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Detta är Confi dence
Bolaget startade med utveckling av RFID teknologi 1989 och nådde sitt första erkännande inom fl ygindustrin, som en
ledande innovatör inom sitt område. Genom organisk utveckling och ett antal förvärv har Confi dence koncernen genom åren
förändrat sin ursprungliga inriktning och växt till att idag erbjuda en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och
tjänster inom följande områden

• Säkerhetsanalys • Eventsystem, inkl. säkerhet, entré & kassa • ID-kortsystem

• Säkerhetsteknik
• Brandskyddsteknik

• Arenasystem, inkl. säkerhet, access, 
  biljett/kassa och platsbokning

• Hotell och hospitality
• Service & Jour

Confi dence är en systemintegratör som erbjuder Värdeskapande säkerhet. – Innehåll och infrastruktur som tillgodoser
kundens behov av lönsam investering och säkerhet. Vi tillhandahåller produkter, tjänster och kompletta lösningar inom hela
det säkerhetstekniska området. För Confi dence innebär säkerhet en helhet som uppnås genom strukturerat arbete, steg för
steg – hela vägen från projektering till drift av färdiga anläggningar. Våra erbjudanden bygger på noga utvalda produkter från
samarbetspartners, vilka förädlas med våra egna integrationsprodukter och breda tjänsteutbud. Bolaget är vid räkenskapsårets slut 
genom egna dotterbolag verksamt i Sverige, England och Irland

Arena (Sport)- och Eventmarknaderna är starka tillväxtsegment där nischade verksamhetsprodukter efterfrågas som integrerade 
delar av säkerhetssystemen. För att möta dessa behov erbjuder Confi dence helhetskoncept, som på ett unikt sätt svarar upp mot 
dessa marknaders krav på effektiva och tillförlitliga verksamhetssystem integrerade med digitala IP-baserade säkerhetslösningar.

Vision
Confi dence vision är att bli en ledande oberoende europeisk 
leverantör av integrerade värdeskapande säkerhetslösningar.

Affärsidé
Confi dence är en systemintegratör som designar och
levererar Värdeskapande säkerhetslösningar av hög 
kvalitet. Dessa är konkurrenskraftiga i funktionalitet och 
pris, samt utnyttjar konvergensen mellan IT och säkerhets-
teknologi. Vi strävar efter att bygga ett långsiktigt partner-
skap med våra kunder och levererar funktionella lösningar 
såväl som värdeadderande tjänster och service.

Strategi och mål
Confi dence strategi är att vara kundernas prioriterade 
leverantör av säkerhetslösningar till utvalda marknads-
sektorer i Europa. Bolagets ambition är att ge kunderna 
den bäst anpassade och mest fl exibla lösningen baserad 
på spetsteknologi och som utnyttjar konvergensen mellan 
IT och traditionell säkerhetsteknik med IP som integrations-
bärare. Confi dence helhetssyn på säkerhet är inbyggd i 
affärsmodellen och syftar till att ge kunden bästa möjliga 
lönsamhet över tiden i varje investering.

Styrelsens målbild är att öka Bolagets omsättning huvud-
sakligen genom organisk tillväxt samt genom eventuella
mindre förvärv som kompletterar den befi ntliga verksamheten 
kompetensmässigt eller geografi skt. Tillväxten skall
ske med god lönsamhet.

Confi dence koncernstruktur

Confidence International AB (publ.)

Confidence
Sweden

Confidence
Vidionics*

Confidence
Ireland

*Aktivt första 6 mån, 2008

Confidence
Intelligent Access*

*Avyttrat mars, 2009
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CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

VD/koncernchef Fredrik Hiort af Ornäs 
– Kommentar till det gångna året

Likviditeten fortsatt ansträngd
Likviditeten har under året som gått varit en utmaning för 
ledningen och de räntebärande skulderna har ökat. Finans-
krisen har samtidigt gjort det betydligt svårare att hantera 
löpande krediter, allt eftersom banker och fi nansinstitut har 
minskat sin utlåning. Styrelse och ledning har under det 
andra halvåret 2008 och fortsatt 2009, aktivt arbetat med att 
fi nna lösningar på den rådande fi nansiella situationen. 

Ny inriktning och ordförande
I september meddelade Confi dence styrelseordförande 
sedan 2005, Erik Hallberg, att han lämnar sitt uppdrag som 
styrelseordförande i Confi dence International AB. Styrelsen 
valde vid styrelsemöte 2008-10-28, Per Edström till 
styrelsens ordförande fram till nästa ordinarie årsstämma.

I samband med bytet av ordförande kommunicerades en ny 
inriktning för Confi dence som innebär att tillväxt främst skall 
ske organiskt och under lönsamhet med positivt kassafl öde. 
Den förändrade inriktningen gav ett fl ertal konsekvenser för 
koncernen med bl.a. en justering av det bokförda värdet på 
dotterbolagen. Resultatet för det tredje kvartalet speglade 
dessa justeringar. Den nya inriktningen innebär att ledning 
och personal i de operativa enheterna på ett mer effektivt 
sätt kan prioritera verksamheter och lösningsområden som 
idag är lönsamma inom koncernen. 

Företrädesemission genomförd
Den på extra bolagsstämman, 18:e november 2008, 
beslutade företrädesemissionen har genomförts under det 
fjärde kvartalet. Kapitaltillskottet har lett till att den omedel-
bara pressen på likviditet och hantering av skulder som 
varit förfallna minskat. Syftet med emissionen var att tillföra 
rörelsekapital, amortera skulder samt förbättra likviditeten 
och den fi nansiella ställningen för att skapa arbetsro och det 
fokus som behövs för en stabilare utveckling under 2009. 

Framgångsrika sektorer
Bearbetningen och penetrationen av våra prioriterade seg-
ment är god. Confi dence kärnsegment hotell och brandskydd 
visar trots det ekonomiska läget på god aktivitet med fl era 
avslut och en välfylld prospectstock under fjärde kvartalet. 
Även det egenutvecklade kassa-, biljett- och entrésystemet 
Entry Event, fortsätter att leverera goda resultat. Senast 
i raden av större publika anläggningar som valt systemet 
är Parken Zoo i Eskilstuna, där cirka en halv miljon gäster 
besöker anläggningen varje år. Efter en längre utvärdering av 
kunden under hösten 2008, kan jag med glädje konstatera att 
vi efter årsskiftet även fått förtoendet att leverera Entry Event 
inklusive bokningssystem till den nya multiarenan Arena 
Skövde.

Bolagets varumärke och position som systemintegratör inom 
säkerhetsområdet är tydlig och det fi nns goda möjligheter att 
generera positiva resultat och kassafl öden, trots osäkerheten 
i marknaden den närmaste tiden. Utan tvekan är Confi dence 
fortsatt en ledare inom området IP-baserad säkerhetsteknik 
och en naturlig partner för de öppna säkerhetssystemen med 
möjlighet till integration med övriga verksamhetssystem.

Confi dence gick in i året 2008, 
med en renodlad produkt och 
tjänsteportfölj tillsammans med 
en tydlig fokusering mot valda 
kundsegment. Samarbetet med 

vår viktiga installationspartner Relacom AB, hade tagit fl era 
steg framåt vad gäller det tekniska samarbetet medan det 
fortfarande lämnade mer att önska avseende synergier på 
försäljningsområdet. Förutsättningarna fanns således på 
plats för att med ett antal väl defi nierade förbättringsom-
råden prestera ett år med positiva resultat. 

Jag kan tyvärr konstatera att året främst präglats av den 
kraftigt vikande konjunkturen som slagit hårt även mot 
säkerhetsmarknaden. Till en början drabbades främst den 
brittiska verksamheten men under tredje kvartalet svepte 
fi nanskris och en snabbt vikande konjunktur in även över den 
svenska verksamheten. Bolagets ansträngda likvida situation 
har samtidigt haft en negativ påverkan på den framåtriktade 
kraft som krävts för att möta en vikande marknad. 

Konjunkturpåverkan större än väntat 
Den rådande konjunkturen har haft en större påverkan på 
säkerhetsmarknaden än vi förutspått. 

På den brittiska marknaden kom den kraftiga nedgången 
tidigt. Orderingången från den för verksamhetsområdet så 
viktiga byggnadssektorn vek kraftigt i början av andra kvar-
talet. Den svenska verksamheten hade under samma period 
ett trögt första, följt av ett bra andra kvartal med all-time-high 
i orderingång för Bolaget. 

Andra halvåret fortsatte med en kraftig minskning av 
orderingången på den brittiska marknaden, samtidigt som en 
tendens gav sig till känna i Sverige med framfl yttade inköps-
beslut avseende nya säkerhetssystem. Tendensen fortsatte 
och förstärktes under fjärde kvartalet. Kundernas osäkerhet 
beror främst på det fi nansiella läget medan intresset och 
viljan att effektivisera säkerhetssystemen fortsatt är intakt. 

Det vikande orderintaget föranledde oss att vidta åtgärder 
i form av anpassningar och rationaliseringar i försäljnings-
organisationen. Säljstyrkorna på samtliga geografi ska 
verksamhetsområden har anpassats avseende personal och 
ledning till det vikande ekonomiska läget. Säljaktiviteterna har 
fokuserats till de segment som berörs minst av den fi nansiella 
krisen. En större andel av insatserna riktas till kompletter-
ingar, uppgraderingar och underhåll av anläggningar hos den 
stora basen befi ntliga kunder. 

Genomförda effektiviseringar resulterar i kostnadsbesparingar 
både i Sverige och på den brittiska marknaden som får 
effekt under det första kvartalet 2009.

Vi kan dock inte bortse från att den negativa resultatutveck-
lingen under 2008, kan komma att innebära större struktur-
förändringar för att minska riskexponeringen för koncernen. 
Som ett led i denna strategi avyttrades den engelska 
verksamheten i mars 2009. 
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Synergieffekter av partnersamarbetet
Samarbetet med Relacom AB som installationspartner har 
utvecklats ytterligare under året och har möjliggjort affärer 
där värdet av en rikstäckande service- och installatörsstyrka 
varit en av de avgörande faktorerna.

Ett konkret resultat är den viktiga genombrottsaffär som 
kommunicerades inom den expansiva delen av hotell-
sektorn med ett mer lägenhetsliknande boende där affärs-
resenärer är målgruppen. Avtalet är ett direkt resultat av 
samarbetet med partnern Relacoms försäljningsavdelning 
och omfattar en mix av lås, kameraövervakning och brand-
larm. Den under längre tid eftersökta synergieffekten inom 
försäljningen har med det tagit ett viktigt steg framåt.

Utförande- och serviceorganisation
Service, underhåll och uppgraderingar av befi ntliga säker-
hetssystem har inte påverkats nämnvärt av den rådande 
konjunkturen. Serviceorganisationens beläggning är god 
likväl som effektiviteten i utförda arbeten. Utförandeorganis-
ationen, under ledning av Anders Kullberg, har idag ett 
betydligt högre tempo och agerar målinriktat och effektivt 
hos kund.
 
Teknisk bredd och spets
Confi dence har under 2008 ytterligare höjt kunskapsnivån 
inom både försäljning och teknik inom den IP-baserade 
säkerhetstekniken. Vi har idag en unik bredd och spets  
kunskapsmässigt som jag anser vara ett av våra starkaste 
konkurrensmedel. Vi utnyttjar vår kompetens inom den 
traditionella tekniken samtidigt som vi ligger i absoluta 
framkanten av den nya. 

Sammanfattning
Confi dence verksamhet har sedan inledningen av 2005 
präglats av aggressiv expansion genom en förvärvsstrategi 
ackompanjerad av kraftig organisk tillväxt. Strategin har i 
delar fungerat som förväntat, samtidigt som vi kan 
konstatera att den lönsamhet som krävs inte infunnit sig 
för att ta denna strategi till nästa nivå. 

Skiftet i inriktning och den konsolideringsfas som inleddes 
under hösten 2008 är en förutsättning för att nu klara de nya 
stora utmaningarna som den världsomspännande 
konjunkturnedgången ställer oss inför. 

Trots motgångar under det gångna året kan jag ändå 
fortsatt se ett Confi dence med väl defi nierade målgrupper 
och kundsegment. Vår bas av nöjda kunder med varierande 
systemstruktur är idag större och vår tekniska kunskap har 
både en gedigen bredd och den spets som krävs för 
lönsamma leveranser av den nya generationens 
IP-baserade säkerhetssystem. 



7

Å
R

S
R

E
D

O
V

IS
N

IN
G

 2
00

8

CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

Året i sammandrag
Finansiellt
•  Nettoomsättningen minskade med 14 % till 112,0 (130,7) MSEK
•  Rörelseresultatet uppgick till -44,8 (-25,4) MSEK
•  Resultatet efter skatt uppgick till -44,2 (-25,8) MSEK
•  Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,16) SEK
•  Likviditeten fortsatt ansträngd
•  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2008

Verksamhetsmässigt
•  Konjunkturpåverkan större än väntat på samtliga marknader
•  Oregelbunden orderingång präglar 2008, all time high under
 andra kvartalet följt av ett svagt avslutande halvår
•  Fakturering lägre än prognostiserat på helåret
•  Effektiviseringar genomförda inom sälj- och utförandeorganisationen
•  Hotell och hospitality fortsätter generera goda intäkter
•  Event/Arena produkten visar styrka i linje med förväntan
•  Service-, underhåll och utbyggnadstjänster prioriteras

Förslag till utdelning
Ingen utdelning har hittills skett i Bolaget. Confi dence policy 
är att den framtida utdelningen i Bolaget skall ligga i linje 
med motsvarande bolag på den svenska marknaden. 
Confi dence beräknas dock inte generera utdelningsbart 
överskott under det närmaste året.

Styrelsen och verkställande direktören för Confi dence 
International AB (publ.), kommer att föreslå årsstämman 2009 
att ingen utdelning görs avseende verksamhetsåret 2008.

Årsstämma
Årsstämma avhålls onsdagen den 13 maj 2009. Plats och 
tidpunkt kommer att framgå av kallelse. Årsredovisningen 
för 2008 kommer att fi nnas tillgänglig på Bolagets hemsida 
från och med den 25 mars 2009.

Kommande rapporttillfällen
Årsstämma 2009 13 maj, 2009
Kvartalsrapport, Q1 - 3 månader 2009 13 maj, 2009
Delårsrapport, Q2 - 6 månader 2009 26 augusti, 2009
Kvartalsrapport, Q3 - 9 månader 2009 28 oktober, 2009
Bokslutskommuniké, Q4 - 12 mån 2009 17 februari, 2010
Årsredovisning 2009 24 mars, 2010
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Confi dence International AB bildades 1987 och introdu-
cerades på NGM Equity (dåvarande SBI:s Aktielista) den 
26 oktober 1998. Aktien handlas under kortnamnet CONF B. 
Aktien handlades under 2008 i börsposter om 10 000 aktier. 
ISIN-koden är SE0000325839. A-aktien är inte noterad. 
Aktiebrev har inte upprättats och det fi nns inga 
inskränkningar i överlåtbarhet.

Per den 31 december 2008 uppgick aktiekapitalet till SEK 
26 209 406,45 fördelat på 524 188 129 B-aktier. Kvotvärde 
per aktie är SEK 0,05. På balansdagen var 338 392 086 
aktier under registrering hos Bolagsverket och VPC. Genom-
förd registrering publicerades genom pressmeddelande den 
30 januari, 2009. Samtliga aktier äger lika rätt till Bolagets 
tillgångar och vinst. Aktier av serie A berättigar till två röster 
medan aktier av serie B berättigar till en röst. En börspost
uppgår till 10 000 aktier. Bolaget har inga A-aktier.

Confi dence aktien
Aktieägare
Antalet aktieägare uppgick den 31 december 2008 till 
4 475 (4 654). De tio största ägarna svarade vid utgången 
av 2008 för 36,65 % (36,65 %) av kapital och röster,
beräknat på de 169 196 043 aktier som på balansdagen 
31 december 2008, var registrerade hos VPC.

Antal aktier per 31 december 
2008 Antal aktier % av kapital % av röster

A-aktier (2 röster per aktie) 0 0,00 % 0,00 %

B-aktier (1 röst per aktie) 169 196 043 32,28 % 32,28%

Nyemission riktad - Ej registrerad 
hos VPC på balansdagen 16 600 000 3,17 % 3,17 %

Nyemission företrädes - Ej registre-
rad hos Bolagsverket eller VPC på 
balansdagen 338 392 086 64,55 % 64,55 %

Summa 524 188 129 100% 100%

Utestående aktier 2008 2007

Utestående aktier vid periodens början 169 196 043 159 195 461

Nyemission, registrerad hos Bolagsverket 16 600 000 10 000 582

Nyemission, ej registrerad 338 392 086 -

Utestående aktier vid periodens slut 524 188 129 169 196 043

 Resultat per aktie, SEK 2008 2007

Årets resultat, KSEK, hänförligt till aktieägarna i 
Confi dence International AB (publ.) -44 171 -25 760

Medelantal utestående aktier 187 675 083 161 695 535

Resultat per aktie, kr -0,24 -0,16

 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2008 2007

Årets resultat, KSEK, hänförligt till aktieägarna i 
Confi dence International AB (publ.) -44 171 -25 760

Medelantal utestående aktier 187 675 083 161 695 535

Resultat per aktie, kr -0,24 -0,16

Antal aktier
Antal             

aktieägare
Antal 

B-aktier
Innehav       

och röster, %

1-1000 619 468 727 0 %

1001-5000 1 470 3 775 087 2 %

5001–10000 453 3 583 886 2 %

10001–20000 318 4 937 101 3 %

20001–50000 333 11 308 252 6 %

50000- 424 144 903 799 78 %

Övr. aktie 466 122 900 0 %

Övr. förvaltarreg 392 96 291 0 %

Riktad emission - Ej registrerad 
hos VPC på balansdagen 16 600 000 9 %

Totalt 4 475 185 796 043 100 %

Confi dence tio största 
aktieägare 31 december, 2008 B-aktier % av kapital % av röster

BKB Form AB, Mölnlycke 12 326 160 7,29 % 7,29 %

Relacom AB, Stockholm 10 000 000 5,91 % 5,91 %

Lennart Preutz med bolag, 
Stockholm 9 940 000 5,87 % 5,87 %

Olle Stenfors, Frösön 7 400 000 4,37 % 4,37 %

Westcap Förvaltning AB, 
Kungsbacka 6 479 076 3,83 % 3,83 %

Nordnet Pensionsförsäkring 
AB, Stockholm 5 760 430 3,40 % 3,40 %

SEB Private Bank S.A., Nqi 
Luxemburg 2 744 723 1,62 % 1,62 %

Försäkringsaktiebolaget
Avanza Pension, Stockholm 2 564 361 1,52 % 1,52 %

Erik Hallberg med bolag, 
Stockholm 2 431 745 1,44 % 1,44 %

Sture Hedlund, Stockholm 2 364 812 1,40 % 1,40 %

Summa 10 största ägarna 62 011 307 36,65% 36,65%
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CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

Emissioner

16 919 604,30 SEK. Efter denna företrädesemission och den 
riktade nyemission om 16 600 000 aktier som beslutades på 
extra bolagsstämma den 18 november 2008 uppgår 
aktiekapitalet till 26 209 406,45 SEK och antalet aktier 
till 524 188 129 st. 

