procent föregående år. En 
uppskjuten skattefordran påverkade föregående år positivt med 
3 Mkr hänförlig till förlustavdrag. Uppskattningsvis kvarstår 175 
Mkr i förlustavdrag där en uppskjuten skatt inte aktiverats.

Finansiell ställning och kassaflöden
Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten efter 
förändring av rörelsekapital uppgick till -6,1 (-8,1) Mkr. 

Av kortfristiga fordringar uppgår kundfordringar till 16,0 (14,2) Mkr. 
Förfallna fordringar överstigande 60 dagar är reserverade i sin hel-
het. Resterande kortfristiga fordringar avser främst upparbetade 
men ännu ej fakturerade intäkter likväl som förutbetalda kostnader.

Koncernen har räntebärande skulder om 15,1 (11,9) Mkr, varav 
7,8 (8,4) Mkr avser factoring. Koncernen har ett eget kapital om 
38,3 (43,4) Mkr och en soliditet uppgående till 51 (62) procent.

Emissioner och aktiekapital 
Bolaget har genomfört en emission med företrädesrätt för Bola-
gets aktieägare om  5 398 751 aktier av serie B. Företrädesemis-
sionen genomfördes genom emission av sk. units, varvid varje unit 
bestod av en aktie och en teckningsoption av serie 2012/2014.

Utöver företrädesemissionen har bolaget genomfört en kvitt-
ningsemission om 163 634 aktier av serie B. Aktierna utnyttjades 
för kvittning av den fordran som uppkom mot Bolaget i samband 
med att Bolaget ingick avtal om emissionsgaranti i samband med 
företrädesemissionen.

Genom företrädesemissionen och kvittningsemissionen ovan 
ökar antalet aktier i Confidence med sammanlagt   5 562 385 
aktier, motsvarande en aktiekapitalökning med 16 687 155 kro-
nor. Efter emissionerna ovan uppgår aktiekapitalet till 32 883 408 
kronor och antalet aktier till 10 961 136 st. 

Därtill har, 5 398 751 teckningsoptioner av serie 2012/2014 emit-
terats. Teckningsoptionerna ger totalt rätt att teckna 5 398 751 
aktier motsvarande en aktiekapitalökning om 16 196 253 kronor. 

Finansiell riskhantering
Bolaget har en extern finansiering uppgående till 15,1 (11,9) 
MSEK. Denna finansiering innebär att det finansiella målet angå-
ende att soliditeten skall uppgå till minst 35 procent uppfylls med 
marginal. Då bolaget har en ringa exponering i utländsk valuta 
är den huvudsakliga finansiella risken kredit till kunder. Denna 
hanteras primärt genom att kreditupplysning görs på nya kunder 
samt att förfallostrukturen i kundfordringar bevakas systematiskt. 
Avseende likviditet och kapitalstruktur erhåller styrelsen månatliga 
uppdateringar och säkerställer på så vis att uppsatt soliditetsmål 
efterlevs samt att likviditeten är betryggande.

Se vidare separat avsnitt; Risker i verksamheten.

Antal anställda
Det genomsnittliga antalet heltidsanställda 2012 uppgick till 59 
(55), varav 7 (7) var kvinnor. och vid periodens utgång uppgick 
antalet heltidsanställda till 57 (53).

Förvärv och avyttringar
Den 1 juni 2012 förvärvade koncernen aktierna i Confidence Se-
curity AB (tidigare Compatec AB). Den förvärvade verksamheten 
bidrog med nettoomsättning om 17,3 Mkr och ett rörelseresultat 
på 2,1 Mkr till koncernen för perioden från och med 1 juni 2012 
till 31 december 2012. För kalenderåret 2012 redovisade Com-
patec AB en nettoomsättning om 28,1 Mkr. i Confidence Security 
AB ingår som en del i segmentet Säkerhet & Brand.

Moderbolaget
I moderbolaget finns koncerngemensamma funktioner såsom 
koncernredovisning, verksamhetsutveckling samt hantering av 
koncernens informationsflöde.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 3,0 
(3,0) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10,8 (-0,8) 
Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 52,0 (48,0) Mkr vilket innebär 
en soliditet på 74 (71) procent.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och 
andra ledande befattningshavare 
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande be-
fattningshavare skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersätt-
ning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den samman-
lagda ersättningen för varje ledande befattningshavare skall vara 
marknadsmässig.

Fast lön och rörlig ersättning skall vara relaterad till befattnings-
havarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall 
vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga 
ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta 
mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. I den mån 
styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av 
styrelsearbetet, skall konsultarvode och annan ersättning för så-
dant arbete kunna utgå. Från tid till annan erbjuds verkställande 
direktören samt andra ledande befattningshavare att delta i op-
tionsprogram.

Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbe-
stämda, eller en kombination därav och ge befattningshavaren rätt 



Confidence International AB • Årsredovisning - 2012 
15

att erhålla pension från 65 års ålder. Rörlig ersättning skall inte vara 
pensionsgrundande, med undantag för de fall där det följer av reg-
lerna i en generell pensionsplan (t.ex. den svenska ITP-planen).

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

Styrelsen föreslår att beskrivna riktlinjer även skall gälla för kom-
mande verksamhetsår.

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

Styrelsens arbete
Styrelsen har under 2012 haft 18 styrelsesammanträden, varav 
2 per capsulam. Viktiga ärenden som har behandlats av styrel-
sen under 2012 är, förutom godkännande av årsredovisning och 
delårsrapporter, fastställande av affärsplan med därtill hörande 
budget, följande frågor:

 » Beslut om nyemission och andra finansieringsfrågor
 » Förvärv av Compatec
 » Rekrytering av ny VD
 » Beslut om besparingsprogram

Miljö
Confidence övervakar regelverken på miljöområdet där verksam-
het bedrivs för att säkerställa att samtliga för Confidence tillämp-
bara och relevanta regler efterlevs, samt att verka för ständig 
reducering av vår egen negativa påverkan på miljön. Alla aktivi-
teter som görs inom ramen för Confidence verksamhet ska kän-
netecknas av omtanke kring vår gemensamma miljö och åter-
hållsamhet vid användande av icke förnyelsebara energikällor. 
Så långt möjligt, ska allt material som lämnar bolaget överlämnas 
till återvinning eller vara biologiskt nedbrytbart. Återhållsamhet 
ska iakttagas när bolaget och dess personal förbrukar olika typer 
av energi eller andra miljöpåverkande resurser.

Forskning och Utveckling
Confidence har med företrädaren Entry Event, haft en ledande 
position inom kassa-, entré- och biljettsystem för publika anlägg-
ningar sedan 1988. Under 2012 lanserades den första versionen 
av ersättaren Confidence Ticket, ett helt nyutvecklat system. Det 
nya systemet tar ett stort kliv in i framtiden med den moderna 
och moduluppbyggda plattformen, nya flexibla affärs- och finan-
sieringsmodeller samt möjligheten till säker och kostnadseffektiv 
driftmiljö genom hosting. Årets aktiverade utvecklingskostnader 
uppgår till 3,0 MSEK (2,5). Kundanpassad utveckling som be-
ställts av kund och som debiterats kund har kostnadsförts i sin 
helhet. Se vidare not 13.

Framtidsutsikter
Bolagets finansiella situation har under 2012 stabiliserats med 
lönsamma operativa verksamheter. Under 2013 fortsätter arbetet 
med att höja lönsamheten genom ökade försäljningsvolymer och 
marginaler jämte en satsning på att säkerställa att Confidence eta-
blerar sig som kundernas prioriterade val vid både köptillfälle och 
driftfas. Kundnöjdhet och partnerskap är nyckelord för all interak-
tion med nya och befintliga kunder och detta ska etableras genom 
ökat engagemang och ett närmare samarbete vid varje kundkon-
takt. Målbilden för den kommande perioden är att öka Bolagets 
lönsamhet och försäljningsvolym huvudsakligen genom organisk 
tillväxt samt genom lämpliga förvärv som kompletterar den befint-
liga verksamheten kompetensmässigt eller geografiskt. 

Förslag till behandling av årets ansamlade förlust
Styrelsen och verkställande direktören för Confidence Internatio-
nal AB (publ) föreslår att den ansamlade förlusten om 21 656 100 
SEK överförs i ny räkning.

Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och ställ-
ning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräk-
ningar, redovisning av eget kapital samt kassaflödesanalyser 
med tillhörande noter.
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Godkännande av årsredovisning
Styrelsen godkänner årsredovisningen för publicering. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar kommer att 
föreläggas årsstämman 2013-04-26 för fastställelse. 

 

Stockholm den 5/4 2013

Vår revisionsberättelse har lämnats den 5/4 2013 

BDO Stockholm AB

Jörgen Lövgren

Auktoriserad revisor

Samir Taha

Styrelseledamot

Bengt Rolén

Styrelseledamot

Peter Forhaug

Styrelse ordförande

Willi Persson

Styrelseledamot

Peter Ragnarsson

Styrelseledamot

Mats Engström

Verkställande direktör



Confidence International AB • Årsredovisning - 2012 
17

NyCKeltAl FleRÅRSöVeRSIKt

Belopp i KSEK 2012 2011 2010 2009 2008

Resultat
Nettoomsättning 72 287 76 770 78 182 68 727 112 038
Rörelseresultat, EBIT -19 033 3 118 2 890 -4 823 -44 835
Resultat före skatt -19 995 2 121 2 109 -5 214 -46 385
Periodens resultat -20 002 5 121 124 -5 250 -44 171

Marginaler
Rörelsemarginal, %, EBIT neg. 4% 4% neg. neg.
Vinstmarginal, %  neg. 3% 3%  neg.  neg.

Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. 7% 11% neg. neg.
Avkastning på eget kapital, % neg. 16% 1% neg. neg.

Finansiell ställning
Balansomslutning 75 727 69 952 59 465 55 803 79 218
Eget kapital 38 253 43 404 19 136 1 103 12 973
Sysselsatt kapital 53 392 55 326 30 992 21 493 32 180
Soliditet, % 51% 62% 32% 2% 16%

Per aktie
Eget kapital per aktie före utspädning, kr 3,49 8,04 8,63 0,00 0,02
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 3,49 8,04 8,63 0,00 0,02
Resultat per aktie i genomsnitt före utspädning, kr -3,41 1,51 0,60 neg. neg.
Resultat per aktie vid periodens utgång före utspädning, kr -1,82 0,95 0,59 neg. neg.
Antal aktier (1000-tal)* 10 961 5 399 2 217 524 188 524 188

Anställda
Genomsnittligt antal anställda 59 55 57 50 101
Nettoomsättning per anställd 1 225 1 396 1 372 1 375 1 109

*Antal aktier 2010 är omräknad utifrån sammanläggning av bolagets aktier (s.k. omvänd split) 1:300, där 300 befintliga aktier läggs 
samman till en ny aktie av samma slag. Sammanläggningen beslutades vid extra bolagsstämma den 11 november 2010.

Antal aktier 2010 är även omräknat utifrån sammanläggning av bolagets aktier 1:2, där 2 befintliga aktier läggs samman till en ny  
aktie av samma slag. Sammanläggningen beslutades vid extra bolagsstämma den 29 juni 2011.

Se avsnitt definitioner för definitioner av nyckeltal.
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KoNCeRNeNS RAppoRt öVeR totAlReSultAt

Belopp i KSEK Not 2012 2011
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 26,28 72 287 76 770
Aktiverat arbete för egen räkning 571 199
Övriga rörelseintäkter 5 335 1 970
Summa rörelsens intäkter 73 193 78 939

Rörelsens kostnader
Direkta uppdragskostnader -36 390 -32 290
Övriga externa kostnader 6,7 -16 288 -11 180
Personalkostnader 8 -32 033 -31 345
Av och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar 13,14,15 -7 469 -938

Övriga rörelsekostnader 9 -46 -68
Summa rörelsens kostnader -92 226 -75 821

Rörelseresultat -19 033 3 118

Finansiella intäkter 109 104
Finansiella kostnader -1 071 -1 101
Resultat från finansiella poster 10 -962 -997

Resultat före skatt -19 995 2 121

Inkomstskatt 11 -7 3 000
Periodens resultat -20 002 5 121

Övrigt totalresultat för året -20 002 5 121

Summa totalresultat för året -20 002 5 121

Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -20 002 5 121
Summa totalresultat hänförligt till moderföretages aktieägare -20 002 5 121

Årets resultat hänförligt till minoritetsägare - -
Summa totalresultat hänförligt till minoritetsägare - -

Resultat per aktie före utspädning, kr* 12 -3,41 1,51
Resultat per aktie efter utspädning, kr** 12 -3,41 1,51
Resultat per aktie vid periodens utgång före utspädning, kr 12 -1,82 0,95
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 5 862 283 3 381 576
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning** 5 862 283 3 381 576
Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädning 10 961 136 5 398 751
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning** 10 961 136 5 398 751

* Resultat per aktie beräknas på vägt genomsnitt antal aktier under perioden.
** Teckningskursen för utestående optioner är högre än aktiekursen kring bokslutet  
varpå någon utspädningseffekt inte har beaktats.
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KoNCeRNeNS RAppoRt öVeR FINANSIell StÄllNING

Belopp i KSEK Not 12/31/2012 12/31/2011

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 14 30 578 30 816
Övriga immateriella tillgångar 13 6 007 5 328
Inventarier verktyg och installationer 15 459 237
Uppskjutna skattefordringar 11 3 000 3 000
Summa anläggningstillgångar 40 044 39 381

Omsättningstillgångar
Varulager 17 996 553
Kundfordringar 18,27 15 951 14 171
Aktuella skattefordringar 407 292
Övriga kortfristiga fordringar 19 4 578 5 539
Likvida medel 13 751 10 016
Summa omsättningstillgångar 35 683 30 571
SUMMA TILLGÅNGAR 75 727 69 952

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 32 884 32 393
Övrigt tillskjutet kapital 97 261 82 901
Reserver 7 916 7 916
Ansamlad förlust inklusive årets resultat -99 808 -79 806
Summa eget kapital 38 253 43 404

Avsättningar
Övriga avsättningar 31 2 700 -
Summa avsättningar 2 700 0

Skulder
Långfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut 20 1 475 -
Summa långfristiga skulder 1 475 0

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 20 13 664 11 922
Leverantörsskulder 7 130 5 689
Aktuella skatteskulder 6 151
Övriga kortfristiga ej räntebärande skulder 21 12 499 8 786
Summa kortfristiga skulder 33 299 26 548
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 75 727 69 952

Poster inom linjen
Ställda säkerheter 23 22 744 21 642
Eventualförpliktelser Inga Inga
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KoNCeRNeNS RAppoRt öVeR KASSAFlöDeN

Belopp i KSEK Not 2012 2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat -19 033 3 118
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 25 10 169 961
Erhållen ränta 109 104
Erlagd ränta -1 071 -1 101
Betald skatt -142 -122
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital -9 968 2 960

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning varulager 59 267
Ökning/minskning rörelsefordringar 1 054 1 361
Ökning/minskning rörelseskulder 2 720 -12 656
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 135 -8 068

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 13 -2 974 -2 495
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -369 -
Köp av dotterföretag 34 -2 000 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 343 -2 495

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 14 360 18 731
Upptagna lån 1 500 3 000
Amortering av lån -1 250 -6 230
Ökning/minskning av räntebärande skulder 603 3 143
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella tillgångar - -500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 213 18 144

Periodens kassaflöde 3 735 7 581

Likvida medel vid periodens början 10 016 2 435
Likvida medel vid periodens slut 13 751 10 016

Räntebärande nettoskuld
Likvida medel 13 751 10 016
Räntebärande skulder -15 139 -11 922
Total nettoskuld -1 388 -1 906
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KoNCeRNeNS RAppoRt öVeR FöRÄNDRING I eGet KApItAl

Belopp i KSEK Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital
Övrigt 

tillskjutet  
kapital

Reserver
Upparbetat re-

sultat inklusive 
årets resultat

Summa 
eget kapital 

Ingående balans per 1 januari 2011 26 601 69 580 7 882 -84 927 19 136
Summa totalresultat för perioden 5 121 5 121
Nyemission 5 410 313 5 723
Företrädesemission 14 550 14 550
Kvittningsemission 416 416
Transaktionskostnader emissioner -1 542 -1 542
Nedsättning av aktiekapitalet -14 550 14 550 0
Makulering av egna aktier -34 34 0
Utgående balans per 31 december 2011 32 393 82 901 7 916 -79 806 43 404

Ingående balans per 1 januari 2012 32 393 82 901 7 916 -79 806 43 404
Summa totalresultat för perioden -20 002 -20 002
Nedsättning av aktiekapitalet -16 196 16 196
Företrädesemission 16 196 16 196
Kvittningsemission 491 491
Transaktionskostnader emissioner -1 836 -1 836
Utgående balans per 31 december 2012 32 884 97 261 7 916 -99 808 38 253
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MoDeRBolAGetS ReSultAtRÄKNING 

Belopp i KSEK Not 2012 2011

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 26,28 3 000 3 000
Övriga rörelseintäkter 5 141 64
Summa rörelsens intäkter 3 141 3 064

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 6 -4 182 -3 074
Personalkostnader 8 -2 643 -2 477
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar - -1
Summa rörelsens kostnader -6 825 -5 552

Rörelseresultat -3 684 -2 488

Resultat från andelar i koncernföretag 32 -6 900 1 852
Ränteintäkter och liknande resultatposter 72 69
Räntekostnader och liknande resultatposter -279 -268
Resultat från finansiella poster 10 -7 107 1 653

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -10 791 -835

Skatt på årets resultat 11 - 3 000
Årets resultat -10 791 2 165

Moderbolagets rapport över totalresultat
Övrigt totalresultat för perioden - -
Periodens resultat -10 791 2 165
Summa totalresultat för perioden -10 791 2 165
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MoDeRBolAGetS BAlANSRÄKNING
Belopp i KSEK Not 12/31/2012 12/31/2011

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 16 41 450 41 368
Uppskjutna skattefordringar 11 3 000 3 000

44 450 44 368

Summa anläggningstillgångar 44 450 44 368

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 18 - 35
Fordringar hos koncernföretag 12 123 13 223
Aktuella skattefordringar 25 107
Övriga fordringar 216 49
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 15 111

12 379 13 525

Kassa och bank 13 739 10 016

Summa omsättningstillgångar 26 118 23 541

SUMMA TILLGÅNGAR 70 568 67 909

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital 32 884 32 393
Reservfond 27 964 27 964
Uppskrivningsfond 12 839 12 839
Summa bundet eget kapital 73 687 73 196

Fritt eget kapital
Överkursfond 80 886 64 690
Balanserat resultat -91 751 -92 079
Årets resultat -10 791 2 165
Summa fritt eget kapital -21 656 -25 224