Erik Penser Bankaktiebolag har varit fi nansiell rådgivare åt 
Confi dence i samband med företrädesemissionen.

Emission av teckningsoptioner
Emission av 25 000 0000 teckningsoptioner, med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, har genomförts med rätt 
till nyteckning av totalt 25 000 000 aktier vilket motsvarar 
en ökning av aktiekapitalet med 1 250 000 kronor, till det 
helägda dotterbolaget Confi dence International Manage-
ment AB. Emissionen har skett inom ramen för det beslutade 
incitamentsprogrammet riktat till ledande befattningshavare i 
Confi dencekoncernen.

Kursutveckling och omsättning
Börskursen (senaste betalkurs) för Confi dence B-aktie var 
vid utgången av året 0,03 (0,49) SEK. Confi dence börs-
värde uppgick vid utgången av året till cirka 16 (83) MSEK.

Grafen visar kurs- och omsättningsutvecklingen i 
Confi dence International AB (publ.) perioden 
januari, 2008 – februari, 2009.

Riktad nyemission
Enligt beslut på extra bolagsstämma den 18 november 2008 
har Confi dence genomfört en riktad nyemission om 
16 600 000 aktier av serie B till vissa av Confi dence 
fordringsägare på de villkor som föreslogs av styrelsen. 
Antalet aktier i Confi dence uppgår därefter till 185 796 043.

Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
Confi dence International AB har under perioden 28 
november -12 december 2008 genomfört en nyemission med 
företrädesrätt för Bolagets aktieägare som tillför Confi dence 
16,9 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen var till 
fullo garanterad genom teckningsförbindelser samt emissions-
garanti och tecknades till 40,8 procent med stöd av teckning-
srätter, 1,3 procent utan stöd av teckningsrätter samt 57,9 
procent genom emissionsgaranti. Confi dence tillförs därig-
enom 16,9 MSEK före emissionskostnader. Genom nyemis-
sionen ökar antalet aktier i Confi dence med 338 392 086 st, 
motsvarande en aktiekapitalökning med 
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År Transaktion
Förändring av 

A- aktier
Totalt antal 

A-aktier
Förändring av 

B-aktier
Totalt antal  

B-aktier
Totalt antal 

aktier
Nom. 

belopp
Förändring i 
aktiekapital

Totalt 
aktiekapital

1987 Bolagets bildande 8 540 8 540 10,00 85 400

1991 Nyemission 116 460 125 000 125 000 10,00 1 164 600 1 250 000

1992 Nyemission 55 000 180 000 180 000 10,00 550 000 1 800 000

1996 Nyemission 220 000 400 000 400 000 10,00 2 200 000 4 000 000

1996 Split 1:5 1 600 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000

1996 Nyemission 2 000 000 1 000 000 3 000 000 2,00 2 000 000 6 000 000

1997 Nyemission 2 000 000 400 000 1 400 000 3 400 000 2,00 800 000 6 800 000

1997 Nyemission 2 000 000 600 000 2 000 000 4 000 000 2,00 1 200 000 8 000 000

1997 Inlösen optioner 2 000 000 40 000 2 040 000 4 040 000 2,00 80 000 8 080 000

1998 Nyemission 2 000 000 500 000 2 540 000 4 540 000 2,00 1 000 000 9 080 000

1998 Inlösen optioner 2 000 000 20 000 2 560 000 4 560 000 2,00 40 000 9 120 000

1998 Nyemission 2 000 000 2 137 650 4 697 650 6 697 650 2,00 4 275 300 13 395 300

1999 Omstämpling -726 000 1 274 000 726 000 5 423 650 6 697 650 13 395 300

1999 Nyemission 1 274 000 6 697 650 12 121 300 13 395 300 2,00 13 395 300 26 790 600

2000 Inlösen optioner 1 274 000 694 700 12 816 000 14 090 000 2,00 1 389 400 28 180 000

2000 Nyemission 1 274 000 5 558 120 18 374 120 19 648 120 2,00 11 116 240 39 296 240

2000 Omstämpling -753 650 520 350 753 650 19 127 770 19 648 120 39 296 240

2000 Apportemission 520 350 985 913 20 113 683 20 634 033 2,00 1 971 826 41 268 066

2001 Inlösen optioner 520 350 540 585 20 654 268 21 174 618 2,00 1 081 170 42 349 236

2001 Omstämpling -41 000 479 350 41 000 20 695 268 21 174 618 42 349 236

2001 Nyemission 479 350 500 000 21 195 268 21 674 618 2,00 1 000 000 43 349 236

2001 Nyemission 479 350 4 778 415 25 973 683 26 453 033 2,00 9 556 830 52 906 066

2002 Nedsättning aktiekapital 479 350 0 25 973 683 26 453 033  -47 615 459 5 290 607

2002 Nyemission 479 350 460 000 26 433 683 26 913 033 0,20 92 000 5 382 607

2002 Nyemission 479 350 22 041 360 48 475 043 48 954 393 0,20 4 408 272 9 790 879

2002 Nyemission 479 350 5 917 082 54 392 125 54 871 475 0,20 1 183 416 10 974 295

2002 Nyemission 479 350 5 000 000 59 392 125 59 871 475 0,20 1 000 000 11 974 295

2003 Apportemission 479 350 4 000 000 63 392 125 63 871 475 0,20 800 000 12 774 295

2003 Inlösen optioner 479 350 585 000 63 977 125 64 456 475 0,20 117 000 12 891 295

2003 Nyemission kvittning 479 350 6 533 647 70 510 772 70 990 122 0,20 1 306 729 14 198 024

2004 Nyemission 479 350 8 000 000 78 510 772 78 990 122 0,20 1 600 000 15 798 024

2004 Nyemission 479 350 405 000 78 915 772 79 395 122 0,20 81 000 15 879 024

2004 Nyemission kvittning 479 350 1 392 857 80 308 629 80 787 979 0,20 278 571 16 157 596

2004 Nyemission 479 350 4 000 000 84 308 629 84 787 979 0,20 800 000 16 957 596

2004 Nyemission 479 350 2 400 000 86 708 629 87 187 979 0,20 480 000 17 437 596

2005 Nyemission apport 479 350 2 000 000 88 708 629 89 187 979 0,20 400 000 17 837 596

2005 Nyemission 479 350 2 000 000 90 708 629 91 187 979 0,20 400 000 18 237 596

2005 Nyemission riktad 479 350 657 895 91 366 524 91 845 874 0,20 131 579 18 369 175

2005 Nyemission apport 479 350 14 626 865 105 993 389 106 472 739 0,20 2 925 373 21 294 548

2005 Nyemission riktad 479 350 5 000 000 110 993 389 111 472 739 0,20 1 000 000 22 294 548

2005 Nyemission riktad 479 350 4 273 135 115 266 524 115 745 874 0,20 854 627 23 149 175

2006 Nyemission 479 350 25 000 000 140 266 524 140 745 874 0,20 5 000 000 28 149 175

2006 Nyemission kvittning 479 350 1 250 000 141 516 524 141 995 874 0,20 250 000 28 399 175

2006 Nyemission kvittning 479 350 3 000 000 144 516 524 144 995 874 0,20 600 000 28 999 175

2006 Nyemission 479 350 14 199 587 158 716 111 159 195 461 0,20 2 839 917 31 839 092

2007 Nyemission 479 350 582 158 716 693 159 196 043 0,20 116 31 839 209

2007 Byte aktieslag -479 350 0 479 350 159 196 043 159 196 043 0,20 0 31 839 209

2007 Nyemission 0 0 10 000 000 169 196 043 169 196 043 0,20 2 000 000 33 839 209

2008 Nedsättning aktiekapital 0 0 169 196 043 169 196 043 -25 379 406 8 459 802

2008 Nyemission riktad 0 0 16 600 000 185 796 043 185 796 043 0,05 830 000 9 289 802

2008 Nyemission 0 0 338 392 086 524 188 129 524 188 129 0,05 16 919 604 26 209 407

Aktiekapitalets utveckling
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CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

Per Edström (född 1957)
Styrelseordförande, invald 2000, ordförande sedan 2008.
Per är civilingenjör och en utpräglad entreprenör som grun-
dat och lett fl era företag till stora framgångar. Exempel på 
detta är Frameworx Inc. och Abalon AB, som 1996 såldes 
till NASDAQ-noterade ASTEA International. Med snart 20 
års erfarenhet från arbete som VD och koncernchef, samt 
med både nationellt och internationellt styrelsearbete, är 
Per Edström idag verksam som Senior Partner och en av 
grundarna av Reforce International. Reforce är en konsult-
organisation som fokuserar på att med egen erfarenhet som 
bas hjälpa andra företag att växa. Denna bas i kombination 
med ett visionärt strategiskt perspektiv utgör Pers värdefulla 
bidrag till styrelsemixen.

Per-Arne Lundberg (född 1956)
Styrelseledamot, invald 2006.
Per-Arne har mer än 20 års erfarenhet från försäljning, 
marknadsföring och företagsledning inom svenska och 
internationella företag i IT-sektorn. Per-Arne upprätthåller 
idag en ledande befattning inom Posten Meddelandes 
försäljningsorganisation. Dessförinnan har han bland annat 
arbetat som managementkonsult och som v.VD och VD/
koncernchef för Proact IT Group (noterat på Stockholms-
börsen). Per-Arne är utbildad inom marknadsföring vid IHM 
och har en MBA med inriktning på internationella affärer.

Willi Persson (född 1937)
Styrelseledamot, invald 2006.
Bankdirektör, Senior Adviser Credit Suisse. Högre bank-
utbildning. Willi har under 35 års tid innehaft ledande 
befattningar inom SEB-koncernen. Övriga uppdrag: 
Styrelseordförande i Elanders Fritid AB, Elander Invest AB, 
Westcap Förvaltning AB och Westcap AB. Vice ordförande i 
Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB. Styrelseledamot i 
Byggnads AB Husaren och Stonewall AB. 

Lennart Preutz (född 1946)
Styrelseledamot, invald 1991.
Lennart är en av de ursprungliga grundarna som 1989 
startade Confi dence International AB. Han har 40 års 
erfarenhet från företagsledande befattningar. Han är också 
styrelseledamot i fl era av Confi dence International AB’s 
dotterbolag, samt Einar Mattsson Byggnads AB, Linoleum-
kompaniet AB och Newtech Development AB. Lennart är 
också verksam inom basketsporten genom Alvik Basket och 
08-Human Rights. Han har tio svenska mästerskap liksom 
spel i svenska basketlandslaget på sin meritlista.

Camilla Sundström (född 1964)
Styrelseledamot, invald 2008.
Camilla är sedan december 2006 Sr. vice President och 
chef för Relacoms svenska verksamhet med 3 000 anställda 
och en omsättning på drygt 3,5 miljarder SEK. Dessförinnan 
var hon teknisk direktör och vice VD på TDC och Song Net-
works i Sverige. Hon har drygt 20 års erfarenhet av telekom-
branschen vilket bland annat inbegriper ledande befattningar 
inom Ericsson i Sverige, Storbritannien och Canada.

Samtliga styrelseledamöters förordnande löper ut vid 
årsstämman 2009.

Namn Styrelsefunktion Aktieinnehav
Oberoende 
till bolaget

Oberoende till de större 
aktieägarna  

Per Edström Ordförande 3 200 000 Ja Ja

Per-Arne Lundberg Ledamot 330 000 Ja Ja

Willi Persson Ledamot 16 557 228 Ja Nej

Lennart Preutz Ledamot 29 820 000 Ja Nej

Camilla Sundström Ledamot 10 000 000 Ja Nej

Styrelse, ledning och revisorer
Styrelsen har under året haft följande sammansättning

Styrelsens innehav av aktier samt oberoende
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Ledande befattningshavare 2008
Daniel Reithner (född 1970)
Ekonomidirektör, Confi dence International AB 
(sedan 15 augusti 2008).
Daniel har en lång erfarenhet från telekom och IT-branschen. 
Dels som konsult och i andra ledande positioner. Daniel har 
tidigare erfarenhet från konsultföretag som 
Coopers & Lybrand och Ernst & Young och har varit CFO 
och delägare i managementkonsultfi rman Cordial Business 
Advisors. Daniel har också innehaft positionen chef för 
Group Strategy and Business Control inom IBS-koncernen. 
Daniel kommer senast från positionen som landschef för 
Exportrådets verksamhet i Ungern. 

Mats Wahlgren (född 1965)
Marknadsdirektör, Confi dence International AB 
(sedan 2004). 
Mats har en teknisk bakgrund som inleddes med installation 
och konfi guration av minidatorer i början av 80- talet. 1986 
anslöt sig Mats till Dafi x Data AB som delägare. Huvudupp-
giften var att fi nna, utveckla och introducera nya tekniska till-
behör på den snabbt växande IT-marknaden. Efter ett par år 
som verkställande direktör på Calypso Internetservice AB, 
återgick Mats till Dafi x Data AB som marknadschef. Mats 
anslöt sig till Confi dence International i november 2004, kort 
efter försäljningen av sitt innehav i Dafi x Data AB.

Namn Ledningsfunktion Aktieinnehav Personaloptioner Verksamhetsområde 
Fredrik Hiort af Ornäs VD, koncernchef 1 500 000 0 Koncern

Anders Kullberg Produktionschef 6 757 719 0 Sverige

Daniel Reithner Ekonomidirektör 0 0 Koncern

Mats Wahlgren Marknadsdirektör 5 280 000 0 Koncern

Revisorer
BDO Nordic Stockholm AB
Huvudansvarig revisor är Auktoriserad revisor Micael Schultze
Box 24193, 104 51 Stockholm
Besöksadress Karlavägen 100, Stockholm.

Fredrik Hiort af Ornäs (född 1967)
Verkställande direktör och koncernchef, Confi dence 
International AB (sedan 2007).
Fredrik kommer närmast från TeliaSonera AB där han som 
direktör ansvarade för all återförsäljar- och partnerförsäljning 
i Sverige. Han har tidigare bland annat ansvarat för företags-
marknaden hos Eurocard inom SEB Kort, samt ansvarat 
för CRM-företaget Caesar Business Systems verksamhet i 
Stockholm. Fredrik har utbildning som Marknadsekonom vid 
Högskolan i Kalmar, Nationalekonomi vid Högskolan i Växjö, 
marknadsföring och organisation vid Stockhoms Universitet.
samt Företagsledningsprogrammet vid IFL.

Anders Kullberg (född 1969)
Produktionschef Confi dence Sweden AB 
(sedan juni 2008).
Anders har en gedigen teknisk och marknadsmässig 
bakgrund och mångårig erfarenhet från den säkerhets-
tekniska branschen. Han är bland annat styrelseledamot i 
Svenskt Näringslivs regionala styrelse av EIO i Stockholm. 
Anders var tidigare VD och tillika en av huvudägarna och 
grundarna av ILS-gruppen. När Confi dence vid årsskiftet 
2005/2006 förvärvade ILS-Gruppen stannade såväl Anders 
som hans tidigare ägarkollegor kvar i Bolaget och de upprät-
thåller idag var och en på sitt område väsentliga nyckel-
funktioner i Confi dencekoncernen. Formellt är Anders dels 
utbildad tekniker och även diplomerad marknadsekonom 
från IHM.
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CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Confi dence 
International AB (publ.) organisationsnummer 556291-7442, 
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2008. 

Confi dence International AB bedriver verksamhet i associa-
tionsformen aktiebolag (publ.) och har sitt säte i Stockholms 
kommun, Stockholms län. 

Verksamhet
Confi dence International AB (publ.), ett publikt bolag noterat 
på NGM Equity, Nordic Growth Market. Företagsgruppen 
grundades 1989 och hade vid räkenskapsårets slut 79 
anställda med representation i Sverige (Stockholm, Göte-
borg), England (London) och Irland (Dublin).

Confi dence som grupp är en systemintegratör som erbjuder 
Värdeskapande säkerhetslösningar till företag och offentlig 
sektor. Vi utnyttjar den nya öppna IP-baserade säkerhets-
tekniken och integrerar den med den befi ntliga traditionella 
tekniken till väl fungerande och lönsamma säkerhets- och 
verksamhetslösningar. Detta ger våra kunder Värdeskap-
ande säkerhet. 

Vår målsättning är att utifrån våra kunders önskemål an-
passa standardsystem som inte bara ökar säkerheten, utan 
även tillför funktioner och möjligheter som effektiviserar och 
ger nya intäkter. Confi dence erbjuder en unikt samman-
satt portfölj av oberoende tjänster och produkter inom hela 
säkerhetsområdet såsom; säkerhetsanalys, säkerhets- och 
brandskyddsteknik, eventsystem samt service och under-
hållsverksamhet. Vår bredd resulterar i lösningar som är 
specifi kt anpassade för kundernas behov. Confi dence 
erbjuder alltid en begriplig och fl exibel lösning som baseras 
på integration av olika spetsprodukter. Integrerade säker-
hetssystem baserade på en IP-plattform ökar precisionen 
i larmen samt ökar säkerheten. Sammantaget får kunden 
bästa möjliga lönsamhet i varje investering.