Summa eget kapital 52 031 47 971

Avsättningar
Övriga avsättningar 31 700 -
Summa avsättningar 700 0

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 33,34 1 100 -
Summa långfrisitiga skulder 1 100 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 229 1 318
Skulder till koncernföretag 14 027 18 245
Övriga skulder 21 1 337 114
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 144 261
Summa kortfristiga skulder 16 737 19 938

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 70 568 67 909

Poster inom linjen
Ställda säkerheter 23 4 382 -
Eventualförpliktelser 24 14 039 11 922
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MoDeRBolAGetS eGet KApItAlRÄKNING

Belopp i KSEK Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital Reservfond Uppskrivnings   
fond Överkursfond Ansamlad 

förlust

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2011 26 601 27 964 12 839 49 827 -90 572 26 659
Periodens resultat 2 165 2 165
Nyemission 5 410 313 5 723
Företrädesemission 14 550 14 550
Kvittningsemission 416 416
Transaktionskostnader emissioner -1 542 -1 542
Nedsättning av aktiekapitalet -14 550 14 550 0
Makulering av egna aktier -34 34 0
Utgående balans per 31 december 2011 32 393 27 964 12 839 64 690 -89 915 47 971

Ingående balans per 1 januari 2012 32 393 27 964 12 839 64 690 -89 915 47 971
Periodens resultat -10 791 -10 791
Nedsättning av aktiekapitalet -16 196 16 196 0
Företrädesemission 16 196 16 196
Kvittningsemission 491 491
Transaktionskostnader emissioner -1 836 -1 836
Utgående balans per 31 december 2012 32 884 27 964 12 839 80 886 -102 542 52 031
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MoDeRBolAGetS KASSAFlöDeSANAlyS 

Belopp i KSEK Not 2012 2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster -10 791 -835
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 25 7 600 -1 851
Betald skatt 82 -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital -3 109 -2 686

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning rörelsefordringar 1 064 -5 501
Ökning/minskning rörelseskulder -6 410 -565
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 455 -8 752

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Köp av dotterföretag 16,34 -2 182 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 182 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission 14 360 18 731
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 360 18 731

Periodens kassaflöde 3 723 9 979

Likvida medel vid periodens början 10 016 37
Likvida medel vid periodens slut 13 739 10 016

Erhållen ränta uppgår till 72 (69) KSEK. Betald ränta uppgår till 279 (268) KSEK.
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NOT 1 AllMÄN INFoRMAtIoN

Denna koncernredovisning har den 5 april 2013  godkänts av sty-
relsen för offentliggörande. Koncernredovisningen kan ändras av 
bolagets ägare efter det att styrelsen har godkänt den. Om inte 
särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (KSEK). 
Uppgifter inom parantes avser föregående år, 2011. Moderbola-
get är ett registrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen 
till huvudkontoret är Rissneleden 136, 174 57 Sundbyberg.

NOT 2 SAMMANFAttNING AV VIKtIGA  
 ReDoVISNINGSpRINCIpeR

Redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna 
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.

Grunder för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för Confidence International AB (publ) 
koncernen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, 
RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” och 
International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de 
antagits av EU samt tolkningsuttalanden från International Fi-
nancial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Koncern-
redovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden 
förutom vad beträffar finansiella tillgångar och skulder (inklusive 
derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen enligt IFRS 3.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver an-
vändning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsända-
mål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid till-
lämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden 
som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller 
sådana områden där antaganden och uppskattningar är av vä-
sentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 3. 

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

Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är 
obligatoriska för det räkenskapsår som började 1 januari 2012 
har haft någon väsentlig inverkan på koncernen.

Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga 
standarder som inte har tillämpats i förtid av koncernen
Ett antal nya standarder och ändringar av tolkningar och befint-
liga standarder träder ikraft för räkenskapsår som börjar efter 1 
januari 2012 och har inte tillämpats vid upprättandet av koncer-
nens finansiella rapporter.

Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncer-
nens finansiella rapporter med undantag av de som följer nedan:

 » I IAS 1 ”Utformning av finansiella rapporter” har införts änd-
ringar avseende övrigt totalresultat. Den mest väsentliga för-
ändringen i den ändrade IAS 1 är kravet att de poster som re-
dovisas i ”övrigt totalresultat” ska presenteras fördelat på två 
grupper. Fördelningen baseras på om posterna kan komma 
att omklassificeras till resultaträkningen (omklassificerings-
justeringar) eller ej. Ändringen behandlar inte frågan om vilka 
poster som ska ingå i ”övrigt totalresultat”.

 » IFRS 13 ”Fair value measurement” syftar till att värderingar till 
verkligt värde ska bli mer konsekventa och mindre komplexa 
genom att standarden tillhandahåller en exakt definition och en 
gemensam källa i IFRS till verkligt värdevärderingar och tillhö-
rande upplysningar. Standarden ger vägledning till verkligt vär-
devärderingar för alla slag av tillgångar och skulder, finansiella 
som icke-finansiella. Kraven utökar inte tillämpningsområdet 
för när verkligt värde ska tillämpas men tillhandahåller vägled-
ning kring hur det ska tillämpas där andra IFRS redan kräver 
eller tillåter värdering till verkligt värde.

 » IFRS 9 “Financial instruments” hanterar klassificering, värde-
ring och redovisning av finansiella skulder och tillgångar. IFRS 
9 gavs ut i november 2009 för finansiella tillgångar och i oktober 
2010 för finansiella skulder och ersätter de delar i IAS 39 som 
är relaterat till klassificering och värdering av finansiella instru-
ment. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar ska klassificeras i 
två olika kategorier; värdering till verkligt värde eller värdering 
till upplupet anskaffningsvärde. Klassificering fastställs vid första 
redovisningstillfället utifrån företagets affärsmodell samt karak-
täristiska egenskaper i de avtalsenliga kassaflödena. För finan-
siella skulder sker inga stora förändringar jämfört med IAS 39. 
Den största förändringen avser skulder som är identifierade till 
verkligt värde. För dessa gäller att den del av verkligt värdeför-
ändringen som är hänförlig till den egna kreditrisken ska redo-
visas i övrigt totalresultat istället för resultatet såvida detta inte 
orsakar inkonsekvens i redovisningen (accounting mismatch). 
Koncernen har för avsikt att tillämpa den nya standarden senast 
det räkenskapsår som börjar 1 januari 2015 och har ännu inte 
utvärderat effekterna. Koncernen kommer att utvärdera effek-
terna av de återstående faserna avseende IFRS 9 när de är 
slutförda av IASB.

 » IFRS 10 ”Consolidated financial statements” bygger på redan 
existerande principer då den identifierar kontroll som den av-
görande faktorn för att fastställa om ett företag ska inkluderas 
i koncernredovisningen. Standarden ger ytterligare vägledning 
för att bistå vid fastställandet av kontroll när detta är svårt att 
bedöma. Koncernen avser att tillämpa IFRS 10 för det räken-
skapsår som börjar 1 januari 2013 och har ännu inte utvärderat 
den fulla effekten på de finansiella rapporterna.

 » IFRS 12 ”Disclosures of interests in other entities” omfattar 
upplysningskrav för dotterföretag, joint arrengements, intres-
seföretag och ej konsoliderade strukturerade företag. Kon-
cernen avser att tillämpa IFRS 12 för det räkenskapsår som 
börjar 1 januari 2013 och har ännu inte utvärderat den fulla 
effekten på de finansiella rapporterna. Inga andra av de IFRS 
eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas 
ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

Noter
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Koncernredovisning

Dotterbolag
Dotterföretag är alla de företag där moderbolaget har rätten att 
utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som van-
ligen följer med ett aktieinnehav som överstiger 50% av aktier-
nas eller andelarnas röstvärde eller där moderbolaget genom 
avtal ensam utövar ett bestämmande inflytande. Dotterföretag 
inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas 
ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestäm-
mande inflytandet upphör.

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

Det belopp varmed köpeskilling överstiger verkligt värde på kon-
cernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redo-
visas som goodwill.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealise-
rade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i före-
kommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämp-
ning av koncernens principer.

Segmentrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med 
den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande 
beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den 
funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av 
rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion iden-
tifierats som VD och styrelse som fattar strategiska beslut.

Per den 1 oktober 2012 indelas koncernens verksamhet i två af-
färsområden; Säkerhet & Brand och Event.& Lås. Moderbolaget 
ingår inte i något segment. Historiska siffror är omräknade för jäm-
förbarheten. I och med denna förändring speglar den externa rap-
porteringen den nya interna redovisningsstrukturen.

Omräkning av utländsk valuta

Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika en-
heterna i koncernen är värderade i den valuta som används i 
den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är 
verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används 
svenska kronor (SEK), som är moderbolagets funktionella valuta 
och rapporteringsvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valu-
tan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valuta-
kursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana 
transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skul-
der i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträk-
ningen. Valutakursdifferenser på utlåning och upplåning redovisas i 
finansnettot, medan övriga kursdifferenser ingår i rörelseresultatet.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovi-
sade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- el-
ler utbetalningar. Likvida medel i kassaflödesanalysen överens-
stämmer med definitionen av likvida medel i balansräkningen. 

Intäkter

Intäktsredovisning 
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas för sålda varor i koncernens löpande verk-
samhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, returer 
och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. 
Confidence International AB redovisar en intäkt när dess belopp 
kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida eko-
nomiska fördelar kommer att tillfalla företaget. Intäktsbeloppet 
anses inte kunna mätas på ett tillförlitligt sätt förrän alla förpliktel-
ser avseende försäljningen har uppfyllts eller förfallit. Confidence 
International AB grundar sina bedömningar på historiska utfall 
och beaktar därvid typ av kund, typ av transaktion och speciella 
omständigheter i varje enskilt fall.