Sverige – Confi dence Sweden AB 
Marknadsområde Sverige. För helårsperioden 1 januari - 
31 december 2008 svarade marknadsområdet för 74 % av 
koncernens omsättning.

Confi dence Sweden AB är en systemintegratör verksamt 
inom tillämpningsområdena säkerhetsteknik, brandskydd, 
konstruktion, teleteknik, rikstäckande service och under-
hållsverksamhet, samt agerar som konsulter och rådgivare 
inom risk och säkerhetsanalys. Confi dence erbjudande 
innehåller även genom egen utveckling avancerade entré- 
och biljettsystem för arenor, sporthallar, museer, och publika 
anläggningar. Systemet Entry Event med tillhörande 
moduler, möjliggör för arrangören att skapa nya produkter och 
tjänster för ökade intäkter, effektivare arbete, säkrare publik- 
och informationshantering samt sänkta driftskostnader. 

England – Confi dence Vidionics Ltd 
Marknadsområde England. För helårsperioden 1 januari - 
31 december 2008 svarade marknadsområdet för 20 % av 
koncernens omsättning. 

Den brittiska marknaden skiljer sig inte nämnvärt från den 
svenska i avseendet IP-baserade säkerhetssystem. Det 
fi nns dock en väsentlig skillnad i implementationstakt av 
den för säkerhetsbranschen nya tekniken jämfört med den 
svenska marknaden. I Storbritannien fi nns ett stort arv av 
analoga CCTV kamerasystem och andra säkerhetssystem 
byggda med den traditionella tekniken. Detta innebär, till 
skillnad från i Sverige där många fl era nyinstallationer går 
direkt in i en digital lösning, att man går vägen via hybridlös-
ningar som överbryggar tekniksprången. Confi dence styrka 
ligger i att med bred kunskapsbas överbrygga gapet mellan 
IP-baserad och traditionell säkerhetsteknik.

Den 15 mars 2009, kommunicerades att Confi dence 
genomför strukturförändring på den brittiska marknaden.
 – Avtal om avyttring av det engelska dotterbolaget Confi -
dence Vidionics Ltd, är undertecknat per den 5 mars 2009, 
och de nya ägarna tar med omedelbar verkan över all 
verksamhet i dotterbolaget.

Irland – Confi dence Ireland Ltd 
Marknadsområde Irland. För helårsperioden 1 januari - 
31 december 2008 svarade marknadsområdet för 5 % av 
koncernens omsättning. Den Irländska marknaden speglar i 
allt väsentligt den engelska. Confi dence verksamhet på Irland 
har sin bas inom industrifastigheter samt universitets- och 
högskolesegmentet. Dessa segment har under senare tid 
utvidgats till att även omfatta hospitality och energisektorerna.

England, 24,9 MSEK

Irland, 6,5 MSEK

Sverige, 89,5 MSEK

Omsättning per segment*

* se not 7
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Marknadsutsikter 
Aktörerna på säkerhetsmarknaden måste nu och i framtiden 
kunna erbjuda integrerade helhetslösningar baserade på 
både traditionell säkerhetsteknik och IT-teknik. Tidigare och 
existerande lösningar 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 
fl exibilitet minskar samtidigt som den långsiktiga ägande-
kostnaden riskerar att suboptimeras. Konvergensen mellan 
tekniker och kundernas förändrade krav skapar i Confi dence 
bedömning goda möjligheter för nya, små och fl exibla aktörer 
att ta en betydande del av den marknad som öppnas. 

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

Koncernförhållande
Moderbolag i koncernen är Confi dence International AB 
(publ.) org. nr 556291-7442 och koncernens verksamheten 
har under året bedrivits från kontor i Stockholm, Göteborg, 
London och Dublin. 

De rörelsedrivande dotterbolagen är:

• Confi dence Sweden AB
• Confi dence Intelligent Access AB 
 (aktivt 6 månader, 2008)
• Confi dence Vidionics Ltd. (avyttrat, mars 2009)
• Confi dence Ireland Ltd.

Ägarstruktur
Antalet aktieägare var vid årsskiftet 4 475 (4 654) med BKB 
Form AB i Mölnlycke som största enskilda ägare med 7,29 
procent av kapitalet och 7,29 procent av rösterna. Näst 
största ägare var Relacom AB med 5,91 procent av kapi-
talet och 5,91 procent av rösterna. De tio största ägarna 
svarande tillsammans för 36,65 procent av kapital och röster.

Omsättning och resultat
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Nettoomsättningen minskade med 14,3% till 112,0 (130,7) 
MSEK, under 2008 jämfört med samma period föregående 
år. Minskningen av nettoomsättningen förklaras av en kraftigt 
vikande konjunktur på Confi dence samtliga marknader.
 
Rörelseresultatet före engångsposter, klassifi cerat som 
övriga rörelsekostnader i resultaträkningen, minskade till 
-29,4 (-0,2) MSEK vilket är en försämring med 29,2 MSEK 
jämfört med föregående år. 

Rörelseresultatet (EBIT) försämrades till -44,8 (-25,4) MSEK 
för 2008. Resultat efter fi nansiella poster uppgick till 
-46,4 (-27,1) MSEK. Resultat efter skatt för 2008 uppgick till 
-44,2 (-25,8) MSEK.

Resultat per aktie
Resultatet per aktie uppgick till -0,24 (-0,16) SEK för helåret. 
Eget kapital per aktie uppgick till 0,03 jämfört med 0,26 SEK 
föregående år. 

Kassafl öde, likviditet 
och fi nansiell ställning
Nettokassafl ödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-14,7 (-11,0) MSEK. Rörelsekapitalet förändrades med 12,6 
(12,7) MSEK. Kassafl ödet från investeringsverksamheten 
var 5,7 (8,5) MSEK. Det operativa kassafl ödet uppgick till 
-9,0 (-2,6) MSEK.

Räntebärande skulder ökade med 2,3 MSEK och uppgick 
vid årets slut till 19,2 (16,9) MSEK. Koncernens likvida 
medel uppgick vid årets slut till 3,4 (1,1) MSEK. 
 
Koncernens balansomslutning minskade från 116,6 MSEK 
till 79,2 MSEK. Soliditeten uppgick vid årets utgång till 
16 procent jämfört med 38 procent föregående år. 
Ingen utdelning har lämnats till aktieägarna under året. 

Mot bakgrund av det fi nansiella läget och det allmänna 
konjunkturläget under senhösten 2008 vilket påverkat 
orderläget gör styrelsen i Confi dence International AB den 
bedömningen att det krävs ett antal åtgärder för att undvika 
allvarligare likviditetsproblem i bolaget. Styrelsen och 
ledningen följer utvecklingen nogsamt och styrelsen 
utvärderar olika alternativ för att stärka likviditeten 
alternativt förändra verksamheten.
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Eget kapital 
Bolaget genomförde under perioden 28 november - 12 
december 2008 en nyemission med företrädesrätt för 
Bolagets aktieägare, vilket tillförde bolaget 16,9 MSEK före 
emissionskostnader.

Genom nyemissionen ökade antalet aktier med 338 392 086 
st, motsvarande en aktiekapitalökning med 16 919 604,30 
SEK. Efter denna företrädesemission och den riktade 
nyemission om 16 600 000 aktier uppgår aktiekapitalet till 
26 209 406,45 SEK och antalet aktier till 524 188 129 st.

På bolagstämma den 18 november 2008 beslutades det att 
emittera 25 000 000 miljoner teckningsoptioner. Samtliga 
optioner har tecknats av dotterbolaget Confi dence Interna-
tional Management AB.

I årsredovisningen har goodwill hänförligt till verksamheten i 
England omvärderats med cirka 1,0 MSEK i jämförelse med 
den bokslutskommuniké som bolaget offentliggjorde den 17 
februari 2009. Omvärderingen hade ingen resultatpåverkan 
men påverkade eget kapital negativt med cirka 1,0 MSEK.

Investeringar
Koncernens investeringar i inventarier uppgick under 2008 
till 0,6 (0,6) MSEK, medan investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 0,8 (1,8) MSEK.  
Årets av- och nedskrivningar uppgick till 4,9 (6,6) MSEK.

Förvärv och avyttringar
Under året har intressebolaget Time Plan AB avyttrats. Då 
innehavet var upptaget till verkligt värde innan transaktionen, 
innebar försäljningen inget betydande realisationsresultat. 
I övrigt har  inga förvärv eller avyttringar av verksamheter 
eller företag gjorts.

Personal
Vid årets slut hade Confi dence 79 (127) anställda. Medelan-
talet anställda under året uppgick till 101 (128).

Händelser efter räkenskapsårets 
utgång
Under det första kvartalet 2009, uppvisar nya och befi ntliga 
kunder åter en vilja att placera order med projektstart under 
våren. Trenden under februari och mars, visar på ett tydligt 
stigande orderintag både från offentlig sektor och kommersi-
ella kunder. Även antalet och värdet på nya förfrågningar 
följer samma trend.

Efter perioden har följande händelser kommunicerats:

• entré- och bokningssystem Entry Event till Arena Skövde.  
 Anläggningens kontanthantering minimeras genom 
 smidigt kreditsystem

• strukturförändring på den brittiska marknaden genomförd
 – Det engelska dotterbolaget Confi dence Vidionics Ltd, 
 har avyttrats
 
• företrädesemission i december 2008, är genomförd och 
 registrerad. Genom emissionen ökar antalet aktier med 
 338 392 086 och uppgår därefter till 524 188 129

Moderbolaget
I moderbolaget fi nns koncerngemensamma funktioner 
såsom koncernredovisning, utveckling samt hantering av 
koncernens informationsfl öde. Nettoomsättningen uppgick 
i moderbolaget till 0,8 (0,0) MSEK för 2008. Resultatet efter 
fi nansiella poster uppgick till -93,9 (-14,4) MSEK. Netto-
låneskuld  uppgår till 5,4 (5,6) MSEK.

Bolagsstyrning
Confi dence International AB (publ.) är ett svenskt publikt 
bolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av 
koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska 
aktiebolagslagen, NGM:s regelverk samt andra tillämpliga 
lagar och regler.

Confi dence International AB (publ.) följer från 1 juli 2008  
Svensk kod för bolagsstyrning. Se bilaga Bolagsstyrning.

Förvärv och innehav av egna aktier
Confi dence International AB, innehar en volym om 
1 730 000 av egna aktier motsvarande ett värde 52 500 kr 
per den 31 december, 2008. Anskaffningsvärdet för dessa 
var 0,1 MSEK.

Miljö
Confi dence övervakar regelverken på miljöområdet i de 
länder där verksamhet bedrivs för att säkerställa att samtliga 
för Confi dence tillämpbara och relevanta regler efterlevs, 
samt att verka för ständig reducering av vår egen negativa 
påverkan på miljön. Alla aktiviteter som görs inom ramen för 
Confi dence verksamhet ska kännetecknas av omtanke kring 
vår gemensamma miljö och återhållsamhet 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.
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under fjärde kvartalet 2008, ligger sålunda väl i fas med 
kundernas ökade behov av kvalifi cerade tjänster inom 
service, underhåll och utbyggnad av befi ntliga säkerhets-
system. Confi dence har en stor och aktiv kundbas där de 
tio största kunderna endast representerar cirka 21 % av 
omsättningen. Detta ger oss goda möjligheter att genom 
den genomförda effektiviseringen i sälj- och serviceorganis-
ationen, generera en lönsam tillväxt inom området. 

Bolagets målsättning är att under 2009 öka den procentuella 
intäktsandelen från service, underhåll och avtal med 20 %. 
Genom detta uppvägs till en del det beräknade omsättnings-
bortfallet från projekt- och nyförsäljningen med verksamhet 
som genererar ett högre täckningsbidrag till lägre risk.
Den stora befi ntliga kundbasen med en för branschen 
ovanligt god spridningen borgar för en framgångsrik 
omdirigering av intäkterna. 

Kommunal och offentlig sektor fortsatt aktiv
Intresset för Confi dence egenutvecklade kassa-, biljett- och 
entrésystem Entry Event, är mycket högt. Vi för samtal med 
ett fl ertal välrenommerade intressenter som vart efter upp-
graderas till prospekts till en redan bra stock. Den bevisade 
effektiviseringen och omedelbara förtjänsten som systemet 
möjliggör fortsätter att attrahera nya kunder.
Under 2009 ligger den stora utmaningen i att dirigera 
företagets kunskaper och resurser till de kundsegment och 
verksamhetsområden som trots rådande konjunktur fortsätter 
att generera goda intäkter. Tack vare vår kunskaps-bredd, 
både på teknik- och försäljningsområdet, kan vi idag pro-
aktivt agera på affärsmöjligheter och snabbt reagera för att 
följa marknadens svängningar.
Confi dence inriktning som innebär att tillväxt främst skall ske 
organiskt och under lönsamhet med positivt kassafl öde ger 
ledning och personal i de operativa enheterna möjligheten 
att prioritera de verksamheter och lösningsområden som är 
lönsamma inom koncernen.

Förslag till behandling av förlust
Styrelsen och verkställande direktören för Confi dence 
International AB (publ.) föreslår att den ansamlade förlusten 
på 35 939 887 kr överförs i ny räkning.

Vad beträffar koncernens och moderbolagets resultat och 
ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar, redovisning av eget kapital samt kassa-
fl ödesanalyser med därtill hörande noter. 

Styrelsens arbete
Styrelsen har under 2008 haft 20 sammanträden, varav ett 
per capsulam, två telefonsammanträden samt ett strategi-
sammanträde. Antalet sammanträden beror till stor del på 
förändringar i styrelsens sammansättning i samband med 
styrelseordförandens utträde, den rådande lågkonjunkturen 
samt Bolagets fi nansiella ställning. 

Viktiga ärenden som har behandlats av styrelsen under 
2008 är, förutom godkännande av årsredovisning och 
delårsrapporter, fastställande av affärsplan med därtill 
hörande budget, följande frågor:

• Bolagets fi nansiella läge samt likviditetssituation
• Förvärv och avyttringar av verksamheter
• Nyemission

Ersättningspolicy samt ersättningar 
till ledande befattningshavare 
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. Styrelsen avser att 
föreslå för bolagsstämman 2009, att riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare förblir oförändrad. Se not 11 
för utförligare beskrivning av koncernens ersättningspolicy 
samt ersättningar till ledande befattningshavare.

Framtidsutsikter
Utsikterna för 2009 är sammantaget vikande vad gäller 
försäljning av nya integrerade säkerhetssystem. Under 
det första kvartalet 2009, uppvisar dock nya och befi ntliga 
kunder åter en vilja att placera order med projektstart under 
våren. Vår bedömning för årets första 6 månader är att 
kunderna i stor omfattning fortsatt håller sig avvaktande till 
nyinvestering trots uppenbara besparingar på både kort och 
lång sikt. Kunderna tenderar att välja kortsiktiga lösningar 
med kalkylerat ökade kostnader för service och underhåll 
som ämnar hålla de äldre befi ntliga systemen vid liv under 
ytterligare en period. Kundernas ökade efterfrågan av 
Confi dence basverksamhet inom utbyggnad, service och 
avtal har goda möjligheter att ge oss ett förbättrat täck-
ningsbidrag. Samtidigt ger vår satsning på kunder inom den 
offentliga sektorn med det egenutvecklade kassa-, biljett- 
och entrésystemet, Entry Event, resultat över förväntan. 
Även hotell och hospitality är mer aktiva jämfört med övriga 
segment på säkerhetsmarknaden. Vår bedömning är att 
verksamhetens omsättning för jämförbara enheter till följd 
av detta kommer att reduceras jämfört med föregående år.

Tillväxtpotential inom service och underhåll
Kundernas ovilja att investera i ny modern teknik under 
den kommande perioden, påverkar inte behovet av väl 
fungerande säkerhetssystem. Följden av uppskjutna 
investeringsbeslut blir automatiskt ett ökat behov av service- 
och underhållstjänster för att säkerställa funktionen hos de 
befi ntliga systemen.  

Confi dence effektivisering av sälj- och serviceresurser som 
genomförts på samtliga geografi ska verksamhetsområden 
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Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få 
betydelse för Confi dence 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  Confi dence verksamhet med marknads-
förutsättningar och inverkan på Bolagets ekonomiska utsik-
ter är baserade på Bolagets egna bedömningar samt på 
externa källor. Sådana beskrivningar är till sin natur behäftade 
med osäkerhet som Confi dence inte kan råda över, varför 
inga garantier kan lämnas att det som beskrivs i årsredo-
visningen för 2008, är korrekta eller kommer att inträffa. 
Confi dence kan påverka eller motverka vissa faktorer i den 
löpande verksamheten, medan andra kan inverka slump-
mässigt och helt eller delvis ligga utanför Bolagets kontroll. 
Vid en bedömning av  Confi dence framtida utveckling är 
det därför viktigt att beakta och bedöma dessa riskfaktorer. 
Ägande av aktier är alltid förenat med risk, innebärande att 
en investerare kan förlora delar av eller hela sin investering, 
och läsare av årsredovisningen för 2008, uppmanas därför 
att, utöver den information som ges i denna årsreovisning, 
göra sin egen bedömning av nämnda och potentiella tillkom-
mande riskfaktorer och deras betydelse för den framtida 
utvecklingen.

Likviditetsrisk
Löpande förluster har försatt Confi dence i ett likviditetsmäs-
sigt utsatt läge och trots den nyemission som genomfördes 
under senare delen av 2008 är likviditetssituationen fortsatt 
ansträngd. Det fi nns en risk att Confi dence inte kan möta 
sina kortfristiga betalningsåtaganden till följd av likviditets-
brist och/eller begränsade upplåningsmöjligheter. Denna 
risk kan få effekten att tillgångar och skulder kan komma att 
värderas annorlunda än i denna rapport.