Från och med räkenskapsåret 2011 ändrade Confidence sin be-
dömning gällande hur färdigställandet av serviceavtal ska redo-
visas. Tidigare skedde detta proportionerligt under avtalens löp-
tid. Under 2011 har principen förändrats till att 50 % intäktsförs 
vid fakturatillfället och resterande del intäktsförs proportionerligt 
under avtalens löptid.

Den nya bedömningen ger en mer rättvisande bild av när intäk-
ten uppkommer.

Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med till-
lämpning av effektivräntemetoden.

Pågående arbeten
Projektintäkter redovisas i enlighet med IAS 11 Entreprenadav-
tal. Det innebär att resultatet av ett projekt redovisas i takt med 
projektets upparbetning. Graden av upparbetning bestäms i hu-
vudsak på basis av nedlagda projektkostnader i förhållande till 
beräknade nedlagda projektkostnader vid färdigställandet. Om 
utfallet inte kan beräknas på ett tillfredsställande sätt redovisas 
en intäkt som motsvarar nedlagda kostnader på balansdagen 
(nollavräkning). Befarade förluster kostnadsförs omedelbart. 

Som projektintäkter medtas dels ursprunglig avtalad kontrakts-
summa, dels tillläggsarbeten, krav på särskilda ersättningar och 
incitamentsersättningar, men normalt endast till den del dessa är 
godkända av beställaren. Alla tjänster som är direkt relaterade 
till projektet omfattas av IAS 11 Entreprenadavtal. Andra tjänster 
omfattas av IAS 18 Intäkter.

Om betydande förskott erhållits ingår räntan på förskottet i redo-
visningen av respektive projekt. 

Värdering av pågående projekt görs enligt successiv vinstavräk-
ning och intäkterna redovisas i takt med färdigställandegraden.

Löpande uppdrag faktureras normalt månadsvis. Färdigställan-
degraden i fastpriser bedöms genom att uppdragsansvarig får 
göra en bedömning av utfört och återstående arbete. För det fall 
upparbetade intäkter överstiger redan fakturerade arvoden tas en 
tillgång upp i balansräkningen. Projekt där fakturerat arvode över-
stiger upparbetat arvode redovisas en skuld i balansräkningen.

Intäkten redovisas inte om det finns en osäkerhet avseende vär-
det. Risk kan finnas att det slutliga resultatet kan komma att avvika 
från det successivt upparbetade resultatet.
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Immateriella tillgångar
Goodwill

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet över-
stiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade 
dotterbolagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. 
Goodwill på förvärv av dotterbolag redovisas som immateriella 
tillgångar. Goodwill som redovisas separat testas årligen för att 
identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till an-
skaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. 
Nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid 
avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på 
den goodwill som avser den avyttrade enheten.

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

Balanserade utgifter för utveckling av programvaror
Vanligtvis kostnadsförs alla utgifter för utveckling eller underhåll 
av programvara omedelbart. Utgifter som är direkt sammankopp-
lade med identifierbara och unika programvaror som kontrolleras 
av bolaget och som har troliga ekonomiska fördelar som efter ett 
år överstiger kostnaden, balanseras dock som immateriell tillgång.

Balanserade utgifter för utveckling av programvaror skrivs av lin-
järt över nyttjandetiden, dock högst fem år. 2 974 (2 495) KSEK 
har balanserats under 2012.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ned-
skrivningar. Avskrivningar redovisas i resultaträkningen, normalt 
linjärt över den beräknade livslängden för varje materiell anlägg-
ningstillgång.  

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

Typ av tillgång  Nyttjandeperiod
Datorer   3 år
Inventarier  5 år

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje ba-
lansdag och justeras vid behov.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse 
mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redo-
visas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader 
i resultaträkningen.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, samt aktive-
rade utvecklingskostnader som ännu inte tagits i bruk, skrivs inte 
av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. 
Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdened-
gång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indi-
kerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. 
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redo-
visade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinnings-
värdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med 
försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning 

av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer 
där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenere-
rande enheter). För tillgångar, andra än finansiella tillgångar och 
goodwill, som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag 
en prövning av om återföring bör göras.

Leasing
Anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassificeras 
i enlighet med leasingavtalets ekonomiska innebörd. Leasing-
objekt som disponeras via finansiell leasing redovisas som an-
läggningstillgång och framtida leasingavgifter som räntebärande 
skulder. För leasingobjekt som klassificeras som operationell 
leasing redovisas leasingkostnaden som rörelsekostnad i re-
sultaträkningen. Leasing av anläggningstillgångar, där koncer-
nen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar 
förknippade med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. 
Finansiell leasing redovisas vid leasingperiodens början till det 
lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av mini-
mileasingavgifterna. Övriga leasingavtal klassificeras som ope-
rationell leasing.  Betalningar som görs under leasingtiden (efter 
avdrag för eventuella incitament från leasinggivaren) kostnads-
förs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande ka-
tegorier: lånefordringar och kundfordringar. Klassificeringen är 
beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärva-
des. Ledningen fastställer klassificeringen av de finansiella till-
gångarna vid det första redovisningstillfället och omprövar detta 
beslut vid varje rapporteringstillfälle.

Allmänna principer
Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärs-
dagen – det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja 
tillgången. Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplu-
pet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva 
bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång. 
Nedskrivningsprövning av kundfordringar beskrivs nedan under 
rubrik ”kundfordringar”.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som 
inte är derivat. De har fastställda eller fastställbara betalningar 
och är inte noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsätt-
ningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anlägg-
ningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar klassificeras 
som kundfordringar respektive övriga fordringar samt andra 
långfristiga fordringar i balansräkningen. En nedskrivning av 
kundfordringar redovisas i resultaträkningen och en nedskrivning 
av lånefordringar redovisas som en finansiell post.

Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med an-
vändning av först in, först ut-metoden (FIFU). Anskaffningsvärdet 
för handelsvaror består av kostnad för inköp av varorna. Låne-
kostnader ingår inte. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade 
försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för 
tillämpliga rörliga försäljningskostnader. 
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Kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av ef-
fektivräntemetoden, minskat med eventuell reserv för värde-
minskning. En reserv för värdeminskning av kundfordringar görs 
när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att 
kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ur-
sprungliga villkor. Väsentliga finansiella svårigheter hos gäldenä-
ren, sannolikhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller 
genomgå finansiell rekonstruktion och uteblivna eller försenade

betalningar (förfallna sedan mer än 30 dagar) betraktas som indi-
katorer på att ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan före-
ligga. Reservens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens 
redovisade värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden.

Likvida medel
I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysten ingår 
kassa och banktillgodohavanden.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av ef-
fektivräntemetoden.

Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet 
anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp 
(netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet 
redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med 
tillämpning av effektivränte-metoden. Lånekostnader belastar 
resultatet för den period till vilken de hänför sig. Upplåning klas-
sificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovill-
korlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 
månader efter balansdagen.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års 
aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. 

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

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hän-
för sig till investeringar i dotterbolag och filialer redovisas inte i 
koncern-redovisningen då moderbolaget i samtliga fall kan styra 
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte 
bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid.

Ersättningar till anställda

Pensioner
Confidence International AB pensionsplaner finansieras vanligen 
genom betalningar till försäkringsbolag. Bolaget har endast av-
giftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan 
är en pensionsplan enligt vilken Confidence International AB be-
talar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Confidence Inter-
national AB har inte några rättsliga eller informella förpliktelser 
att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har 
tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda 
som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under inne-
varande eller tidigare perioder. 

Ersättning vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning 
sagts upp av Confidence International AB före normal pensions-
tidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte 
mot sådana ersättningar. Confidence International AB redovisar 
avgångsvederlag när koncernen bevisligen är förpliktad endera 
att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möj-
lighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning 
som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till 
frivillig avgång. Förmåner som förfaller mer än 12 månader efter 
balansdagen diskonteras till nuvärde.

Avsättningar
Avsättningar för framförallt garantier men även rättsliga krav i de 
fall dessa uppkommer redovisas när koncernen har en legal eller 
informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är sanno-
likt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet, och 
beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar 
görs för framtida rörelseförluster.

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning (eller av-
yttringsgrupper) klassificeras som anläggningstillgångar som 
innehas för försäljning om deras redovisade värde huvudsak-
ligen kommer att återvinnas genom en försäljningstransaktion, 
inte genom fortlöpande användning. Anläggningstillgångar (el-
ler avyttringsgrupper) klassificerade som anläggningstillgångar 
som innehas för försäljning, redovisas till det lägsta av redovisat 
värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. 
Dessa tillgångar kan utgöra en del av ett företag, en avyttrings-
grupp eller en enstaka anläggningstillgång. 

Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens resultat 
(totalt, från kvarvarande respektive från avvecklade verksamhe-
ter) i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det 
vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under perioden. 
Vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning justeras 
resultatet och det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn 
till effekter av utspädande potentiella stamaktier, vilka under rap-
porterade perioder utgörs av konvertibla skuldebrev och optioner. 
Utspädning från optioner uppstår endast när lösenkursen är lägre 
än aktiernas marknadsvärde och är större ju större skillnaden är 
mellan lösenkursen och marknadsvärdet. Konvertiblerna respekti-
ve optionerna anses inte vara utspädande om de medför att resul-
tat per aktie från kvarvarande verksamhet skulle bli bättre (större 
vinst eller mindre förlust) efter utspädning än före utspädning.
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Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har från och med räkenskapsåret 2005-01-01–
2005-12-31 upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningsla-
gen och RFR 2 Redovisning för juridisk person. RFR 2 innebär 
att moderbolagets årsredovisning för den juridiska personen ska 
tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt 
detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med 
hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Re-
kommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska göras 
jämfört med redovisning enligt IFRS.

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovis-
ningsprinciper
Skillnader mellan koncernen och moderbolagets redovisningsprin-
ciper framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna 
har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i 
moderbolagets finansiella rapporter.

Dotterbolag
Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaff-
ningsvärdemetoden. Utdelningar intäktsförs i sin helhet.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Moderbolaget redovisar aktieägartillskott och koncernbidrag i enlig-
het med RFR2. Koncernbidrag från dotterföretag redovisas som en 
finansiell intäkt (utdelning) medan en koncernbidrag som lämnats till 
ett dotterföretag redovisas som en investering.

Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Moderbolaget följer ÅRLs uppställningsform för resultat- och ba-
lansräkningen, vilket bland annat innebär en annan uppställnings-
form för eget kapital och att avsättningar redovisas som en egen 
huvudrubrik i balansräkningen.
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NOT 3  VIKtIGA uppSKAttNINGAR oCH    
 BeDöMNINGAR FöR ReDoVISNINGS- 
 ÄNDAMÅl

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

Viktiga uppskattningar och antaganden  
för redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av 
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verk-
liga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär 
en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden 
för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår 
anges i huvuddrag nedan.

Nyttjandeperiod för immateriella och materiella  
anläggningstillgångar
Koncernledningen fastställer bedömd nyttjandeperiod och där-
med sammanhängande avskrivning för koncernens immateriella 
och materiella anläggningstillgångar. Dessa uppskattningar ba-
seras på historisk kunskap om motsvarande tillgångars nyttjan-
deperiod. Nyttjandeperiod samt bedömda restvärden prövas 
varje balansdag och justeras vid behov. Redovisade värden för 
respektive balansdag för immateriella och materiella anlägg-
ningstillgångar, se not 13 och 15.

Nedskrivningsprövning för goodwill
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov 
föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip 
som beskrivs under avsnitt ”Nedskrivning av icke-finansiel-
la tillgångar”. Nedskrivningsprövningen för samtliga enheter  
baseras på beräkning av nyttjandevärdet. Detta värde bygger på 
framtida uppskattade kassaflödesprognoser. Se vidare not 14 för 
beskrivning av nedskrivningsprövningen samt de variabler som 
använts.

Värdering av underskottsavdrag
Koncernen tar upp uppskjutna skattefordringar endast om det 
är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas 
tillgängliga, mot vilka den temporära skillnaden kan utnyttjas. Ej 
värderade underskottsavdrag per 2012-12-31 uppgår till cirka 
175 MSEK. Ej värderade underskottsavdrag var främst hänför-
liga till moderbolaget.

Intäktsredovisning
Värdering av pågående projekt görs enligt successiv vinstavräk-
ning och intäkterna redovisas i takt med färdigställandegraden. 
Löpande uppdrag faktureras normalt månadsvis. Färdigställan-
degraden i fastpriser bedöms genom att uppdragsansvarig får 
göra en bedömning av utfört och återstående arbete.  För det fall 
upparbetade intäkter överstiger redan fakturerade arvoden tas 
en tillgång upp i balansräkningen. Projekt där fakturerat arvode 
överstiger upparbetat arvode redovisas en skuld i balansräkning-
en. Intäkten redovisas inte om det finns en osäkerhet avseende 
värdet. Risk kan finnas att det slutliga resultatet kan komma att 
avvika från det successivt upparbetade resultatet.

NOT 4  FINANSIellA RISKFAKtoReR

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

Bolaget har en extern finansiering uppgående till 15,1 (11,9) 
MSEK. Denna finansiering innebär att det finansiella målet angå-
ende att soliditeten skall uppgå till minst 35 procent uppfylls med 
marginal. Då bolaget har en ringa exponering i utländsk valuta 
är den huvudsakliga finansiella risken kredit till kunder. Denna 
hanteras primärt genom att kreditupplysning görs på nya kunder 
samt att förfallostrukturen i kundfordringar bevakas systematiskt. 
Avseende likviditet och kapitalstruktur erhåller styrelsen månat-
liga uppdateringar och säkerställer på så vis att uppsatt solidi-
tetsmål efterlevs samt att likviditeten är betryggande.

Marknadsrisk

(i) Valutarisk
Koncernens valutarisker som uppstår från olika valutaexpone-
ringar är av ej väsentlig storlek. Confidences redovisning sker 
i svenska kronor.  Koncernen har kunder och leverantörer med 
vilka transaktioner i utländsk valuta görs uppgående till belopp 
som ej är väsentliga. Detta gör att koncernen ej är exponerad för 
valutarisker på grund av ogynnsamma förändringar i valutakur-
ser som väsentligt kan påverka resultat och eget kapital.

Då omfattningen av transaktioner i utländsk valuta är begränsad 
använder koncernen sig ej av derivat.

(ii)  Ränterisk avseende kassaflöden  
 och verkliga värden
Koncernen har en räntebärande skuld om 15,1 (11,9) MSEK  
med en ränta kopplad till rörlig ränta, vilket innebär att räntekost-
naden påverkas av förändring i marknadsräntor. Tillgångar i form 
av likvida medel är placerade på likvidkonto hos bank till rörlig 
ränta, vilken påverkas av förändring i marknadsräntor.

Kreditrisk
Kreditrisk hanteras på koncernnivå. Kreditrisk uppstår genom lik-
vida medel och tillgodohavanden hos banker och finansinstitut 
samt kreditexponeringar gentemot Koncernens kunder, inklusive 
utestående fordringar och avtalade transaktioner. Kunder bedöms 
genom kreditupplysning, kredittid följs upp regelbundet och är som 
regel satt till 30 dagar. Förfallostrukturen i kundfordringar bevakas 
systematiskt samt att en extern leverantör handhar påminnelser 
och kravrutin. Förfallna kundfordringar värderas post för post ge-
nom kundkontakt för att identifiera eventuella nedskrivningsbehov. 
Bolaget har historiskt sett ej haft väsentliga kundförluster.

Likviditetsrisk
Koncernens likviditetsrisk består i att koncernen har en låg likvi-
ditetsreserv. Risken hanteras genom att koncernen säkerställer 
att det finns tillräckligt med likvida medel genom en kontinuerlig 
prognostisering av kassaflöden samt i övrigt ha tillgänglig finan-
siering genom avtalade kreditfaciliteter.

Per den 31 december 2012 har koncernen likvida medel om  
13 751 KSEK.
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Hantering av kapitalrisk
Målet avseende kapitalstrukturen är dels att trygga koncernens 
förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att 
generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intres-
senter och dels att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att 
hålla kostnaderna för kapitalet nere. Nyckeltalet som styr kapital-
strukturen är soliditeten och skall uppgå till minst 35 (35)procent. 
Soliditeten uppgår per 31 december 2012 till 51 (62) procent. 

Se vidare separat avsnitt;  Risker i verksamheten.

NOT 5 öVRIGA RöRelSeINtÄKteR
Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011
Hyresintäkter 180 276 - 64
Försäkringsersättningar 141 - 141 -
Resultat för avvecklade verk-
samheter - 1 679 - -

Övriga poster 14 15 - -
Summa övriga rörelseintäkter 335 1 970 141 64

Bland övriga intäkter redovisas intäkter som kommer från akti-
viteter utanför den normala verksamheten.

Här ingår dels intäkter av återkommande karaktär som hyres-
intäkter, dels intäkter av mer tillfällig karaktär som vinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar.

NOT 7 opeRAtIoNell leASING
Framtida betalningsåtaganden i koncernen för ej uppsägnings-
bara operationella leasingkontrakt fördelar sig enligt följande:

Koncernen 
2012 2011

Inom 1 år 2 776 3 163
Mellan 2-5 år 2 473 3 871
Summa 5 249 7 034

Leasingobjekten utgörs utöver hyreslokaler i huvudsak av ett 
större antal transportfordon. Övriga leasingobjekt avser IT-ut-
rustning och kontorsutrustning. För ett mindre antal av objekten 
är bedömningen att det i realiteten finns möjlighet att avbryta 
ingångna kontrakt i förtid.

Koncernen 
2012 2011

Årets kostnad avseende ope-
rationell leasing av tillgångar 
uppgår till:

3 571 3 870

- varav lokalhyra 2 166 2 104

NOT 8 peRSoNAl

Koncernen Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Medelantal anställda 59 55 1 1
Varav kvinnor 7 7 1 1

Antalet anställda på bokslutsdagen uppick till 57 (53).

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

Varav Varav
12/31/2012 kvinnor 12/31/2011 kvinnor

Styrelseledamöter inklusive VD 6 - 6 1
Övriga ledande befattnings-
havare 3 1 1 1

Koncernen totalt 9 1 7 2

Löner, ersättningar och sociala kostnader:
Koncernen Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Löner och andra ersättningar 22 461 21 630 1 766 1 846
Sociala kostnader 8 321 8 762 862 894
- varav pensionskostnader 1 061 1 446 256 435
Summa 30 782 30 392 2 628 2 740

Alla pensionsutfästelser är avgiftsbestämda och har övertagits 
av försäkringsbolag.

Av moderbolagets pensionskostnader avser 256 (435) KSEK 
gruppens styrelse och VD.

NOT 6 ARVoDeN oCH KoStNADeR tIll  
              ReVISoReR oCH ReVISIoNSFöRetAG

Koncernen Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Osborne Revision AB
Revisionsuppdrag 15 - - -

BDO Stockholm AB
Revisionsuppdrag 271 269 271 341
Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget 23 102 23 102
Övriga tjänster - 4 - 4
Summa 309 375 294 447

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på 
bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller ge-
nomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

Allt annat är andra uppdrag.
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NOT 8 peRSoNAl FoRtS.