Finansiella risker
Det kan inte uteslutas att ytterligare kapital kan komma att 
behövas för att fi nansiera Confi dence verksamhet och fort-
satta expansion. Om Bolaget erhåller fi nansiering genom att 
emittera aktier eller aktierelaterade instrument kan 
Bolagets aktieägare komma att drabbas av utspädning medan 
skuldfi nansiering, om sådan är tillgänglig för Bolaget, kan 
innehålla begränsande villkor som kan inskränka Bolagets 
fl exibilitet. Det kan inte garanteras att kapital kan anskaffas 
då behov uppstår eller på för Bolaget acceptabla villkor. 

Valutarisker
Genom att bedriva verksamhet i fl era länder är Confi dence 
exponerat för fl uktuationer i ett antal valutor. Bolaget har 
intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i andra valutor än 
SEK, vilket resulterar i valutaexponering avseende omsätt-
ning, resultat, balansposter och kassafl öde. 
I hanteringen av valutarisker skiljer Confi dence på två typer 
av exponering: transaktionsexponering och omräkningsexpo-
nering. Transaktionsexponering uppkommer när svenska 
koncernbolag fakturerar utländska koncernbolag, vilket 
vanligtvis görs i det fakturerande bolagets funktionella valuta, 
varför valutarisken koncentreras till svenska koncernbolag. 
Exponeringsrisken minimeras genom att koncernen tillämpar 
relativt kort kredittid till utländska koncernbolag. 

Omräkningsexponeringen kommer av att Bolaget har ett 
antal dotterbolag med verksamhet utomlands. Nettoresultatet 
från utländska dotterbolag och värdet på investeringarna 
i dotterbolagen påverkas av valutakursförändringar, vilket 
i sig påverkar koncernens balans- och resultaträkning vid 
omräkning till SEK. Inga säkringar är gjorda mot framtida 
valutafl uktuationer och det kan därmed inte uteslutas att 
valutakursförändringar kan komma att påverka Bolagets 
resultat och fi nansiella ställning. 

Kreditrisk
Kreditrisken kan delas upp i två kategorier: kreditrisk i 
kundfordringar samt fi nansiell kreditrisk. Bolagets kunder 
består i huvudsak av medelstora och stora företag och 
koncerner. Kreditbedömningar görs på alla nya kunder som 
inte är välkända och Bolagets nominella kreditförluster har 
historiskt sett varit låga. Värdet av utestående kommersiella 
kundfordringar innefattar inga större kreditrisker koncentre-
rade till vare sig vissa kunder eller geografi ska regioner. 
Avseende fi nansiell kreditrisk innebär placeringar i fi nansiella 
instrument alltid en risk att motparten inte fullgör sina förplik-
telser. Confi dence begränsar dessa risker genom att placera 
överskottslikviditet i motparter med goda kreditbetyg. 

Refi nansieringsrisk
I det fall Confi dence inte kan refi nansiera Bolagets 
utestående lån och krediter till acceptabla villkor eller 
överhuvudtaget vid lånen och krediternas förfall utgör detta 
refi nansieringsrisken för Bolaget. Lånefi nansiering skall 
i huvudsak ske genom upplåning i bank. Vidare utnyttjar 
Bolaget checkräkningskredit samt fakturabelåning. 

Skatter
Confi dence bedriver verksamhet i ett fl ertal länder. Skatte-
lagstiftningen i varje enskilt land kan ändras över tiden. Till 
följd av detta kan det inte uteslutas att förändringar gällande 
den skatterättsliga lagstiftningen kan komma att påverka  
Confi dence resultat och fi nansiella ställning. 

Oförutsedda händelser till följd av gjorda förvärv
Genomförda och eventuella kommande förvärv utgör 
osäkerhets- och riskfaktorer tills de är helt strukturerade och 
integrerade i  Confi dence strategi, verksamhet, organisation 
och kultur. 
Ledningskapaciteten i förvärvade bolag kan behöva förän-
dras och förstärkas vilket förutsätter att det går att rekrytera 
kompetent personal på de marknader där förvärvade bolag 
är verksamma. Därutöver fi nns risk för att de utfästa målen 
avseende marknader och affärsvolymer som förvärven 
bygger på inte infrias. Bolagets verksamhet och fi nansiella 
ställning kan komma att påverkas negativt om genomförda 
eller eventuella kommande förvärv inte utvecklas enligt 
plan, levererar förväntade resultat eller blir föremål för andra 
oförutsedda händelser. 

Riskredovisning
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Verksamhets- och 
branschrelaterade risker

Globala ekonomiska förhållanden
Den globala konjunkturutvecklingen påverkar den allmänna 
investeringsviljan hos Confi dence nuvarande och potentiella 
kunder. En svag konjunkturutveckling i hela eller delar av 
världen kan komma att medföra lägre marknadstillväxt för 
säkerhetsmarknaden. Den säkerhetstekniska branschen följer 
de svängningar i konjunkturen som gäller entreprenad- och 
byggindustrin. Denna är omvittnat känslig för konjunktur-
svackor och vid konjunkturnedgångar drabbas alltid entre-
prenadbranschen av märkbara nedgångar i både efterfrågan 
och lönsamhet. Säkerhetsteknik är i högkonjunktur ett rimligt 
högprioriterat område men eftersom det sällan är direkt affärs-
kritiskt är det ett av de områden som ofta får stå tillbaka i 
lågkonjunkturer. Korta konjunktursvackor kan resultatmässigt 
oftast mötas med tillfälliga åtgärder men påverkar expansions-
möjligheterna och tillväxttakten negativt. Det fi nns därmed en 
risk att Confi dence kan komma att påverkas negativt av en 
svag konjunkturutveckling vilket skulle kunna få en negativ 
effekt på Bolagets verksamhet, resultat och fi nansiella ställning. 

Politiska risker
Confi dence bedriver verksamhet i ett fl ertal länder. Förän-
dringar av lagar och andra regleringar avseende exempelvis 
utländskt ägande, statligt deltagande, skatter, royalties, tullar 
eller växelkurser kan påverka Bolagets verksamhet, resultat 
och fi nansiella ställning. Vidare kan Bolagets verksamhet, 
resultat och fi nansiella ställning påverkas av krigshandlingar, 
terrorism samt politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer 
i övrigt. 

Aktie- och aktiemarknads-
relaterade risker 
Utdelning
Ingen utdelning har hittills lämnats av Bolaget. Confi dence har 
de senaste åren befunnit sig i en expansionsfas där samtliga 
tillgängliga medel från rörelsen återinvesterats i verksam-
heten. För de kommande åren har styrelsen beslutat om att 
fokusera mindre på tillväxt och mer på lönsamhet genom att 
konsolidera och utveckla befi ntliga verksamhetsgrenar. Den 
minskning av aktiekapitalet som beslutades på den extra 
bolagsstämman den 18 november 2008 och genomfördes 
därefter innebär att Confi dence under en treårig karenstid är 
förhindrat att besluta om utdelning om inte Bolagets aktie-
kapital återställs till nivån innan minskningen, såvida inte 
Bolaget inhämtar tillstånd från Bolagsverket om att genom-
föra utdelning. Till följd av detta gör styrelsen för Confi -
dence bedömningen att kontant utdelning till aktieägarna ej 
kommer att lämnas de närmaste åren. Detta får till följd att 
avkastningen på en investering i Bolagets aktie främst är 
beroende av aktiekursen. 

Aktiemarknadsrisk
Nuvarande och potentiella investerare i Confi dence bör beakta 
att en investering i Confi dence är förknippad med risk och att 
det inte fi nns några garantier för att aktiekursen kommer att ut-
vecklas positivt. Som framgår av redogörelsen i detta avsnitt är 
aktiekursens utveckling beroende av en rad faktorer utöver 
Bolagets verksamhet, vilka Bolaget inte har möjlighet att på-
verka. Även om  Confi dence verksamhet utvecklas positivt 
fi nns det därför risk att utvecklingen för Bolagets aktie är negativ. 

Strukturförändring i England
Under 2008 har Confi dence engelska dotterbolag haft en 
svag utveckling. Bolaget överväger för närvarande behovet 
av strukturella förändringar till följd av den svaga utvecklingen. 
Det kan inte uteslutas att dessa åtgärder kan komma att 
påverka Bolagets resultat och fi nansiella ställning negativt. ( 
I pressmeddelande 2009-03-15, har kommunicerats att den 
engelska verksamheten avyttrats).

Tillgång till och beroende av kompetent personal
En teknikdriven systemintegratörsverksamhet har ett 
kontinuerligt behov av rekrytering och utbildning, vilket 
ställer stora krav på  Confi dence företagsledning och 
organisation. Att rekrytera kompetenta medarbetare till alla 
funktioner samt ledningspersoner som framgångsrikt kan 
integreras i organisationen är en förutsättning för att Bolaget 
skall kunna utvecklas positivt och med lönsamhet. 

Teknik-, produkt- och marknadsutveckling
Confi dence verkar inom en högteknologisk och konkurrens-
utsatt bransch i snabb förändring. Den säkerhetstekniska 
branschen är dessutom, både på hemmamarknaden och 
internationellt, under stark konsolidering och anpassning 
till nya tekniska förutsättningar. Det fi nns alltid en risk att 
ett bolags produkter eller erbjudanden till marknaden blir 
utkonkurrerat av ny teknik och nya lösningar från konkur-
renter. Confi dence är fortfarande en förhållandevis liten 
ktör på marknaden och om marknaden inte växer är Bolagets 
tillväxt beroende av dess förmåga att ta marknadsandelar 
från konkurrenter. Detta i sin tur påverkas av konkurren-
ternas förmåga att behålla och vidareutveckla befi ntliga 
kundrelationer och därigenom hindra Confi dence från att få 
fäste i deras kundbaser. 

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 produkter om inte avtalad funktionalitet kan skapas 
eller vidmakthållas. 

Leverantörer
Confi dence är beroende av extern installationskapacitet för 
att leverera. Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med 
tjänsteföretaget Relacom AB avseende rikstäckande installa-
tionskapacitet i Sverige. Avtalet innefattar ett åtagande från  
Confi dence sida om att leverera en viss omsättningsvolym, 
vilken Relacom har rätt att fakturera Confi dence 
oavsett om volymåtagandet har uppnåtts eller ej. Skulle  
Confi dence verksamhetsvolym inte uppnå förväntade nivåer 
fi nns det således en risk att  Confi dence likviditet och fi nansi-
ella ställning påverkas negativt till följd av detta volym-
åtagande. Confi dence leveranskapacitet skulle kunna påver-
kas negativt på kort sikt vid uppsägning av avtalet från 
Relacoms sida, vilket skulle kunna påverka Bolagets 
verksamhet, resultat och fi nansiella ställning negativt. Bolaget 
är vidare till del beroende av externa leverantörer, så som till 
exempel Decta AB, för grund och vidareutveckling av vissa 
system och programvaror. Skulle någon av dessa leverantörer 
sluta leverera kan det innebära en negativ påverkan på  
Confi dence verksamhet, resultat och fi nansiella ställning.
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Flerårsöversikt koncernen
Räkenskaper, KSEK  2008  2007  2006  2005 2004

Nettoomsättning 112 038 130 715 78 526 19 491 19 276

Rörelseresultat -44 835 -25 427 -39 717 -1 259 -5 926

Resultat efter fi nansiella poster -46 385 -27 065 -40 390 -250 -6 775

Periodens resultat -44 171 -25 760 -39 361 -250 -6 738

Investeringar i anläggningstillgångar (exkl. goodwill) 806 1 812 22 290 7 710 30

Rörelsemarginal neg. neg. neg. neg. neg.

EBITDA-marginal, före engångsposter neg. 5% 4% neg. 2%

Kassafl öde, KSEK

Kassafl öde från den löpande verksamheten -14 673 -11 025 -9 456 7 145 -5 259

Kassafl öde från investeringsverksamheten 5 699 8 450 -30 410 -30 600 -867

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 11 240 1 071 31 925 32 972 6 651

Avkastningsmått

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

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. neg. neg. 0,2% neg.

Finansiella mått vid periodens utgång, KSEK

Räntetäckningsgrad, ggr -20,2 -12,2 -41,3 -0,2 -6,1

Soliditet, % 16% 38% 49% 61% 61%

Nettolåneskuld (- = fordran) 15 793 15 776 19 308 -4 559 1 209

Skuldsättningsgrad, % 147% 38% 33% 12% 13%

Sysselsatt kapital vid periodens slut 32 180 60 821 92 002 55 628 19 109

Genomsnittligt sysselsatt kapital 46 500 77 680 73 815 37 369 19 012

Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,41 1,68 1,06 0,52 1,01

Eget kapital, vid årets utgång 12 973 43 916 66 211 48 925 16 856

Genomsnittligt eget kapital 28 445 55 064 57 568 32 891 17 200

Balansomslutning 79 218 116 635 134 447 80 288 27 642

Aktiedata per aktie, SEK

Resultat efter skatt, före utspädning -0,24 -0,15 -0,25 0,00 -0,08

Eget kapital 1) 0,02 0,26 0,42 0,42 0,19

Börskurs/eget kapital, % 121% 189% 202% 402% 145%

Börskurs vid årets/periodens slut 0,03 0,49 0,84 1,70 0,28

Antal aktier

Totalt antal utgivna aktier 524 188 129 169 196 043 159 195 461 115 745 874 87 187 979

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 187 675 083 161 695 535 140 293 000 88 770 665 79 156 003

Börsvärde, KSEK 15 726 82 906 133 724 196 768 24 413

Personal

Medeltal anställda 101 128 83 17 18

1) Beräknad på totalt utestående aktier.
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Resultaträkningar koncernen

KSEK Not 2008 2007

Nettoomsättning 7 112 038 130 715

Aktiverat arbete för egen räkning 806 5 298

Övriga rörelseintäkter 8 883 5 499

Totala intäkter m m 113 727 141 512

Rörelsens kostnader
Kostnad såld vara -60 202 -52 163

Övriga externa kostnader 9, 10 -27 661 -26 583

Personalkostnader 11 -50 449 -56 324

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 16, 17, 18, 19, 20 -4 859 -6 612

Övriga rörelsekostnader 12 -15 391 -25 257

Rörelseresultat -44 835 -25 427

Resultat från fi nansiella investeringar
Finansiella intäkter 13 635 417

Finansiella kostnader 13 -2 185 -2 055

Resultat efter fi nansiella poster -46 385 -27 065

Skatt på årets resultat 14 2 214 1 305

Årets resultat -44 171 -25 760

Varav hänförligt till aktieägarna i Confi dence  International AB (publ.) -44 171 -25 760

Resultat per aktie (se not 15) 2008 2007

Genomsnittligt antal aktier 187 675 083 161 695 535

Antal aktier 524 188 129 169 196 043

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 187 675 083 161 695 535

Antal aktier efter utspädning 524 188 129 169 196 043

Resultat per aktie före utspädning, kr  1) -0,24 -0,16

Resultat per aktie, kr, efter utspädning  1) -0,24 -0,16

Föreslagen utdelning per aktie, kr 0,00 0,00

1) Resultat per aktie beräknas på vägt genomsnittligt antal aktier under perioden. Baseras på aktieägarnas i 
Confidence International AB (publ.) andel av periodens resultat
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Balansräkningar koncernen

KSEK Not 2008-12-31 2007-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 16 3 622 4 987

Övriga immateriella anläggningstillgångar 17 - 13 275

Goodwill 18 38 690 41 222

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 19 1 370 1 677

Byggnader 20 - 2 841

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga fi nansiella anläggningstillgångar 23 - 3 700

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 43 682 67 703

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 25 2 800 4 026

Kundfordringar 27 18 393 30 834

Fordringar på beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal 26 4 086 3 489

Aktuella skattefordringar 227 329

Övriga fordringar 4 432 6 718

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 2 184 1 098

Kassa och bank 3 414 1 129

Tillgångar som innehas för försäljning 29 - 1 310

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 35 536 48 932
SUMMA TILLGÅNGAR 79 218 116 635
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Balansräkningar koncernen forts.

KSEK Not 2008-12-31 2007-12-31

EGET KAPITAL
Aktiekapital 9 289 33 839

Ej registrerat aktiekapital 16 920 -

Övrigt tillskjutet kapital 68 929 71 877

Reserver 2 028 3 600

Ansamlad förlust inkl årets resultat -84 193 -65 400

SUMMA EGET KAPITAL 12 973 43 916

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Uppskjuten skatt 24 - 2 537

Långfristiga fi nansiella skulder - räntebärande 30 63 2 035

Avsättningar 33 - 550

Summa långfristiga skulder 63 5 122

KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga fi nansiella skulder - räntebärande 30 19 144 14 870

Leverantörsskulder 20 236 23 407

Skulder till beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal 26 845 1 036

Aktuella skatteskulder 425 -

Övriga skulder 31 9 929 10 999

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 15 603 17 285

Summa kortfristiga skulder 66 182 67 597
SUMMA SKULDER 66 245 72 719
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 79 218 116 635

Poster inom linjen

STÄLLDA SÄKERHETER 34 32 537 48 262
EVENTUALFÖRPLIKTELSER 35 300 400
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Kassafl ödesanalyser koncernen

                           
KSEK Not 2008 2007

Den löpande verksamheten
Resultat efter fi nansiella poster 1) -46 387 -27 065

Justering för poster som inte ingår i kassafl ödet 36 18 882 3 646

Betalda skatter 205 -329

Kassafl öde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapitalet -27 300 -23 749

Kassafl öde från förändring i rörelsekapitalet
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 1 226 724

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 11 847 534

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -446 11 465

Kassafl öde från den löpande verksamheten -14 673 -11 025

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 320 -720

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -780 -830

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3 294 10 000

Avyttring/minskning av fi nansiella tillgångar 4 505 -

Kassafl öde från investeringsverksamheten 5 699 8 450

Finansieringsverksamheten
Nyemission 8 347 6 100

Återköp av egna aktier -140 -

Upptagna lån 15 085 -

Amortering av låneskulder -12 052 -5 029

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 11 240 1 071

Årets kassafl öde 2 266 -1 504
Likvida medel vid årets början 1 129 2 624

Kursdifferenser i likvida medel 19 9

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 3 414 1 129

Räntebärande nettoskuld
Likvida medel 3 414 1 129

Räntebärande skulder -19 207 -16 905

Räntebärande nettofordran -15 793 -15 776

1) Erhållen ränta uppgår till 44 (81) KSEK . Betald ränta uppgår till 2 169 (1 856) KSEK.
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        Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

KSEK Aktiekapital
Ej registrerat 

aktiekapital
Övrigt tillskjutet

kapital Reserver

Ansamlad
 förlust inkl årets 

resultat

Totalt
eget

kapital

Ingående balans 2007 i enlighet med IFRS 31 839 - 91 956 6 237 -63 821 66 211
Årets förändring av omräkningsreserv -2 636 -2 636

Nedsättning av överkursfonden -24 180 -1 24 181 -

Förmögenhetsförändringar redovisade direkt 
mot eget kapital, exklusive transaktioner med 
bolagets ägare - - -24 180 -2 637 24 181 -2 636
Årets resultat -25 760 -25 760

Summa förmögenhetsförändringar, exklusive 
transaktioner med bolagets ägare - - -24 180 -2 637 -1 579 -28 396
Nyemission 2 000 4 101 6 101

Utgående eget kapital 2007/Ingående eget 
kapital 2008 33 839 - 71 877 3 600 -65 400 43 916
Årets förändring av omräkningsreserv -1 432 -1 432

Nedsättning av aktiekapitalet -25 379 25 379 -

Förmögenhetsförändringar redovisade direkt 
mot eget kapital, exklusive transaktioner med 
bolagets ägare -25 379 - - -1 432 25 379 -1 432
Årets resultat -44 171 -44 171

Summa förmögenhetsförändringar, exklusive 
transaktioner med bolagets ägare -25 379 - - -1 432 -18 792 -45 603
Nyemission 829 16 920 -2 948 - 14 801

Återköp av aktier - -140 -1 -141

Utgående eget kapital 2008 9 289 16 920 68 929 2 028 -84 193 12 973

Förändringar i eget kapital koncernen

Specifi kation av reserver ingående i posten 
eget kapital hänförligt till aktieägarna   

Omräkningsreserv 2008 2007
Ingående omräkningsreserv -4 422 -1 786

Årets omräkningsdifferenser -1 432 -2 636

Utgående omräkningsreserv -5 854 -4 422

Övrig reserv 2008 2007
Ingående reserv 8 023 8 023

Omklassifi cering -140 -

Utgående övrig reserv 7 883 8 023
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Resultaträkningar moderbolaget

KSEK Not 2008 2007

Nettoomsättning 741 -

Övriga rörelseintäkter 8 33 -

Totala intäkter m m 774 -

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 9, 10 -6 804 -10 664

Personalkostnader 11 -3 236 -2 512

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 16, 17, 19 -553 -713

Övriga rörelsekostnader 12 -83 775 -

Rörelseresultat -93 594 -13 889

Resultat från fi nansiella investeringar

Finansiella intäkter 13 594 152

Finansiella kostnader 13 -925 -708

Resultat efter fi nansiella poster -93 925 -14 445

Årets resultat -93 925 -14 445
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Balansräkningar moderbolaget

                           
KSEK Not 2008-12-31 2007-12-31

ANLÄGGNINSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningastillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 16 122 857

Övriga immateriella anläggningstillgångar 17 - 1 388

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 19 11 16

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 21 51 231 113 471

Andelar i intresseföretag 22 - 1 300

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 51 364 117 031

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar 27 10 8

Fordringar hos koncernföretag 12 210 13 381

Aktuella skattefordringar - 7

Övriga fordringar 2 048 1 601

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 405 387

Kassa och bank 2 943 -

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 17 616 15 384
SUMMA TILLGÅNGAR 68 980 132 415
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Balansräkningar moderbolaget forts.

KSEK Not 2008-12-31 2007-12-31

EGET KAPITAL

Aktiekapital 9 289 33 839

Ej registrerat aktiekapital 16 920 -

Reservfond 27 964 27 964

Uppskrivningsfond 12 839 12 839

Summa bundet eget kapital moderbolaget 67 012 74 642

Överkursfond 49 176 51 923

Balanserad vinst 8 811 -1 985

Årets resultat -93 925 -14 445

Summa fritt eget kapital i moderbolaget -35 938 35 493

SUMMA EGET KAPITAL 31 074 110 135

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Långfristiga fi nansiella skulder - räntebärande 30 - 1 125

Summa långfristiga skulder - 1 125

KORTFRISTIGA SKULDER

Kortfristiga fi nansiella skulder - räntebärande 30 8 303 4 500

Leverantörsskulder 1 482 5 259

Skulder till koncernföretag 22 048 7 255

Övriga skulder 31 1 429 1 120

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 4 644 3 021

Summa kortfristiga skulder 37 906 21 155

SUMMA SKULDER 37 906 22 280

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 68 980 132 415

Poster inom linjen

STÄLLDA SÄKERHETER 34 37 001 25 122

EVENTUALFÖRPLIKTELSER 35 300 300



28

Kassafl ödesanalyser moderbolaget

KSEK Not 2008 2007

Resultat efter fi nansiella poster 1) -93 925 -14 445

Justering för poster som inte ingår i kassafl ödet 36 84 133 713

Betalda skatter 7 -

Kassafl öde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapitalet -9 785 -13 732

Kassafl öde från förändring i rörelsekapitalet

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 852 1 703

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -1 252 8 480

Kassafl öde från den löpande verksamheten -10 185 -3 549

Investeringsverksamheten

Avyttring/minskning av fi nansiella tillgångar 1 504 -

Kassafl öde från investeringsverksamheten 1 504 -

Finansieringsverksamheten

Nyemission 8 347 6 100

Återköp av egna aktier -138 -

Upptagna lån 8 000 -

Amortering av låneskulder -4 585 -3 375

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 11 624 2 725

Årets kassafl öde 2 943 -824

Likvida medel vid årets början 0 824

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 2 943 0

1) Erhållen ränta uppgår till 4 (9) KSEK. Betald ränta uppgår till 925 (542) KSEK.
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CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

     Bundet eget kapital    Fritt eget kapital

KSEK
Antal
aktier

Aktie-
kapital

Ej registrerat 
aktiekapital

Reserv-
fond

Uppskriv-
nings-

fond
Överkurs-

fond

Ansamlad 
förlust inkl 

årets resultat
Summa 

eget kapital

Ingående balans 2007 159 195 461 31 839 - 27 964 12 839 47 822 -1 985 118 479
Årets resultat -14 445 -14 445

Summa förmögenhetsföränd-
ringar, exklusive transaktioner 
med bolagets ägare - - - - - -14 445 -14 445

Nyemission 10 000 582 2 000 4 101 - 6 101

Utgående eget kapital 2007/Ingå-
ende eget kapital 2008 169 196 043 33 839 - 27 964 12 839 51 923 -16 430 110 135
Nedsättning av aktiekapitalet -25 379 25 379 -

Erhållna optionspremier 201 2 203

Förmögenhetsförändringar re-
dovisade direkt mot eget kapital, 
exklusive transaktioner med 
bolagets ägare -25 379 - - 201 25 381 203

Årets resultat -93 925 -93 925

Summa förmögenhetsföränd-
ringar, exklusive transaktioner 
med bolagets ägare -25 379 - - - 201 -68 544 -93 722
Nyemission 354 992 086 829 16 920 -2 948 14 801

Återköp av aktier -140 -140

Summa förmögenhetsföränd-
ringar, exklusive transaktioner 
med bolagets ägare
Nyemission

Utgående eget kapital 2008 524 188 129 9 289 16 920 27 964 12 839 49 176 -85 114 31 074

Antal aktier uppgår till 524 188 129 stycken och aktiekapitalet, registrerat och oregistrerat, uppgår till 26 209 406 SEK. 
Kvotvärdet uppgår därmed till 0,05 SEK per aktie.

Förändringar i eget kapital moderbolaget
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Noter
Not 1 Allmän information
Confi dence International AB (publ.) (moderbolaget) och 
dess dotterbolag är en systemintegratör som ökar sina 
kunders affärsnytta genom att förena traditionell säkerhets-
teknik med IP-teknologi. Confi dence tillhandahåller produkter, 
tjänster och helhetslösningar inom hela säkerhetsområdet 
inklusive teleteknik och IT infrastruktur.
Moderbolaget är ett registrerat aktiebolag med säte i 
Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Rissneleden 136, 
174 57 Sundbyberg.
Denna koncernredovisning har den 25 mars 2009 godkänts 
av styrelsen för offentliggörande. Koncernredovisningen kan 
ändras av Bolagets ägare efter det att styrelsen har godkänt 
den. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusen-
tals kronor (KSEK). Uppgifter inom parantes avser 
föregående år, 2007.

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 Confi dence International AB 
(publ.) koncernen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen, RFR 1.1 ”Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner” och International Financial Reporting Standards 
(IFRS) sådana de antagits av EU samt tolkningsuttalanden 
från International Financial Reporting Interpretations Com-
mittee (IFRIC). Koncernredovisningen har upprättats enligt 
anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar fi nansiella 
tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värde-
rade till verkligt värde via resultaträkningen enligt IFRS 3.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver 
användning av en del viktiga uppskattningar för redovis-
ningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedöm-
ningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinci-
per. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, 
som är komplexa eller sådana områden där antaganden och 
uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovis-
ningen anges i not 5. 
Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2.1 
"Redovisning för juridiska personer". I de fall moderbolaget 
tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges 
detta separat i slutet av denna not.

Redovisningsprinciperna som tillämpats i årsredovisningen 
förutsätter fortsatt drift.

Införande av nya redovisningsstandarder
Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 
2008 har några standarder och tolkningar publicerats vilka 
ännu inte trätt ikraft. Nedan följer en preliminär bedömning 
av den påverkan som införandet av dessa standarder och 
uttalanden kan få på Confi dence fi nansiella rapporter:

IAS 1 Utformning av fi nansiella rapporter
Ändringen, som syftar till att förbättra användarnas förmåga 
att analysera och jämföra informationen i de fi nansiella 
rapporterna, träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller för 
räkenskapsår som påbörjas fr o m detta datum. Standarden 
kommer inte att påverka Confi dence i någon större grad.

IAS 23 Lånekostnader
Den huvudsakliga ändringen är att möjligheten att direkt 
kostnadsföra vissa låneutgifter har tagits bort. Det gäller 
låneutgifter relaterade till tillgångar som tar avsevärd tid att 
färdigställa för användning eller försäljning. Sådana låneut-
gifter måste aktiveras. Ändringen träder i kraft den 
1 januari 2009. Confi dence bedömning är att tillämpningen 
av denna ändring inte förväntas ha någon inverkan på kon-
cernens fi nansiella rapporter.

IFRS 8 Operativa segment
Standarden träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller för 
räkenskapsår som påbörjas fr o m detta datum. Standarden 
behandlar indelningen av företagets verksamhet i olika 
segment. Enligt standarden ska företaget ta utgångspunkt i 
den interna rapporteringens struktur och bestämma rapport-
eringsbara segment efter denna struktur. Confi dence 
bedömning är att denna standard inte kommer att innebära 
redovisning av några nya segment.

Koncernredovisning
Dotterbolag
Dotterbolag är alla de företag (inklusive företag för särskilt 
ändamål) där koncernen har rätten att utforma fi nansiella 
och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med 
ett aktieinnehav som överstiger 50% av aktiernas eller an-
delarnas röstvärde eller där koncernen genom avtal ensam 
utövar ett bestämmande infl ytande. Dotterbolag inkluderas i 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestäm-
mande infl ytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestäm-
mande infl ytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens 
förvärv av dotterbolag. Anskaffningsvärdet för ett förvärv 
utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som 
ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna 
eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, samt utgifter 
som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifi erbara förvär-
vade tillgångar och övertagna skulder och eventualförplik-
telser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga 
värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt 
minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillnaden 
mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på kon-
cernens andel av identifi erbara förvärvade tillgångar, skulder 
och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. Om 
anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det förvär-
vade dotterbolagets tillgångar, skulder och eventualförplik-
telser redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
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Koncerninterna transaktioner och balansposter samt 
orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernbolag 
elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, men 
eventuella förluster betraktas som en indikation på att ett 
nedskrivningsbehov kan föreligga. Redovisningsprinciperna 
för dotterbolag har i förekommande fall ändrats för att ga-
rantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

Transaktioner med minoritetsandelar 
Koncernen tillämpar principen att redovisa transaktioner 
med minoritetsaktieägare som transaktioner med tredje 
part. Vid förvärv av minoritetsandelar där erlagd köpeskilling 
överstiger förvärvad andel av redovisat värde på dotter-
bolagets nettotillgångar, redovisas skillnadsbeloppet som 
goodwill. Vid avyttringar till minoritetsaktieägare där erhållen 
köpeskilling avviker från redovisat värde på den andel av 
nettotillgångarna som avyttras, uppkommer vinst eller för-
lust. Denna vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen.

Intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett bety-
dande men inte bestämmande infl ytande, vilket i regel gäller 
för aktieinnehav som omfattar mellan 20% och 50% av 
rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapital-
andelsmetoden och värderas inledningsvis till anskaffnings-
värde. Koncernen har för närvarande inga intresseföretag.

Segmentrapportering
En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter 
som tillhandahåller produkter eller tjänster som är utsatta 
för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller 
för andra rörelsegrenar. Geografi ska områden tillhandahål-
ler produkter eller tjänster inom en ekonomisk miljö som 
är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad 
som gäller för andra ekonomiska miljöer. För mer detaljerad 
beskrivning, se not 7.

Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de fi nansiella rapporterna för de olika 
enheterna 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 valutan enligt de valutakurser som gäller 
på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som 
uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid 
omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk 
valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. 
Valutakursdifferenser på utlåning och upplåning redovisas i 
fi nansnettot, medan övriga kursdifferenser ingår i rörelse-
resultatet.

Följande valutakurser har använts i koncernen

2008 2007

Valuta
Balans- 

kurs
Genom-

snittskurs
Balans- 

kurs
Genom-

snittskurs
GBP 11,25 12,09 12,74 13,53
EUR 10,94 9,61 9,42 9,25
USD 7,75 6,58 6,43 6,76

Koncernbolag
Resultat och fi nansiell ställning för alla koncernbolag (av 
vilka inget har en höginfl ationsvaluta som funktionell valuta) 
som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, om-
räknas till koncernens rapportvaluta enligt följande: 
a) tillgångar och skulder för var och en av 
 balansräkningarna omräknas till balansdagskurs
b) intäkter och kostnader för var och en av resultat-
 räkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs
c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en  
 separat del av eget kapital

Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till 
följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksam-
heter, till eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksam-
het, helt eller delvis, förs de kursdifferenser som redovisats 
i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en del 
av realisationsvinsten/-förlusten. Goodwill och justeringar 
av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlands-
verksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos 
denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

Kassafl ödesanalys
Kassafl ödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassafl ödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar. Likvida medel i kassafl ödes-
analysen överensstämmer med defi nitionen av likvida medel 
i balansräkningen. 
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Intäkter
Intäktsredovisning 
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas för sålda varor i koncernens löpande 
verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt, 
returer och rabatter samt efter eliminering av koncernintern 
försäljning.

Confi dence redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas 
på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar kommer att tillfalla företaget. Intäktsbeloppet anses 
inte kunna mätas på ett tillförlitligt sätt förrän alla förpliktelser 
avseende försäljningen har uppfyllts eller förfallit. 
Confi dence grundar sina bedömningar på historiska utfall 
och beaktar därvid typ av kund, typ av transaktion och 
speciella omständigheter i varje enskilt fall. 

Utdelningsintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalningen 
har erhållits.

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

Som projektintäkter medtas dels ursprunglig avtalad 
kontraktssumma, 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 
redovisningen av respektive projekt.

Skillnaden mellan upparbetad projektintäkt och ännu ej 
fakturerat belopp redovisas som tillgång (fordringar på 
beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal) enligt 
metoden för successiv vinstavräkning. På motsvarande sätt 
redovisas skillnaden mellan fakturerat belopp och ännu ej 
upparbetad projektintäkt som skuld (skulder till beställare av 
uppdrag enligt entreprenadavtal). 

Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet 
överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det 
förvärvade dotterbolagets identifi erbara nettotillgångar vid 
förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterbolag redovisas 
som immateriella tillgångar. Goodwill som redovisas separat 
testas årligen för att identifi era eventuellt nedskrivnings-
behov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill 
återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet 
inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som 
avser den avyttrade enheten.
Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid 

prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen 
görs på de kassagenererande enheter eller grupper av 
kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade 
av det rörelseförvärv som gett upphov till goodwillposten. 
Detaljerade upplysningar avseende hur Confi dence har 
defi nierat kassagenererande enheter vid fördelning av 
goodwill framgår av not 18.

Balanserade utvecklingskostnader 
De balanserade utvecklingskostnaderna avser i huvudsak 
produktutveckling av produkter i Event/Arena.   
Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppstår.
Utgifter som uppstått i utvecklingsprojekt (hänförliga till 
formgivning och test av nya eller förbättrade produkter) 
redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är 
uppfyllda:
a) det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella 
 tillgången så att den kan användas eller säljas,
b) ledningen har för avsikt att färdigställa den immateriella 
 tillgången och använda eller sälja den,
c) det fi nns förutsättningar att använda eller sälja den 
 immateriella tillgången,
d) det kan visas hur den immateriella tillgången kommer 
 att generera troliga framtida ekonomiska fördelar,
e) adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för 
 att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja 
 den immateriella tillgången fi nns tillgängliga, och
f ) de utgifter som är hänförliga till den immateriella 
 tillgången under dess utveckling kan beräknas på ett 
 tillförlitligt sätt.

Övriga utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa villkor 
redovisas som kostnader när de uppstår. Utvecklingsutgifter 
som tidigare har redovisats som en kostnad, redovisas inte 
som en tillgång i en efterföljande period. Aktiverade utveck-
lingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och 
avskrivningar görs från den tidpunkt då tillgången är färdig 
att användas, linjärt över bedömd nyttjandeperiod (5 år)

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Förvärvad programvara, kundavtal och licenser redovisas till 
anskaffningsvärde. Avskrivningar görs linjärt för att fördela 
kostnaden över deras bedömda nyttjandeperiod (5 år).