Ersättningspolicy samt ersättning till ledande befattningshavare

Övergripande principer
Principerna för ersättning till ledande befattningshavare skall i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv attrahera, motivera och 
skapa goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rätt-
visa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå.

Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare skall innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, eventuell årlig rörlig lön, 
pensionsförmåner och andra förmåner samt särskilda villkor om ersättning vid uppsägning.

Ersättning och ersättningsformer
Den fasta lönen skall vara individuell och baseras på varje individs ansvar och roll, liksom på individens kompetens och erfarenhet 
i relevant befattning. De ledande befattningshavarna skall ha möjlighet att erhålla en årlig bonus. Den årliga bonusen skall i sådana 
fall vara strukturerad som en rörlig del av den totala kontanta ersättningen. Den rörliga delen skall fastställas årligen av styrelsen 
i syfte att säkerställa att de är linje med bolagets affärsstrategi och resultatmål. Den andel av den totala ersättningen som utgörs 
av bonus skall kunna variera beroende på befattning och får utgöra maximalt 70 procent av den fasta lönen för den verkställande 
direktören och för andra ledande befattningshavare får den maximalt uppgå till 50 procent av den fasta lönen.

Pension
Vid ingången av nya pensionsavtal skall ledande befattningshavare som är pensionsberättigade ha sedvanliga pensionsförmåner 
inom ramen för allmän pensionsplan och dessa skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande be-
fattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda lösningar. Pensionering av ledande befattningshavare sker 
normalt vid 65 års ålder. För koncernchefen har en årlig premie om 20 procent av lönen utgått. För övriga ledande befattningshavare 
har pension enligt ITP-plan utgått.

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

Uppsägning och avgångsvederlag
Uppsägningstid för ledande befattningshavare skall inte överstiga 12 månader. Ersättning utgår under uppsägningstiden. Koncern-
chefen har en uppsägningstid om 12 månader från Bolagets sida och 6 månader från den anställde.

Styrelse     
arvode 

Styrelse    
arvode Rörlig Konsult Övriga Pensions Finansiella

Ersättningar och övriga förmånader under 2012: Grundlön Faktura ersättning ersättning förmåner kostnad instrument Summa
Peter Forhaug, styrelseordförande 120 - - 190 - - - 310
Willi Persson, ledamot 60 - - - - - - 60
Samir Taha, ledamot 60 - - - - - - 60
Per Edström, ledmot - 6 - - - - - 6
Lennart Preutz, ledamot - 6 - - - - - 6
Peter Ragnarsson, ledamot 45 - - - - - - 45
Bengt Rolén, ledamot - 60 - - - - - 60
Camilla Sundström, VD 1 253 - - - 7 256 - 1 516
Mats Engström, VD (från november) 253 - - - - - - 253
Andra ledande befattningshavare, 3 personer 655 - 8 555 8 98 - 1 324
TOTALT 2 446 72 8 745 15 354 0 3 640

Styrelse     
arvode 

Styrelse    
arvode Rörlig Konsult Övriga Pensions Finansiella

Ersättningar och övriga förmånader under 2011: Grundlön Faktura ersättning ersättning förmåner kostnad instrument Summa
Peter Forhaug, styrelseordförande 120 - - - - - - 120
Lennart Preutz, ledamot 60 - - - - - - 60
Willi Persson, ledamot 60 - - - - - - 60
Samir Taha, ledamot 60 - - - - - - 60
Per Edström, ledmot 60 - - - - - - 60
VD, Camilla Sundström 1 409 - - - - 371 - 1 780
Andra ledande befattningshavare, 2 personer 111 717 64 892
TOTALT 1 880 0 0 717 0 435 0 3 032
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NOT 9 öVRIGA RöRelSeKoStNADeR

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

Koncernen 
2012 2011

Förlust vid avyttring av materialla anläggningstillgångar -28 -
Valutakursförluster -18 -68
Summa -46 -68

NOT 10 FINANSIellA INtÄKteR oCH FINANSIellA KoStNADeR

Koncernen Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter och liknande resultatposter 109 100 72 65
Kursdifferenser - 4 - 4
Summa 109 104 72 69

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader -1 071 -1 101 -279 -268
Summa -1 071 -1 101 -279 -268

Resultat från andelar i koncernföretag
Erhållna koncernbidrag - - - 2 100
Anteciperad utdelning - - - 300
Nedskrivning av andelar i koncernföretag - - -6 900 -548
Summa 0 0 -6 900 1 852

Finansnetto -962 -997 -7 107 1 653
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NOT 11 SKAtt pÅ ÅRetS ReSultAt
Redovisat i resultaträkningen

Koncernen Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Aktuell skatt
Aktuell skattekostnad -7 - - -
Total aktuell skattekostnad -7 0 0 0

Uppskjuten skatt
Effekt av förändrad skattesats -490 - -490 -
Aktivering uppskjuten skatt 490 3 000 490 3 000
Total uppskjuten skatt 0 3 000 0 3 000

Total skatt kostnad -7 3 000 0 3 000

Upplysning om sambandet mellan periodens skattekostnad och redovi-
sat resultat före skatt:

Koncernen Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Resultat före skatt -20 002 2 121 -10 791 -835
Skatt enligt svensk skattesats (26,3%) 5 261 -558 2 838 220

Skatteeffekt av;
Ej avdragsgilla kostnader -1 566 -52 -1 817 -4
Ej skattepliktiga intäkter - - - 79
Underskottsavdrag utan motsvarande 
aktivering av uppskjuten skatt -3 701 610 -1 021 -294
Uppskjuten skattefordran - 3 000 - 3 000
Total skatt kostnad -7 3 000 0 3 000

Underskotts avdrag 
Uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag som redovisats i balansräkningen  
uppgår till 3 (3) MSEK.

En försiktig bedömning av framtida vinster har beaktats och avser beräknade vinster  
under kommande tre till fem år.

Uppskjuten skattefordran hänförliga till underskottsavdrag som ej  har redovisats uppgick  
per den 31 december 2012 

i koncernen till ca 38 (43) MSEK och i moderbolaget till ca 30 (35) MSEK. Årets siffror  
är justerade till förändrad skattesats om 22%.

Samtliga underskott har obegränsad livslängd.



Confidence International AB • Årsredovisning - 2012 
36

NOT 12 ReSultAt peR AKtIe

Förändring i antalet aktier:
2012 2011

Utestående aktier vid årets början 5 398 751 1 330 042 924
Kvittningsemission 163 634 138 750
Företrädesemission 5 398 751 4 850 143
Riktad nyemission - 416 666
Nyemission - 970 176

Sammanläggning - -1 331 008 
374

Makulering - -11 534
Utestående aktier vid årets slut 10 961 136 5 398 751

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

2012 2011
Årets resultat -20 002 5 121
Medelantal utestående aktier 5 862 283 3 381 575
Resultat per aktie, SEK -3,41 1,51

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

2012 2011
Årets resultat -20 002 5 121
Medelantal utestående aktier 5 862 283 3 381 575
Resultat per aktie, SEK -3,41 1,51
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NOT 13 BAlANSeRADe utVeCKlINGSKoStNADeR

Koncernen
121231 111231

Ingående anskaffningsvärde 7 888 15 361
Utrangeringar -2 206 -9 968
Investeringar 2 974 2 495
Utgående anskaffningsvärde 8 656 7 888

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 760 -11 036
Utrangeringar 2 206 9 968
Årets avskrivningar -1 495 -692
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 049 -1 760

Ingående ackumulerade nedskrivningar -800 -800
Årets nedskrivningar -800 -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 600 -800

Netto bokfört värde 6 007 5 328

I investeringar uppgår aktiverat arbete för egen räkning  
till 571 (199). Resterande är hänförliga till underkonsulter.

Pågående utvecklingskostnader som ännu inte ligger till grund 
för avskrivningar uppgår till 0 (4 832).

Koncernen

Kvarstående 
avskriv-
ningstid

Specifikation balanserade utvecklings- 
kostnader 121231 111231 121231

Entry Event 266 363 3 år
Webbokningssystem - 72 -
Övrigt - 61 -
Confidence Ticket 5 741 - 4 år
Summa balanserade utvecklingskostnader 6 007 496

Koncernen
Specifikation pågående utvecklings- 
kostnader 121231 111231

Confidence Ticket - 4 832
Summa pågående utvecklingskostnader 0 4 832

Confidence har med företrädaren Entry Event, haft en ledande position inom kas-
sa-, entré- och biljettsystem för publika anläggningar sedan 1988. Under 2012 lan-
serades den första versionen av ersättaren Confidence Ticket, ett helt nyutvecklat 
system. Det nya systemet tar ett stort kliv in i framtiden med den moderna och 
moduluppbyggda plattformen, nya flexibla affärs- och finansieringsmodeller samt 
möjligheten till säker och kostnadseffektiv driftmiljö genom hosting.

Styrelsen beslutade att i samband med driftssättningen av Confidence Ticket 
skriva ner det bokförda värdet med 800. 
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NOT 14 GooDwIll
Koncernen 

121231 111231
Ingående anskaffningsvärde 42 302 61 007
Utrangeringar -18 705
Investeringar 4 762 -
Utgående anskaffningsvärde 47 064 42 302

Ingående ackumulerade nedskrivningar -11 486 -30 191
Utrangeringar 18 705
Nedskrivningar -5 000 -
Utgående ackumulerade nedskrivningar -16 486 -11 486

Netto bokfört värde 30 578 30 816

Prövning av nedskrivningsbehov

Prövning av värdet på goodwill sker löpande i enlighet med redovisningsprinciper som be-
skrivs i not 2.