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader innefattar huvudsakligen kontor. Alla materiella 
anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde 
eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket 
som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången 
kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens an-
skaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat 
värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. 
Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas 
som kostnader i resultaträkningen under den period 
de uppkommer.
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Inga avskrivningar sker för mark. Avskrivningar på andra 
tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det 
beräknade restvärdet över den beräknade nyttjandeperi-
oden, görs linjärt enligt följande:

Typ av tillgång Nyttjandeperiod
Inventarier  3-5 år

Maskiner 5 år

Kontorsinventarier 5 år

Datorer  3-5 år

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje 
balansdag och justeras vid behov. Vinster och förluster vid 
avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljnings-
intäkten och det redovisade värdet och redovisas i övriga 
rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i 
resultaträkningen.

Nedskrivningar av icke-fi nansiella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, samt 
aktiverade utvecklingskostnader som ännu inte tagits i 
bruk, skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med 
avseende på värdenedgång närhelst händelser eller föränd-
ringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet 
kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med 
det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger 
dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av 
tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader 
och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivnings-
behov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det fi nns 
separata identifi erbara kassafl öden (kassagenererande 
enheter). För tillgångar, andra än fi nansiella tillgångar och 
goodwill, som tidigare har skrivits ner görs per varje balans-
dag en prövning av om återföring bör göras.

Leasing
Anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassifi -
ceras i enlighet med leasingavtalets ekonomiska innebörd. 
Leasingobjekt som disponeras via fi nansiell leasing redo-
visas som anläggningstillgång och framtida leasingavgifter 
som räntebärande skulder. För leasingobjekt som klassifi -
ceras som operationell leasing redovisas leasingkostnaden 
som rörelsekostnad i resultaträkningen. Leasing av anläggn-
ingstillgångar, där koncernen i allt väsentligt innehar de eko-
nomiska risker och fördelar förknippade med ägandet, klas-
sifi ceras som fi nansiell leasing. Finansiell leasing redovisas 
vid leasingperiodens början till det lägre av leasingobjektets 
verkliga värde och nuvärdet av minimileasingavgifterna. 
Övriga leasingavtal klassifi ceras som operationell leasing.  
Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för 
eventuella incitament från leasinggivaren) kostnadsförs i 
resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Finansiella tillgångar
Koncernen klassifi cerar sina fi nansiella tillgångar i följande 
kategorier: fi nansiella tillgångar värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen samt lånefordringar och kundfordringar. 
Klassifi ceringen är beroende av för vilket syfte den fi nansiella 
tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassifi ceringen 
av de fi nansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfäl-
let och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle.

Allmänna principer
Köp och försäljning av fi nansiella tillgångar 
redovisas på affärsdagen – det datum då koncernen förbind-
er sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument 
redovisas första gången till verkligt värde plus transaktions-
kostnader, vilket gäller alla fi nansiella tillgångar som inte 
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga 
transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finan-
siella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassafl öden från instrumentet har löpt ut eller över-
förts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella 
tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. 
Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Verkligt värde på noterade fi nansiella tillgångar motsvaras 
av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen. Verkligt 
värde på onoterade fi nansiella tillgångar fastställs genom att 
använda värderingsteknik till exempel nyligen genomförda 
transaktioner, pris på liknande instrument och diskonterade 
kassafl öden. Koncernen bedömer per varje balansdag om 
det fi nns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov förelig-
ger för en fi nansiell tillgång eller en grupp av fi nansiella 
tillgångar, såsom upphörande av en aktiv marknad eller att 
det ej är troligt att gäldenären kan uppfylla sina åtagande. 
Nedskrivningsprövning av kundfordringar beskrivs nedan 
under rubrik ”Lånefordringar och kundfordringar”.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen är fi nansiella tillgångar som innehas för handel. 
En fi nansiell tillgång klassifi ceras i denna kategori om den 
förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är fi nansiella tillgångar 
som inte är derivat. De har fastställda eller fastställbara 
betalningar och är inte noterade på en aktiv marknad. De 
ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med 
förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka 
klassifi ceras som anläggningstillgångar. Lånefordringar och 
kundfordringar klassifi ceras som kundfordringar respektive 
övriga fordringar samt andra långfristiga fordringar i balans-
räkningen. En nedskrivning av kundfordringar redovisas i 
rörelsereslutatet i resultaträkningen och en nedskrivning av 
lånefordringar redovisas som en fi nansiell post.

Varulager
Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs 
med användning av först in-, först ut-metoden (FIFU). 
Anskaffningsvärdet för färdiga varor och pågående arbeten 
består av formgivningskostnader, råmaterial, direkt lön, 
andra direkta kostnader och hänförbara indirekta tillverknings-
kostnader (baserade på normal tillverkningskapacitet). 
Lånekostnader 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 effektivräntemetoden, minskat med eventuell reserv för 
värdeminskning. En reserv för värdeminskning av kundford-
ringar görs när det fi nns objektiva bevis för att koncernen 
inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna 
enligt fordringarnas ursprungliga villkor.

Väsentliga fi nansiella svårigheter hos gäldenären, san-
nolikhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller 
genomgå fi nansiell rekonstruktion och uteblivna eller 
försenade betalningar (förfallna sedan mer än 30 dagar) 
betraktas som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av 
en kundfordran kan föreligga. Reservens storlek utgörs av 
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet 
av bedömda framtida kassafl öden.

Likvida medel
I likvida medel i balansräkningen ingår kassa och banktill-
godohavanden samt spärrade bankkontohavanden som 
förväntas bli reglerade inom 12 månader efter balansdagen. 
I likvida medel i kassafl ödesanalysen ingår kassa och bank-
tillgodohavanden.

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

Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto 
efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter 
till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mel-
lan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 
återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat 
över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Lånekostnader belastar resultatet för den period till vilken de 
hänför sig. Upplåning klassifi ceras som kortfristiga skulder 
om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betaln-
ing 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 skatte-
satser som är beslutade eller som är aviserade och med stor 
säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i 
resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande 
skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster 
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget 
kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräknings-
metoden på alla temporära skillnader som uppkommer 
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskotts-
avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas 
i den utsträckning det är troligt att avdraget kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning. Uppskjuten skatteskuld 
avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar 
i dotterbolag och fi lialer redovisas inte i koncernredovisnin-
gen 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
Confi dence pensionsplaner fi nansieras vanligen genom 
betalningar till försäkringsbolag. Bolaget har endast avgifts-
bestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan 
är en pensionsplan enligt vilken Confi dence betalar fasta 
avgifter till en separat juridisk enhet. Confi dence har inte 
några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytter-
ligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga 
tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som 
hänger samman med de anställdas tjänstgöring under in-
nevarande eller tidigare perioder. 

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

Avsättningar
Avsättningar för 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 sannolikt att ett utfl öde 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 avyttringsgrupper) klassifi ceras som anläggningstill-
gångar som innehas för försäljning om deras redovisade 
värde huvudsakligen kommer att återvinnas genom en 
försäljnings-transaktion, inte genom fortlöpande användning. 
Anläggningstillgångar (eller avyttringsgrupper) klassifi cerade 
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 avyttringsgrupp eller en 
enstaka anläggningstillgång. 

Resultat per aktie
Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens 
resultat (totalt, från kvarvarande respektive från avvecklade 
verksamheter) i koncernen hänförligt till moderbolagets 
aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier 
utestående under perioden. Vid beräkningen av resultat per 
aktie efter utspädning justeras resultatet och det genom-
snittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av 
utspädande potentiella stamaktier, vilka under rapporterade 
perioder utgörs av konvertibla skuldebrev och optioner. 
Utspädning från optioner uppstår endast när lösenkursen 
är lägre än aktiernas marknadsvärde och är större ju större 
skillnaden är mellan lösenkursen och marknadsvärdet. 
Konvertiblerna respektive optionerna anses inte vara 
utspädande om de medför att resultat per aktie från kvar-
varande 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 Årsredo-
visningslagen och  Redovisningsrådets rekommendation 
RFR 2.1 "Redovisning för juridisk person". RFR 2.1 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. Rekommendationen anger vilka undantag och 
tillägg som ska göras jämfört med redovisning enligt IFRS.

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets 
redovisningsprinciper
Skillnader mellan koncernen och moderbolagets redovis-
ningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna redovis-
ningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga peri-
oder som presenteras i moderbolagets fi nansiella rapporter.

Dotterbolag
Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt 
anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast 
erhållna utdelningar under förutsättning att dessa har 
intjänats under förvärvet. Utdelningar som överstiger dessa 
intjänade vinstmedel betraktas som en återbetalning av 
investeringen och reducerar andelens redovisade värden.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Moderbolaget redovisar aktieägartillskott och koncernbidrag 
i enlighet med uttalandet UFR 2 från Rådet för fi nansiell 
rapportering. Aktieägartillskott redovisas direkt mot eget 
kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar 
hos givaren, i den mån nedskrivning inte erfordras. 
Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd.

Uppställningsform för resultat- och balansräkning
Moderbolaget följer ÅRLs uppställningsform för resultat- och 
balansräkningen, vilket bland annat innebär en annan upp-
ställningsform för eget kapital och att avsättningar redovisas 
som en egen huvudrubrik i balansräkningen.

Not 3 Transaktioner med närstående 
Moderbolaget har under året tagit upp kortfristiga lån från 
Elander Fritid AB om 2,5 MSEK, Newtech AB 
(Lennart Preutz) om 1,5 MSEK, Relacom AB om 1,0 MSEK 
och Elander Invest AB om 1,5 MSEK. Av ovanstående lån 
har 0,25 MSEK återbetalats till Elander Fritid AB, 1,0 MSEK 
har återbetalats till Newtech AB och 1,5 MSEK har återbeta-
lats till Elander Invest AB. Ränta har utgått på ovanstående 
lån till marknadsmässiga villkor.

Riktad nyemission till styrelseledamöter och närstående har 
genomförts till ett belopp om 0,8 MSEK. 

Koncernen har hyrt installationstekniker av Relacom AB 
till ett belopp av 14,3 MSEK. Transaktionerna har skett på 
marknadsmässiga villkor. 

I samband med nyemissionen i december 2008 blev Erik 
Penser Bankaktiebolag en av Confi dence största ägare. 
Garantiersättning, ränta och övriga arvoden har under året 
utgått till dem med ett belopp om 2,7 MSEK. Vidare har 
Confi dence under året tagit upp ett kortfristigt lån om 0,5 
MSEK som i sin helhet återbetalats under december 2008.

Moderbolaget har köpt redovisningstjänster av IL Redovisning 
(Ingrid Larsson, tidigare CFO) till ett belopp om 244 KSEK. 
Den totala skulden till IL Redovisning, hänförlig till ett kort-
fristigt lån, uppgick på balansdagen till 1,0 MSEK. Vidare 

har koncernen köpt tjänster 
av MW Marketing AB (Mats Wahlgren) till ett belopp 
om 867 KSEK under 2008. På balansdagen hade koncernen 
oreglerade leverantörsskulder till MW Marketing om 460 KSEK.

Moderbolaget har under året köpt tjänster från Reforce 
International AB (Per Edström) till ett värde av 36 KSEK.

I samband med förvärvet av ILS år 2005 upptogs ett lån om 
knappt 1,1 MSEK från Anders Kullberg. Bolaget har under 
året betalat 385 KSEK i ränta och amortering på detta lån. 
Bolaget har på balansdagen en låneskuld till Anders Kullberg 
om 805 KSEK.

Not 4 Finansiella riskfaktorer
Finansiella transaktioner i Confi dencekoncernen förekommer 
endast som en naturlig del i den löpande verksamheten. 
Inga transaktioner görs i spekulations- eller placeringssyfte. 

Confi dence klassifi cerar fi nansiella risker som:

• Valutarisk
• Ränterisk
• Kreditrisk
• Likviditetsrisk och re-fi nansieringsrisk

Valutarisk
Confi dence har  intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i 
andra valutor än SEK, vilket resulterar i en valutaexponering 
i resultaträkningen, balansräkningen och kassafl ödet. 
I hanteringen av valutarisker skiljer Confi dence på två typer 
av exponering: transaktions- och omräkningsexponering.

Transaktionsexponering
Utländska dotterbolag har till övervägande del transaktioner 
sin funktionella valuta. Den transaktionsexponering som 
fi nns är när svenska koncernbolag fakturerar utländska 
koncernföretag som vanligtvis sker i dess funktionella valuta, 
varför valutarisken koncentreras till svenska koncernbolag. 
Exponeringsrisken minimeras genom att koncernen tillämpar 
relativ kort kredittid till utländska koncernbolag.

Omräkningsexponering
Confi dence har koncernföretag med verksamhet utomlands. 
Nettoresultatet från utländska koncernföretag och värdet 
på dessa investeringar påverkas av valutakursförändringar, 
vilket i sig påverkar koncernens balans- och resultaträkning 
vid omräkning till SEK. 

Koncernens omsättning och resultat 
har följande valutafördelning:

2008
Valuta Omsättning Resultat
SEK 81 554 -34 718
GBP 23 986 -9 198
EUR 6 497 -255

112 037 -44 171

2007
Valuta Omsättning Resultat
SEK 82 980 -24 098
GBP 42 453 -559
EUR 5 283 -1 102

130 716 -25 759
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Koncernens tillgångar och skulder 
har följande valutafördelning:

2008
Valuta Tillgångar Skulder
SEK 61 453 52 569
GBP 14 779 7 323
EUR 2 985 6 351

79 217 66 243

2007
Valuta Tillgångar Skulder
SEK 210 539 98 913
GBP 12 019 10 787
EUR 2 475 5 189

225 033 114 889

Koncernen har för närvarande som policy att inte skydda 
ovanstående omräkningsexponeringar i utländsk valuta.

Confi dence är exponerat för ränterisk, då marknadsvärdet 
på vissa balansposter påverkas av förändringar i underlig-
gande ränta samt genom påverkan från ränteförändringar 
avseende ränteintäkter och räntekostnader. Nettoskulden 
uppgick till -15,8 (-15,8) MSEK vid årsskiftet 2008 
bestående av likvida medel uppgående till 3,4 (1,1) MSEK 
och räntebärande skulder om -19,2 (-16,9) MSEK.

Kreditrisk
Kreditrisk är uppdelad i två  kategorier; kreditrisk i 
kundfordringar samt fi nansiell kreditrisk. 

Kreditrisk i kundfordringar 
Värdet av utestående kommersiella kundfordringar uppgick 
till 18,4 (30,8) MSEK per årsskiftet. Reserveringar avseende 
förväntade förluster görs löpande och uppgick per den 
31 december 2008 till 0,7 (0,7) MSEK. Bolagets kunder 
består i huvudsak av medelstora och stora företag och 
koncerner. Kreditbedömningar göras på alla nya kunder 
som inte är välkända. Confi dence nominella kreditförluster 
har historiskt sett varit låga. Värdet av utestående kommer-
siella kundfordringar är nära kopplat till försäljningsfördelnin-
gen och innefattar inga större kreditrisker koncentrerade till 
vare sig vissa kunder eller geografi ska regioner.
I nedanstående tabell visas bruttovärdet för kundfordringar 
uppdelade efter ålder tillsammans med hänförliga avsättningar 
för nedskrivningar.

2008
Kundfordringar Brutto Nedskrivet

Ännu ej förfallna 12 019 -

Förfallet 1-30 dgr 3 317 -
Förfallet 31-60 dgr 428 -
Förfallet 61-90 dgr 594 -
Förfallet över 90 dgr 2 742 -707
Utgående balans 19 100 -707

2007
Kundfordringar Brutto Nedskrivet

Ännu ej förfallna 19 326 -

Förfallet 1-30 dgr 9 316 -
Förfallet 31-60 dgr 1 067 -
Förfallet 61-90 dgr 315 -201
Förfallet över 90 dgr 1 479 -468
Utgående balans 31 503 -669

Finansiell kreditrisk
Placeringar i fi nansiella instrument innebär en risk att 
motparten inte fullgör sina förpliktelser. Denna exponering 
uppkommer vid investeringar av likvida medel och andra 
fi nansiella instrument med positiva orealiserade resultat mot 
banker och andra motparter. Confi dence begränsar dessa 
risker genom att placera överskottslikviditet i motparter med 
goda kreditbetyg.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisken är att Confi dence inte kan möta sina kort-
fristiga betalningsåtaganden p g a likviditetsbrist eller illikvid 
kassareserv. Löpande förluster har försatt Confi dence i ett 
likviditetsmässigt utsatt läge och trots den nyemission som 
genomfördes under senare delen av 2008 är likviditets-
situationen idag fortsatt ansträngd. 

Re-fi nansieringsrisk
Re-fi nansieringsrisken är risken att Confi dence inte kan 
re-fi nansiera sina utestående skulder till acceptabla villkor, 
eller överhuvudtaget, vid en given tidpunkt. Lånefi nansiering 
sker i huvudsak genom upplåning på de svenska kapital-
marknaderna.

Lånen har nedanstående struktur, snitträntor och 
förfalloprofi ler

2008

Lån
Snitt ränta 

(%)
Inom 
ett år 2-5 år

Senare 
än 5 år Totalt

Checkräkningskredit 4,01% 1 936 - - 1 936

Fakturafi nansiering 4,01% 8 905 - - 8 905

Banklån 3,91% 3 375 - - 3 375

Övriga lån 9,16% 4 928 63 - 4 991

SUMMA 19 144 63 - 19 207

2007

Lån
Snitt ränta 

(%)
Inom 
ett år 2-5 år

Senare 
än 5 år Totalt

Checkräkningskredit 7,50% 1 905 - - 1 905

Fakturafi nansiering 6,87% 6 035 - - 6 035

Banklån 5,95% 4 500 1 285 750 6 535

Övriga lån 7,67% 2 430 - - 2 430

SUMMA 14 870 1 285 750 16 905

Outnyttjad checkräkningskredit och fakturafi nansiering 
uppgick på balansdagen till 0,0 (1,1) MSEK respektive 
0,0 (6,0) MSEK.
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Not 5 Viktiga uppskattningar och 
bedömningar för redovisningsmål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om fram-
tiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som 
blir följden av dessa kommer, defi nitionsmässigt, sällan att 
motsvara det verkliga 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 immateriella och materiella 
anläggningstillgångar
Koncernledningen fastställer bedömd nyttjandeperiod och 
därmed sammanhängande avskrivning för koncernens im-
materiella och materiella anläggningstillgångar. Dessa 
uppskattningar baseras på historisk kunskap om mot-
svarande tillgångars nyttjandeperiod. Nyttjandeperiod samt 
bedömda restvärden prövas varje balansdag och justeras 
vid behov. Redovisade värden för respektive balansdag för 
immateriella och materiella anläggningstillgångar, 
se not 16 - 20.

Värdering av tillgångar
Tillgångar och skulder i denna rapport är värderade utifrån 
antagandet om fortsatt drift, så kallad going concern. En an-
norlunda bedömning utav detta, se avsnitt "Likviditetsrisk", 
kan innebära annan värdering av tillgångar och skulder än i 
denna fi nansiella rapport.

Nedskrivningsprövning för goodwill
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov 
föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisnings-
princip som beskrivs under avsnitt ”Nedskrivning av icke-
fi nansiella tillgångar”. Nedskrivningsprövningen för samtliga 
enheter baseras på beräkning av nyttjandevärdet. Detta 
värde bygger på framtida kassafl ödesprognoser, där de fem 
första åren har baserats på den prognos som fastställts av 
företagsledningen.

Antalet prognosperioder är antagna till oändlighet, där de 
kassafl öden som ligger längre fram än fem år har getts en 
årlig tillväxttakt om 5%. De prognostiserade kassafl ödena 
har nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta på 14% 
för Sverige och 16% för England. 

För samtliga kassagenererande enheter överstiger återvin-
ningsvärdet det redovisade värdet. På grund av möjliga 
förändringar i prognosticerat rörelseresultat, diskonterings-
ränta och tillväxttakt efter de fem första åren kan resultera i 
att återvinningsvärdet blir lägre än redovisat värdet, har en 
särskild känslighetsanalys upprättats för respektive kassa-
fl ödesgenererande enhet. Skillnaden mellan återvinnings-
värde och redovisat värde per 31 december 2008 är för 
den svenska verksamheten 8 MSEK och 2 MSEK för den 
engelska verksamheten.

Känslighetsanalysen visar på att diskonteringsräntan efter 
skatt kan öka med cirka 1 procentenhet utan att återvinnings-
värdet understiger redovisat värde i något av enheterna. De 
första fem årens prognosticerade rörelseresultat kan minska 
med ca 15 procent i respektive enhet utan att återvinnings-
värdet understiger redovisat värde. Tillväxttakten efter de fem 
första åren kan minska med cirka 2 procentenheter avseende 
Sverige och 4 procentenheter avseende England utan att 
återvinningsvärdet understiger redovisat värde.

Värdering av underskottsavdrag
Koncernen tar upp uppskjutna skattefordringar endast om 
det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer 
att fi nnas tillgängliga, mot vilka den temporära skillnaden 
kan utnyttjas. Redovisade värden för uppskjuten skattefor-
dran för respektive balansdag framgår av not 24 ”Uppskjuten 
skatt” och för 2008 fi nns ingen skattefordran upptagen. I not 
14 framgår att ej värderade underskottsavdrag per uppgår 
till cirka 155 MSEK. Ej värderade underskottsavdrag var 
främst hänförliga till moderbolaget.

Fördelning av anläggningstillgångar på segment 
samt goodwill till kassagenererande enheter
Vid 2007 års redovisning av de gemensamma anläggnings-
tillgångarna per segment fördelades dessa baserat på 
respektive segments verksamhetsvolym vilket ansågs vara 
en rimlig fördelningsgrund. Motsvarande fördelning har även 
skett vid fördelning av koncerngemensamma kostnader 2007. 
2008 har en bedömning skett utifrån faktiskt nyttjande.

Förvärvsgoodwill har fördelats på kassagenererande enheter 
och segment utifrån en bedömning av vilka enheter som 
kommer att dra nytta av de synergier etc som rörelseförvärvet 
skapar. När fördelningen genomförts har ledningen vägt 
in enheternas uppskattade verksamhetsvolymer samt en 
bedömning av marknadens utveckling för respektive enhet.

Intäktsredovisning
Värdering av pågående projekt görs enligt successiv 
vinstavräkning. I balansräkningen är upptaget upparbetade 
ej fakturerade arvoden på löpande räkningsuppdrag samt 
fastprisuppdrag som har värderats till utfaktureringspris 
efter avdrag för eventuella avvikelser mellan upparbetning 
och fastställandegrad. Löpande uppdrag faktureras normalt 
månadsvis. Färdigställandegraden i fastpriser bedöms 
genom att uppdragsansvarig får göra en bedömning av 
utfört och återstående arbete. Intäkten redovisas inte om det 
fi nns en osäkerhet avseende värdet. Risk kan fi nnas att det 
slutliga resultatet kan komma att avvika från det successivt 
upparbetade resultatet.

Not 6 Inköp och försäljning inom 
koncernen
Av moderbolagets totala intäkter avser 86 procent (0) 
andra företag inom koncernen. Av moderbolagets totala 
rörelsekostnader avser 0 (60) procent andra företag inom 
koncernen.
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Not 7 Rapportering per segment

Segmentrapportering upprättas för koncernens rörelsegrenar. Koncernens interna rapporteringssystem uppbyggt utifrån 
uppföljning av avkastningen på koncernens verksamhet uppdelad efter geografi  varför geografi skt område är den primära 
indelningsgrunden. 

I segmentens resultat, tillgångar och skulder har inkluderats direkt hänförbara poster som kan fördelas på segmenten på 
ett rimligt och tillförlitligt sätt. Ej fördelade poster består av eventuella ränte- och utdelningsintäkter, vinster vid avyttring av 
fi nansiella placeringar och räntekostnader samt förluster vid avyttring av fi nansiella placeringar. Tillgångar och skulder som 
inte har placerats ut på segment är uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder, fi nansiella placeringar samt 
fi nansiella fordringar och skulder. I segmentens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar ingår samt-
liga investeringar. Uppskattningar vid fördelning av anläggningstillgångar kommenteras i not 5.

Koncernen består av följande tre primära segment:

           Sverige              Irland              England Oallokerat¹)        Totalt

KSEK 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Externa intäkter 89 547 99 100 6 497 5 283 24 903 42 788 -8 909 -16 455 112 038 130 715

Totala intäkter 89 547 99 100 6 497 5 283 24 903 42 788 -8 909 -16 455 112 038 130 715

Rörelseresultat i segment -27 727 9 854 -248 -865 -5 416 -802 -11 444 -8 357 -44 835 -170

Övriga rörelsekostnader - -25 257

Rörelseresultat -44 835 -25 427

Finansiella intäkter 635 417

Finansiella kostnader -2 185 -2 055

Resultat efter fi nansiella poster -46 385 -27 065

Skatt 2 214 1 305

Årets resultat -44 171 -25 760

Tillgångar 58 968 210 539 2 777 2 475 12 732 12 019 4 740 -108 398 79 217 116 635

Skulder 36 332 55 130 3 254 2 939 7 026 23 804 19 632 -9 154 66 244 72 719

Investeringar 1 391 1 900 - 101 - 821 - -316 1 391 2 507

Avskrivningar 4 588 7 945 253 423 17 3 430 - -1 319 4 858 10 479

Nedskrivningar anläggningstillgångar 10 611 - - - - - - - 10 611 -

Medelantal anställda 68 89 5 6 28 33 - - 101 128

Omsättning per affärsområde:

           System          Produkt
Övrigt och koncern-

poster¹)          Totalt
KSEK  2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Externa intäkter 114 451 133 950 6 496 13 221 -8 909 -16 455 112 038 130 715

Totala intäkter 114 451 133 950 6 496 13 221 -8 909 -16 455 112 038 130 715

Summa intäkter 112 038 130 715
Tillgångar 74 088 119 521 389 11 797 4 740 -14 683 79 217 116 635

Investeringar 1 286 2 569 106 254 - -316 1 392 2 507

1) Under denna rubrik ingår eliminering av försäljning inom koncernen samt koncernens gemensamma kostnader.

All försäljning och inköp inom segmenten sker på marknadsmässiga villkor.
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Not 8 Övriga rörelseintäkter
Bland övriga intäkter redovisas intäkter som kommer från aktiviteter utanför den normala verksamheten. Här ingår dels 
intäkter av återkommande karaktär som hyresintäkter, dels intäkter av mer tillfällig karaktär som vinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar.

                                        Koncernen                                       Moderbolaget

KSEK 2008 2007 2008 2007

Hyresintäkter 38 110 - -

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 462 2 289 - -

Erhållen försäkringsersättning 282 - 33 -

Övriga poster 101 3 100 - -

TOTALT 883 5 499 33 -

Not 9 Arvoden och kostnader till revisorer och revisionföretag

                                        Koncernen                                         Moderbolaget

KSEK 2008 2007 2008 2007

BDO

Revisionsarvoden 1 490 1 494 699 425

Andra arvoden 9 19 - -

Övriga revisionsbyråer

Övriga arvoden - 13 - -

TOTALT 1 499 1 526 699 425

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller 
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
Allt annat är andra uppdrag.

Andra uppdrag avser främst revisionsnära konsultationer i samband med förvärv och skattefrågor.
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Not 10 Operationell leasing

Framtida betalningsåtaganden i koncernen för ej uppsägningsbara operationella leasingkontrakt (inkl. hyresavtal) fördelar 
sig enligt följande:

                                    Koncernen                                     Moderbolaget

KSEK 2008 2007           2008 2007

Inom 1 år 5 487 2 196 1 303 1 177

Mellan 2–5 år 8 589 6 603 3 422 5 315

Senare än 5 år - - - -

Summa betalningsåtaganden 14 076 8 799 4 725 6 492

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

                                      Koncernen-                                      Moderbolaget

KSEK 2008 2007           2008 2007
Årets kostnad avseende operationell leasing av 
tillgångar uppgår till: 5 630 2 025 1 258 398

Varav lokalhyra 2 183 - 1 156 -

Confi dence har ej ingått några fi nansiella leasingavtal.

Not 11 Personal

Medelantalet anställda

2008 2007

KSEK Total   Varav kvinnor Total Varav kvinnor

Moderbolaget Sverige 2 - 2 -

Dotterbolag

Sverige 66 11 87 14

England 28 8 33 10

Irland 5 1 6 1

TOTALT 101 20 128 25

Könsfördelning i koncernen (inkl. dotterbolag) för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare

2008 2007

KSEK Antal på balansdagen      Varav kvinnor Antal på balansdagen Varav kvinnor

Styrelseledamöter 5 1 7 1

VD och övriga ledande befattningshavare 7 - 10 1

KONCERNEN TOTALT 12 1 17 2
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Löner, andra ersättningar och sociala avgifter

               2008                2007

KSEK
Löner och andra 

ersättningar
    Sociala kostnader 

(varav pension)
Löner och andra 

ersättningar
Sociala kostnader 

(varav pension)

Moderbolaget 1 975 1 199 1 443 940

(344) (220)

Dotterbolag 36 223 10 049 44 176 13 776

(707) (2 261)

KONCERNEN TOTALT 38 198 11 248 45 619 14 716

(1 051) (2 481)

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter med fl era 
och övriga anställda

               2008                 2007

KSEK
Styrelse och VD 

(Varav tantiem o dyl)     Övriga anställda
Styrelse och VD 

(Varav tantiem o dyl) Övriga anställda

Moderbolaget 1 975 - 1 033 410

(-) (-)

Dotterbolag

Sverige 149 23 133 3 446 26 677

England 846 9 360 676 10 063

Irland 563 2 172 705 2 609

Summa dotterbolag 1 558 34 665 4 827 39 349

(-) (-)

KONCERNEN TOTALT 3 533 34 665 5 860 39 759

 (-) (-)
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Ersättningspolicy samt ersättning till ledande befattningshavare 
Följande riktlinjer beträffande ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen godkändes på årsstämman 
2008. Riktlinjerna omfattar Confi dencekoncernens ledande befattningshavare som här avses koncernchefen och andra 
ledande funktioner i dotterbolagen såsom marknads- och affärsområdeschefer.

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 vid-
makthålla rättvisa 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 35-50 
procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och för andra ledande befattningshavare får den maximalt 
uppgå till 25 - 50 procent av den fasta lönen. 

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

För koncernchefen 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.

Koncernchefen har en uppsägningstid om 12 månader från Bolagets sida och 6 månader från den anställde.
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Ersättningar till ledande befattningshavare

Ersättning och övriga förmåner under 2008

KSEK
Arvoden/
Grundlön

Rörlig 
ersättning

Övriga 
förmåner

Pensions-
kostnader

Finansiella 
instrument Summa

Per Edström, Styrelseordförande 60 - - - - 60

Erik Hallberg , f.d Styrelseordförande 80 - - - - 80

Lennart Preutz. Ledamot och f.d. tf Styrelse-
ordförande 60 - - - - 60

Willi Persson, Ledamot 60 - - - - 60

Per-Arne Lundberg, Ledamot 60 - - - - 60

Camilla Sundström, Ledamot 40 - - - - 40

Benny Johansson, f.d. Ledamot 20 - - - - 20

Katrin Tombach, f.d. Ledamot 55 - - - - 55

Verkställande direktören 1 351 2001) 83 251 1 885

Andra ledande befattningshavare (5 stycken) 2 168 - 181 137 - 2 486

Totalt 3 954 200 264 388 - 4 806

1) Avser rörlig lönedel för verksamhetsåret 2007.

Ersättningar och förmåner under 2007

KSEK
Arvoden/
Grundlön

Rörlig 
ersättning

Övriga 
förmåner

Pensions-
kostnader

Finansiella 
instrument Summa

Erik Hallberg, Styrelseordförande 120 - - - - 120

Lennart Preutz  60 - - - - 60

Benny Johansson  60 - - - - 60

Katrin Tombach  60 - - - - 60

Willi Persson 60 - - - - 60

Odd Nyrud 60 - - - - 60

Per-Arne Lundberg 60 - - - - 60

Per Edström 40 - - - - 40

Verkställande direktören 1) 900 54 226 1 180

Andra ledande befattningshavare (10 personer) 5 331 - 154 1 573 - 7 058

TOTALT 6 751 - 208 1 799 - 8 758

1) Avser 10 månader.
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Not 12 Övriga kostnader

Under posten övriga kostnader redovisas transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste 
engångsposterna avser nedskrivningar.

                                    Koncernen                          Moderbolaget

KSEK 2008 2007 2008         2007

Aktiverat arbete för egen räkning - -3 477 - -

Kostnad såld vara -2 915 -10 269 - -

Övriga externa kostnader -1 815 -8 015 -1 573 -

Personalkostnader - -3 496 - -

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -10 661 - -82 202 -

Summa rörelsekostnader -15 391 -25 257 -83 775 -

I beloppet "Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar" utgör 10 611 nedskrivningar av Immateriella anläggningstill-
gångar där nedskrivning utav Goodwill utgör 1 486 KSEK (se not 18) och Övriga immateriella anlägningstillgångar 
9 125 KSEK (se not 17). Alla nedskrivningar är hänförligt till segmentet Sverige.

Övriga kostnader utfördelat per segment 
                                  Koncernen

KSEK 2008         2007

Sverige -12 879 -21 247

England -846 -2 404

Irland -46 -

Övrigt och koncernposter -1 620 -1 606

Summa rörelsekostnader -15 391 -25 257

Not 13 Finansiella intäkter och fi nansiella kostnader

                                 Koncernen                            Moderbolaget

KSEK 2008 2007 2008         2007

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter och liknande resultatposter 44 81 4 9

Kursdifferenser 395 283 395 90

Andra fi nansiella intäkter 196 53 195 53

Summa fi nansiella intäkter 635 417 594 152

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader -2 169 -1 856 -925 -542

Kursdifferenser -16 -199 - -166

Summa fi nansiella kostnader -2 185 -2 055 -925 -708

Finansnetto -1 550 -1 637 -331 -556
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Not 14 Skatt på årets resultat

Redovisat i resultaträkningen

                         Koncernen                            Moderbolaget

KSEK 2008 2007 2008         2007

Aktuell skattekostnad -323 - - -

Uppskjuten skattekostnad 2 537 1 305 - -

Skattekostnad 2 214 1 305 - -

Koncernens skatteintäkt för året uppgick till 2 214 (1 305) KSEK eller 4,8% (4,8%) av resultatet efter fi nansnetto. 
Skatteintäkten är i huvudsak hänförlig till upplösning av uppskjuten skatt.