Goodwill hänför sig till affärsområdet ”Säkerhet & Brand”  som under 2012  bedrivts av de två 
bolagen Confidence Sweden AB och Confidence Security Sweden AB.

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

Omsättning och rörelseresultat har därefter extrapolerats över en femårsperiod utifrån be-
dömd tillväxttakt och marginalutveckling. 

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

Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden 2012 resp 2011:

121231 111231
Rörelsemarginal, sista perioden 8% 6%
Tillväxttakt, bortom prognosperioden 1) 2% 2%
Diskonteringsränta (WACC) 2) 15% 13%

Prövning av nedskrivningsbehov indikerade ett nedskrivningsbehov om 5 Mkr vilken är 
hanterad och redovisad under av och nedskrivningar av materiella och immateriella an-
läggningstillgångar

1) Vägd genomsnittlig tillväxttakt använd för att extrapolera kassaflöden bortom budgetperioden.

2) Diskonteringsränta före skatt använd vid nuvärdesberäkning av uppskattade framtida kas-
saflöden. Diskonteringsräntan är fastställd genom att utgå från en riskfriränta som sedan ad-
deras med en marknadsriskpremie och småbolagsriskpremie. Styrelsen har fastställt den 
budgeterade resultatmarginalen baserat på tidigare resultat och sina förväntningar på mark-
nadsutvecklingen. Den vägda genomsnittliga långsiktiga tillväxten som används avviker ej från 
de prognoser som finns i branschrapporter. De diskonteringsräntor som används anges före 
skatt och återspeglar specifika risker som gäller för bolag av denna storlek. Styrelsen anser 
inte att det bokförda värdet kan påverkas av någon rimligen möjlig förändring i de antaganden 
på vilket de kassagenererande enheternas återvinningsvärde baseras.

Styrelsen har fastställt ovanstående marginalkrav baserat på tidigare resultat och sina för-
väntningar på marknadsutvecklingen. Den vägda genomsnittliga tillväxttakt som används 
överstiger inte de prognoser som finns i branschrapporter. De diskonteringsräntor som an-
vänds före skatt återspeglar de specifika risker som gäller för Confidence.

Confidence  undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlig-
het med den redovisningsprincip som beskrivs i not 2, nedskrivningar av ickefinansiella an-
läggningstillgångar. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställs genom 
beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras.

En känslighetsanalys avseende antaganden redovisas i det följande. Om den uppskattade 
långsiktiga tillväxttakten som tillämpats för diskonterade kassaflöden efter den prognostise-
rade 5 års perioden hade varit 1% istället för ledningens bedömning på 2%, skulle ytterligare 
nedskrivningsbehov av goodwill förekomma. Ökade krav gällande diskonteringsräntan före 
skatt skulle föranleda ytterligare nedskrivning.
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NOT 15 INVeNtARIeR

Koncernen
121231 11231

Ingående anskaffningsvärde 935 6 840
Investeringar 328 -
Ökning genom rörelseförvärv 117
Utrangeringar -429 -5 905
Utgående anskaffningsvärde 951 935

Ingående ackumulerade  
avskrivningar -698 -6 334

Årets avskrivningar -174 -246
Ökning genom rörelseförvärv -48
Utrangeringar 428 5 882
Utgående ackumulerade  
avskrivningar -492 -698

Netto bokfört värde 459 237

NOT 16 ANDelAR I KoNCeRNFöRetAG
Moderbolaget

121231 111231
Ingående anskaffningsvärde 41 368 41 431
Anskaffningar 4 382 -
Aktietillskott 2 600 485
Nedskrivningar -6 900 -548
Utgående anskaffningsvärde 41 450 41 368

Ägande av Confidence International AB:
Kapital Bokfört Årets Eget 

Org nr Säte andel, % värde resultat kapital
Confidence Security Sweden AB, fd Compatec AB 556551-3057 Stockholm, Sverige 100 4 382 877 1 471
Confidence RFID AB 556449-1727 Stockholm, Sverige 100 1 110 - 911
TimeStamp AB 556527-0518 Stockholm, Sverige 100 100 - 80
Confidence Communications AB 556527-0476 Stockholm, Sverige 100 100 - 147
Confidence International Management AB 556587-5910 Stockholm, Sverige 100 101 - 101
Confidence Intelligent Access AB 556287-6010 Stockholm, Sverige 100 147 - 117
ILS Partner AB 556653-1942 Stockholm, Sverige 100 30 600 -1 094 98
Entry Systems Sweden AB 556339-9285 Göteborg, Sverige 100 4 910 - 5 645
Summa 41 450

Ägda inom koncernen (indirekt ägande):
Kapital Bokfört Årets Eget 

Org nr Säte andel, % värde resultat kapital
Entry Event Sweden AB 556532-5932 Göteborg, Sverige 100 250 - 242
Antella AB 556632-8661 Stockholm, Sverige 100 100 18 115
Confidence Sweden AB 556512-0408 Stockholm, Sverige 100 12 121 -12 980 638
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NOT 18 KuNDFoRDRINGAR
Koncernen Moderbolaget

121231 111231 121231 111231
Kundfordringar 17 118 14 524 - 35
Reserv osäkra kundfordringar -1 167 -353 - -
Summa 15 951 14 171 0 35

Rörelser avseende reserv 
för osäkra kundfordringar Koncernen 

121231 111231
Ingående balans -353 -245
Periodens återföringar av 
utnyttjade belopp -

Konstaterade kundförluster 353 245
Reserveringar -1 167 -353
Summa -1 167 -353

NOT 17 VARulAGeR
Koncernen

121231 111231
Färdiga varor och handelsvaror 1 082 571
Inkuransavdrag -86 -18
Summa 996 553

Rörelser avseende inkurans- Koncernen
reserv i varulager 121231 111231
Ingående balans -18 -26
Ökning/Minskning -68 8
Summa -86 -18

NOT 19 öVRIGA KoRtFRIStIGA  
                FoRDRINGAR

Koncernen 
121231 111231

Förutbetalda hyror 608 563
Förubetald leasing 192 244
Upplupna intäkter 133 -
Upparbetade men ännu ej  
fakturerade intäkter 2 618 3 842

Deposition - 507
Övriga poster 1 027 383
Summa 4 578 5 539

Fordringar på beställningar av  
uppdrag enligt entreprenadavtal
Upparbetad intäkt 6 603 13 588
Fakturering -3 985 -9 746

2 618 3 842

NOT 20 FINANSIellA SKulDeR tIll  
                 KReDItINStItut

Koncernen 
Kortfristiga finansiella skulder 121231 111231
Amortering inom ett år 750 875
Checkräkningskredit /factoring 12 914 11 047
Summa 13 664 11 922

Koncernen 
Långfristiga finansiella skulder 121231 111231
Andra långfristiga lån med löptid
> 1 år < 5 år 1 475 -
Summa 1 475 0

Summa finansiella skulder 15 139 11 922

NOT 21 öVRIGA KoRtFRIStIGA  
                 ej RÄNteBÄRANDe SKulDeR

Koncernen Moderbolaget
121231 111231 121231 111231

Tilläggsköpeskillingar för rörel-
seförvärv 1 100 - 1 100 -
Mervärdesskatt 1 540 1 009 - -
Personalens skatter 630 1 092 140 114
Förubetalda intäkter 2 699 - - -
Upplupna semesterskuld 2 466 2 091 - -
Upplupna sociala avgifter 1 626 1 253 94 -
Fakturerad men ej upparbetad 
intäkt - 2 112 - -
Skulder till beställare på upp-
drag av entreprenadavtal 425 958 - -
Övriga poster 2 013 271 3 -
Summa övriga kortfristiga ej 
räntebärande skulder 12 499 8 786 1 337 114

Skulder till beställare på upp-
drag av entreprenadavtal
Fakturering 3 005 5 174
Upparbetad intäkt -2 579 -4 216

426 958
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NOT 22 upplupNA KoStNADeR oCH  
                FöRutBetAlDA INtÄKteR

Moderbolaget
121231 111231

Upplupna semesterskuld 41 67
Upplupna sociala avgifter 62 174
Övriga upplupna kostnader 41 20
Summa 144 261

NOT 24 eVeNtuAlFöRplIKtelSeR
Moderbolaget

121231 111231
Övriga borgensåttaganden 14 039 11 922
Summa 14 039 11 922

Borgensåttaganden för koncernföretags skulder till banken.

NOT 25 juSteRING FöR poSteR SoM INte INGÅR I KASSAFlöDet
Koncernen Moderbolaget

121231 111231 121231 111231
Avsättningar 2 700 - 700 -
Avskrivning av tillgångar 1 669 938 - 1
Nedskrivningar av immateriella tillgångar 5 800 - - -
Nedskrivningar av andelar i koncernföretag - - 6 900 -
Erhållna koncernbidrag - - - -2 100
Andra ej likviditetspåverkande  resultatposter - 23 - 248
Summa 10 169 961 7 600 -1 851

NOT 23 StÄllDA SÄKeRHeteR
Koncernen Moderbolaget

121231 111231 121231 111231
Företagsinteckningar 10 000 7 000 - -
Pantsatta fordringar 10 711 14 136 - -
Övriga ställda säkerheter - 506 - -
Aktier i dotterbolag 2 033 - 4 382 -
Summa 22 744 21 642 4 382 0

Kundfordringar till ett belopp om 10 711 KSEK (14 136) har ställts som säkerhet för fakturafinan-
siering. Koncernen kan ej pantsätta eller belåna dessa kundfordringar för andra lån.



Confidence International AB • Årsredovisning - 2012 
42

NOT 26 SeGMeNtReDoVISNING

Styrelsen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av Verkställande direktören och som 
används för att fatta strategiska beslut.

Verkställande direktören bedömer verksamheten utifrån ett enhetsperspektiv, vilket också sammanfaller med Confidences 
affärsområden. Båda affärsområdena ingår i dotterföretaget Confidence Sweden AB och affärsområdet Säkerhet & Brand 
ingår i Confidence Security Sweden AB (fd Compatec)

De rörelsesegment för vilka information ska lämnas, erhåller sina intäkter främst från brandskyddsteknik och säkerhets-
teknik (Säkerhet och Brand) och från låssystem samt eventsystem (Event & Lås). Båda segmenten erhåller även intäkter 
avseende installation, service och underhåll.

Finansiella poster och skattekostnader fördelas inte per segment. Ej heller tillgångar och skulder via balansräkningen. In-
vesteringar i immateriella tillgångar är till sin helhet hänförliga till Event & Lås.

Den segmentinformation, avseende de segment för vilka information ska lämnas, som lämnats till Verkställande direktören 
för verksamhetsåret 2012 är följande:

2012 Säkerhet & Brand Event & Lås Ofördelat Summa
Segmentets totala intäkter 48 331 23 956 - 72 287
Försäljning mellan segmenten - - - 0
Intäkter från externa kunder 48 331 23 956

Rörelseresultat -6 186 -1 163 -11 684 -19 033

2011 Säkerhet & Brand Event & Lås Ofördelat Summa
Segmentets totala intäkter 49 112 27 658 - 76 770
Försäljning mellan segmenten - - - 0
Intäkter från externa kunder 49 112 27 658 - 76 770

Rörelseresultat 5 902 2 704 -5 488 3 118

2012 2011
Rörelseresultat för segement
för vilka information skall lämnas -7 349 8 606
Ofördelat -11 684 -5 488
Finansiella poster - netto -962 -997
Resultat före skatt -19 995 2 121
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NOT 28  INKöp oCH FöRSÄljNING tIll 
 KoNCeRNBolAG

Moderbolaget
121231 111231

Nettoomsättning 3 000 3 000
Summa 3 000 3 000

Inga inköp har ägt rum från koncernbolagen under verksam-
hetsåren 2012 och 2011.

NOT 27  De FINANSIellA tIllGÅNGARNAS  
 KReDItKVAlItet 

2012
Kundfordringar Brutto Nedskrivet Netto
Ännu ej förfallna 14 799 - 14 799
Förfallet 1-30 dagar 734 -20 714
Förfallet 31-60 dagar 243 - 243
Förfallet 61-90 dagar 69 -25 44
Förfallet över 90 dagar 1 273 -1 122 151

17 118 -1 167 15 951
2011
Kundfordringar Brutto Nedskrivet Netto
Ännu ej förfallna 12 078 - 12 078
Förfallet 1-30 dagar 1 780 - 1 780
Förfallet 31-60 dagar 237 - 237
Förfallet 61-90 dagar 154 -78 76
Förfallet över 90 dagar 275 -275 0

14 524 -353 14 171

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

Kreditrisk uppstår genom likvida medel och tillgodohavanden 
hos banker och finansinstitut samt kreditexponeringar gentemot 
Koncernens kunder. Likvida medel är per 31 december 2012 
placerade med ingen risk på bankkonto. Kunder bedöms ge-
nom kreditupplysning, användning av kredittid följs upp regel-
bundet och är som regel satt till 30 dagar.

Förfallna kundfordringar värderas post för post genom kundkon-
takt för att identifiera eventuella nedskrivningsbehov. Bolaget 
har historiskt sett ej haft väsentliga kundförluster, innevarande 
år uppgår de till 0 (285).

Per 31 december bedöms risk för utebliven betalning för utestå-
ende kundfordringar uppgå till 1 167 (353) KSEK, vilka majori-
teten förfallit för mer än 60 dagar sedan.

NOT 29  FINANSIellA INStRuMeNt  
 peR KAteGoRI

Koncernen 
121231 111231

Tillgångar i balansräkningen
Kundfordringar och andra fordringar 
exklusive interimsfordringar 19 596 19 227
Likvida medel 13 751 10 016
Summa 33 347 29 243

Skulder i balansräkningen
Långfristiga låneskulder 1 475 -
Kortfristiga låneskulder 13 664 11 922
Leverantörsskulder och andra skulder 
exklusive intrimsskulder 10 825 11 011

25 964 22 933

Alla finansiella tillgångar tillhör kategorin lånefordringar och 
kundfordringar. Finansiella skulder är hänförliga till kategorin 
övriga finansiella skulder.
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NOT 30 FöRutBetAlDA KoStNADeR  
                oCH upplupNA INtÄKteR

Moderbolaget
121231 111231

Övriga poster 15 111
Summa 15 111

NOT 31 öVRIGA AVSÄttNINGAR

Koncernen Moderbolaget
121231 111231 121231 111231

Garantikostnader i  
kundprojekt 2 000 - - -
Övriga poster 700 - 700 -
Summa 2 700 0 700 0

Övriga avsättningar avser pågående tvist med SED Capital AB.

NOT 33 öVRIGA lÅNGFRIStIGA SKulDeR

Moderbolaget
121231 111231

Övriga långfristiga skulder 1 100 -
Summa 1 100 0

Övriga långfristiga skulder avser tilläggsköpeskillingar för rörel-
seförvärv och förfaller för betalning 2014-12-31.

NOT 32 ReSultAt FRÅN ANDelAR I  
                 KoNCeRNFöRetAG

Moderbolaget
121231 111231

Erhållna koncernbidrag - 2 100
Nedskrivningar av andelar i  
koncernföretag -6 900 -

Övriga poster - -248
Summa -6 900 1 852
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NOT 34 RöRelSeFöRVÄRV

Rörelseförvärv 2012
Den 1 juni 2012 förvärvades koncernen aktierna i Confidence Security Sweden AB (fd Compatec AB). 
Den förvärvade verksamheten bidrog med extern nettoomsättning om 17,3 Mkr och ett rörelseresultat på 
2,1 Mkr till koncernen för perioden från och med 1 juni 2012 till 31 december 2012. 

För kalenderåret 2012 redovisade Confidence Security Sweden AB en nettoomsättning om 28,2 Mkr. 
Bolaget  ingår som en del i segmentet Säkerhet & Brand.

Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill:

Köpeskilling
- Likvida medel 2 000
- Villkorade likvida medel 2 200
Sammanlagd köpeskilling 4 200

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar -562
Goodwill 4 762

Verkligt värde Förvärvat  
redovisat värde

Materiella anläggningstillgångar 27 27
Varulager 502 502
Kundfordringar och andra fordringar 2 888 2 888
Räntebärande skulder -1 264 -1 264
Leverantörsskulder och andra skulder -2 715 -2 715
Verkligt värde nettotillgångar -562 -562

Goodwill 4 762
Sammanlagd köpeskilling 4 200

Kontant reglerad köpeskilling -2 000
Likvida medel i dotterföretag -
Transaktionskostnader -182
Förändring av koncernens likvida medel vid förvärv -2 182

En analys har gjorts för att identifiera immateriella tillgångar med avseende på upparbetade kundrelatio-
ner samt varumärkets kommersiella värde. Utgångspunkten har varit den resultatnivå som rådde i Con-
fidence Security Sweden AB vid förvärvstidpunkten (vilket bedöms vara generat av dess kundrelationer 
samt varumärke), varpå värdet är satt till noll. 

Kriterierna för tilläggsköpeskillingen har uppnåtts och  den villkorade köpeskillingen om 2,2 Mkr återfinns 
som skulder i balansräkningen och kommer att utbetalas i två delar; 1,1 Mkr  per december 2013 och 1,1 
Mkr per december 2014.

Goodwill är framförallt hänförlig till strukturkapital och de synergier som kan uppnås genom att integrera 
de båda bolagen. Dessutom bedöms möjligheterna att skapa merförsäljning på respektive bolags kund-
bas som goda.

Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara avdragsgill vid taxering. Transaktionskostnader (182) re-
dovisas i koncernen under övriga externa kostnader och i moderbolaget som andelar i koncernföretag.
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REVISIONSBERÄTTELSE 
Till årsstämman i Confidence International AB (publ),  
org.nr 556291-7442 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Confidence International AB (publ) för år 2012. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidorna 13-45. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger 
en rättvisande bild enligt International Financial Reporting 
Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, 
och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande 
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. 

Revisorernas ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar 
av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

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

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen, ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 
31 december 2012 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2012 och av dess resultat och kassaflöden enligt 
International Financial Reporting Standards, såsom de antagits 
av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Confidence International AB för år 2012. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
enligt aktiebolagslagen. 

Revisorernas ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.  Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

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

Uttalanden 

Vi tillstyrker att årsstämman behandlar förlusten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Sollentuna den 5 april 2013 

BDO Stockholm AB 

 

Jörgen Lövgren 
Auktoriserad revisor
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Definitioner

 » Rörelsemarginal Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen.

 » Vinstmarginal Rörelseresultat före räntekostnader dividerat  
med omsättningen.

 » Sysselsatt kapital Eget kapital plus räntebärande skulder.

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

 » Eget kapital Redovisat eget kapital.

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

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

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

 » Genomsnittligt antal anställda Medelantalet anställda per respektive period.

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