Avstämning mellan koncernens vägda genomsnittsskatt, baserad på respektive lands skattesats, 
och koncernens verkliga skatt:

                                     Koncernen                                       Moderbolaget

KSEK 2008 2007 2008         2007

Resultat efter fi nansiella poster -46 385 -27 065 -93 925 -14 445

Vägd genomsnittsskatt baserad
på respektive lands skattesats 12 988 7 578 26 299 4 045

Skatteeffekter av:

Ej avdragsgilla kostnader -522 -1 087 -23 011 -4

Ej skattepliktiga intäkter 2 16 - 0

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år -322 - - -

Underskottsavdrag utan motsvarande aktiveringav 
uppskjuten skatt -8 718 -6 572 -3 288 -4 041

Avdrag utan motsvarande förändring av uppskjuten 
skatt -1 214 - - -

Övrigt inklusive skillnader i koncernens skattesats 
(28%) och övriga länders skattesatser - 1 370 - -

Total redovisad verklig skatt 2 214 1 305 - -

Underskottsavdrag
Outnyttjade underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej redovisats uppgick den 31 december 2008 i koncernen 
till cirka 155 (125) MSEK och i moderbolaget till 116 MSEK. Samtliga underskott har en obegränsad livslängd. 
Någon uppskjuten skatt avseende dessa underskottsavdrag har ej redovisats.
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Not 15 Resultat per aktie

Förändring i antal aktier
Antal aktier st 2008         2007

Utestående aktier vid periodens början 169 196 043 159 195 461

Nyemission, registrerad 16 600 000 10 000 582

Nyemission, ej registrerad 338 392 086 -

Utestående aktier vid periodens slut 524 188 129 169 196 043

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

2008         2007

Årets resultat, KSEK, hänförligt till aktieägarna i Confi dence International AB (publ.) -44 171 -25 760

Medelantal utestående aktier 187 675 083 161 695 535

Resultat per aktie, SEK -0,24 -0,16

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

2008         2007

Årets resultat, hänförligt till aktieägarna i Confi dence International AB (publ.) -44 171 -25 760

Medelantalet aktier efter utspädning och med fullt utnyttjande av optioner 187 675 083 161 695 535

Resultat per aktie, SEK -0,24 -0,16

Not 16 Balanserade utvecklingskostnader

                         Koncernen                          Moderbolaget

KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31        2007-12-31

Ingående anskaffningsvärde 15 125 25 550 1 428 8 164

Investeringar 806 1 812 - -

Försäljning/utrangering -1 980 -12 312 -1 007 -6 812

Omklassifi ceringar - 76 - 76

Utgående anskaffningsvärde 13 951 15 125 421 1 428

Ingående ackumulerade avskrivningar -9 407 -12 502 -571 -225

Årets avskrivningar -1 104 -1 254 -220 -270

Försäljning/utrangering 913 4 425 492 -

Omklassifi ceringar - -76 - -76

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 598 -9 407 -299 -571

Ingående ackumulerade nedskrivningar -731 -7 543 - -6 812

Försäljning/utrangering - 6 812 - 6 812

Utgående ackumulerade nedskrivningar -731 -731 - -

Netto bokfört värde 3 622 4 987 122 857
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Not 17 Övriga materiella anläggningstillgångar

                 Koncernen                   Moderbolaget

KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31        2007-12-31

Ingående anskaffningsvärde 21 040 21 111 2 192 2 192

Investeringar - - - -

Försäljning/utrangering -2 191 - -2 192 -

Årets omräkningsdifferens - -71 - -

Utgående anskaffningsvärde 18 849 21 040 - 2 192

Ingående ackumulerade avskrivningar -7 764 -3 572 -803 -365

Årets avskrivningar -3 091 -4 208 -329 -438

Försäljning/utrangering 1 131 - 1 132 -

Årets omräkningsdifferens - 15 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 724 -7 764 - -803

Årets nedskrivningar -9 125 - - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -9 125 - - -

Netto bokfört värde - 13 275 - 1 388

Not 18 Goodwill

                  Koncernen

KSEK   2008-12-31 2007-12-31

Ingående anskaffningsvärde 69 927 70 449

Årets omräkningsdifferens -1 046 -522

Utgående anskaffningsvärde 68 881 69 927

Ingående ackumulerade nedskrivningar -28 705 -28 705

Årets nedskrivningar -1 486 -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -30 191 -28 705

Netto bokfört värde 38 690 41 222

Prövning av värdet på goodwill sker löpande i enlighet med redovisningsprinciper som beskrivs i not 2. Goodwill fördelas på 
koncernens kassagenererande enheter (KGE) identifi erade per koncernföretag och land. 

Återvinningsbart belopp för en KGE fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från 
uppskattade framtida diskonterade kassafl öden för fem år baserade på fi nansiella budgetar för 2008. Kassafl öden bortom 
budgetperioden extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt. De diskonteringsräntor som används anges före skatt och 
återspeglar specifi ka risker som gäller för de olika geografi ska segmenten. Använd diskonteringsränta fördelningsränta 
samt fördelning på kassagenererande enhet framgår nedan. Se sidan 37 och not 3, "Nedskrivningsprövning för goodwill", 
för känslighetsanalys.

KSEK
Genomsnittlig 

WACC 2008, % 2008-12-31         2007-12-31

Sverige 14 % 30 816 32 302

England 16 % 7 874 8 920

Netto bokfört värde 38 690 41 222
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Not 19 Inventarier

                        Koncernen                        Moderbolaget

KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31        2007-12-31

Ingående anskaffningsvärde 10 455 9 891 931 931

Investeringar 586 695 - -

Försäljning/utrangering -1 558 -27 - -

Årets omräkningsdifferens -270 -104 - -

Utgående anskaffningsvärde 9 213 10 455 931 931

Ingående ackumulerade avskrivningar -8 778 -8 041 -915 -911

Årets avskrivningar -664 -810 -5 -4

Försäljning/utrangering 1 368 - - -

Årets omräkningsdifferens 231 73 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 843 -8 778 -920 -915

Netto bokfört värde 1 370 1 677 11 16

Not 20 Byggnader

                        Koncernen                           Moderbolaget

KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31        2007-12-31

Ingående anskaffningsvärde 2 932 12 402 - -

Försäljning/utrangering -2 781 -8 743 - -

Årets omräkningsdifferens -151 -727 - -

Utgående anskaffningsvärde - 2 932 - -

Ingående ackumulerade avskrivningar -91 -1 712 - -

Försäljning/utrangering 86 1 390 - -

Årets omräkningsdifferens 5 231 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar - -91 - -

Netto bokfört värde - 2 841 - -
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Not 21 Andelar i koncernföretag

                  Moderbolaget

KSEK 2008-12-31        2007-12-31

Vid årets början 113 471 113 471

Aktieägartillskott 19 916 -

Nedskrivningar -82 156 -

Redovisat värde vid årets slut 51 231 113 471

Ägda av Confi dence International AB

 Org.nr Säte Kapitalandel, % Bokfört värde Årets resultat Eget Kapital

Confi dence RFID AB 556449-1727 Stockholm, Sverige 100 972 -157 504

TimeStamp AB 556527-0518 Stockholm, Sverige 100 100 -6 89

Confi dence Communications AB 556527-0476 Stockholm, Sverige 100 100 -31 172

Confi dence International Management AB 556587-5910 Stockholm, Sverige 100 100 - 100

Confi dence Intelligent Access AB 556287-6010 Stockholm, Sverige 100 147 -2 414 136

ILS Partner AB 556653-1942 Stockholm, Sverige 100 34 901 -2 535 99

Confi dence International Inc. USA 100 1 -0 -0

Confi dence Group UK Ltd. 3257841 Luton, England 100 - -544 -501

Confi dence Ireland Ltd., 331987 Dublin, Ireland 100 - -255 -3 366

Confi dence Vidionics Ltd. 2 541 294
High Wycombe, 
England 100 10 000 -3 922 83

Entry Systems Sweden AB 556339-9285 Göteborg, Sverige 100 4 910 -5 546 4 910

TOTALT 51 231

Ägda inom koncernen (Indirekta aktieinnehavare) Säte         Kapitalandel, %

Entry Event Sweden AB 556532-5932 Göteborg, Sverige 100

Antella AB 556632-8661 Stockholm, Sverige 100

Confi dence Sweden AB 556512-0408 Stockholm, Sverige 100
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Not 22 Andelar i intresseföretag

                 Koncernen                   Moderbolaget

KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31        2007-12-31

Redovisat värde vid årets början - 1 310 1 300 1 300

Avyttring av intresseföretag - - -1 300 -

Omklassificeringar - -1 310 - -

Årets förändring, netto - - - 1 300

Not 23 Övriga fi nansiella anläggningstillgångar

                 Koncernen                   Moderbolaget

KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31        2007-12-31

Bostadsrätt - 2 700 - -

Övriga fi nansiella anläggningstillgångar - 1 000 - -

TOTALT - 3 700 - -

Not 24 Uppskjuten skatt

Följande uppskjutna skatteskulder samt fordringar och förändringar däri har skett under året i koncernen.

KSEK Byggnader
Aktiverade 

utvecklingskostnader Immateriella tillgångar         Totalt
Ingående balans per den 1 Januari 2007 -587 -217 -3 055 -3 859

Redovisat mot resultaträkning under året 587 640 78 1 305

Omräkningsdifferenser - - 17 17

Utgående balans per den 31 December 2007 - 423 -2 960 -2 537

Redovisat mot resultaträkning under året - -423 2 960 2 537

Utgående balans per den 31 December 2008 - - - -

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder redovisas netto när det fi nns en legal kvittningsrätt och avsikten är att nyttja 
denna kvittning eller att realisera tillgången och skulden samtidigt. Efter kvittning föreligger följande balanser.

KSEK   2008 -12-31 2007-12-31

Uppskjutna skattefordringar - 423

Uppskjutna skatteskulder - -2 960

TOTALT - -2 537



51

Å
R

S
R

E
D

O
V

IS
N

IN
G

 2
00

8

CONFIDENCE INTERNATIONAL AB

Not 25 Varulager

                                 Koncernen                         Moderbolaget

KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31        2007-12-31

Reservdelar och förrådsartiklar 415 2 667 - -

Färdiga varor 2 385 1 359 - -

Netto bokfört värde 2 800 4 026 - -

Rörelser avseende inkuransreserver i varulager           Koncernen  Moderbolaget

KSEK 2008 2007 2008 2007

Ingående balans -8 -10 - -

Ökning -4 - - -

Upplösning av reserver - 2 - -

Netto bokfört värde -12 -8 - -

Not 26 Fordringar och skulder på beställare av entreprenadavtal

Entreprenaduppdrag intäktsförs i takt med upparbetning av projekten. Se redovisnings- och värderingsprinciper, not 2.

Uppgifter ur balansräkning

                       Koncernen                         Moderbolaget
Fordringar på beställare av uppdrag enligt 
entreprenadavtal, KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31        2007-12-31

Upparbetad intäkt 8 903 7 495 - -

Fakturering -4 817 -4 006 - -

Summa, tillgång 4 086 3 489 - -

                       Koncernen                         Moderbolaget
Skulder på beställare av uppdrag enligt 
entreprenadavtal, KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31        2007-12-31

Fakturering 5 001 5 241 - -

Upparbetad intäkt -4 156 -4 205 - -

Summa, skuld 845 1 036 - -

Upparbetade intäkter i pågående projekt inklusive redovisade vinster med avdrag för redovisade förlustreservationer 
uppgår till 13 059 (11 700) KSEK. Erhållna förskott uppgick till 9 818 (9 247) KSEK.
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Not 27 Kundfordringar

                  Koncernen                               Moderbolaget

KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Kundfordringar 19 100 31 503 10 8

Reserv för osäkra fordringar -707 -669 - -

TOTALT 18 393 30 834 10 8

                  Koncernen                              Moderbolaget
Rörelser avseende reserver för
Osäkra kundfordringar, KSEK 2008 2007 2008 2007

Ingående reserv -669 -1 067

Reserveringar -464 - - -

Ianspråktagande under perioden - 352 - -

Periodens återföringar av outnyttjade belopp 45 46 - -

Omklassifi ceringar 349 - - -

Omräkningsdifferens 32 - - -

Årets förändring, netto -707 -669 - -

Kundfordringar har följande valutafördelning
                  Koncernen                               Moderbolaget 

Valuta 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

SEK 13 683 23 067 10 10

GBP 3 497 6 309 - -

EUR 1 213 1 458 - -

TOTALT 18 393 30 834 10 10

Not 28 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

             Koncernen                               Moderbolaget

KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Förutbetalda hyror 517 304 300 289

Övriga upplupna intäkter & förutbetalda kostnader 1 667 794 105 97

TOTALT 2 184 1 098 405 387

Not 29 Tillgångar som innehas för försäljning

             Koncernen                               Moderbolaget

KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Ingående Intressebolagsandel  i Timeplan Hotel AB 1 310 1 310 - -

Försäljning -1 310 - - -

TOTALT - 1 310 - -
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Not 30 Finansiella skulder

Per 31 december 2008 uppgick bruttolåneskulden, inklusive upplupna räntor, till 19 207 kSEK. Följande tabeller visar den 
fi nansiella skuldens fördelning.

                       Koncernen                               Moderbolaget

KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Kortfristiga fi nansiella skulder

Amorteringar inom ett år 3 375 4 595 3 375 4 500

Checkräkningskredit/Factoring 10 841 7 845 - -

Lån med kortare löptid än ett år 4 928 2 430 4 928 -

Summa kortfristiga
fi nansiella skulder 1) 19 144 14 870 8 303 4 500

Långfristiga fi nansiella skulder

Andra långfristiga lån med löptid > 1 år < 5år 63 1 285 - 1 125

Andra långfristiga lån med löptid > 5år - 750 - -

Summa långfristiga
fi nansiella skulder 63 2 035 - 1 125

Summa fi nansiella skulder 19 207 16 905 8 303 5 625

1) Verkligt värde för kortfristiga lån bedöms vara lika med bokfört värde. De kortfristiga lånens ränta bedöms överensstämma 
med marknadsränta då de har en kort räntebindning.

Räntebärande bruttolåneskuld per valuta
Bolagets räntebärande bruttolåneskuld följande valutafördelning:

                  Koncernen                               Moderbolaget

Valuta 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

SEK 19 207 16 270 8 303 5 625

EUR - - - -

GBP - 635 - -

TOTALT 19 207 16 905 8 303 5 625

Not 31 Övriga skulder

             Koncernen                               Moderbolaget

KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Mervärdeskatt 2 027 4 879 - -

Personalens källskatter 1 928 1 309 166 57

Övriga skulder 5 974 4 811 1 263 1 063

TOTALT 9 929 10 999 1 429 1 120
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Not 32 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

                   Koncernen                               Moderbolaget

KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Upplupen semesterlöneskuld 3 110 3 567 389 231

Upplupna sociala avgifter 1 587 1 222 287 96

Upplupna löner 1 558 637 1 073 -

Övriga upplupna kostnader 4 804 8 708 2 895 2 694

Förutbetalda intäkter 4 544 3 152 - -

TOTALT 15 603 17 285 4 644 3 021

Not 33 Avsättningar

                   Koncernen                               Moderbolaget

KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Ingående balans 550 1 203 - -

Årets förändring avsättning/upplösning -550 -653 - -

TOTALT - 550 - -

Not 34 Ställda säkerheter

                  Koncernen                               Moderbolaget

KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Företagsinteckningar 11 000 8 500 1 000 -

Fastighetsinteckningar - 1 450 - -

Pantsatta fordringar 9 848 15 911 - 1 100

Övriga ställda säkerheter 1 166 100 1 100 -

Aktier i dotterbolag 10 589 22 301 34 901 24 022

TOTALT 32 603 48 262 37 001 25 122

Aktier i dotterbolag med ett värde om 10 589 KSEK i koncernen och 34 901 KSEK i moderbolaget har ställts som säkerhet 
för fi nansiering i samband med förvärvet av dotterbolaget Vidonics. Koncernen kan ej försälja, pantsätta eller på annat sätt 
avhända sig några andelar i Vidionics utan godkännande av fi nansiären. Kundfordringar till ett belopp om 9 848 KSEK har 
ställts som säkerhet för fakturafi nansiering. Koncernen kan ej pantsätta eller belåna dessa kundfordringar för andra lån.

Not 35 Eventualförpliktelser

             Koncernen                               Moderbolaget

KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Garantier 300 400 300 300

TOTALT 300 400 300 300

Not 36 Justering för poster som inte ingår i kassafl ödet 

             Koncernen                               Moderbolaget

KSEK 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Av- och nedskrivningar av tillgångar 20 337 6 612 84 328 713

Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar -904 -2 287 -195 -

Övriga avsättningar -551 -680 - -

TOTALT 18 882 3 646 84 133 713
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Not 37 Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser efter balansdagen, förutom de som omnämnts i förvaltningsberättelsen, har inträffat som inverkar 
på årsbokslutet 2008-12-31.

Not 38 Godkännande av årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören har godkänt denna årsredovisning den 25 mars 2009 för publicering och den 
kommer att föreläggas årsstämman den 13 maj 2009 för fastställande.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att:

• årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2.1
• årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat samt
• förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, 
 ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Styrelsen och verkställande direktör intygar vidare att:

• koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) som avses i 
 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella 
 redovisningsstandarder
• koncernredovisningen ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt
• förvaltningsberättelsen för koncernen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, resultat 
 och ställning samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 25 mars 2009

Per Edström
Styrelsens ordförande

Per-Arne Lundberg
Ledamot

Willi Persson
Ledamot

Lennart Preutz
Ledamot

Camilla Sundström
Ledamot

Fredrik Hiort af Ornäs
Verkställande direktör

   

Vår revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats den 25 mars 2009
BDO Nordic Stockholm AB

Micael Schultze
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i Confi dence International AB (publ)
Org nr 556291-7442

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning i Confi dence International AB (publ) för år 2008-01-01 -- 2008-12-31. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 13-55. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltning och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana som de antagits av EU och 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, 
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande 
direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande 
direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen 
i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 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 vår revision ger oss rimlig 
grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resul-
tat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
internationella redovisningsstandarder IFRS sådana som de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild 
av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Utan att det påverkar vårt uttalande vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen/riskredovisningen, 
redovisningsprinciperna samt not 5 i årsredovisningen, som anger att företaget bedöms behöva likviditetstillskott inom 
en snar framtid. Detta förhållande tyder på att det fi nns en väsentlig osäkerhetsfaktor som väcker betydande tvivel om 
företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.

Med beaktande av ovanstående tillstyrker vi att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vid fl era tillfällen har avdragen skatt och sociala avgifter inte betalats i rätt tid. Styrelsen och verkställande direktören 
har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen, men försummelserna har inte medfört någon skada för 
bolaget, utöver dröjsmålsräntor.

Stockholm den 25 mars 2009
BDO Nordic Stockholm AB

Micael Schultze
Auktoriserad revisor
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Avkastning på eget kapital:
Årets resultat enligt resultaträkningen exklusive minoritets-
andel i procent av genomsnittligt eget kapital

Avkastning på sysselsatt kapital:
Resultat efter fi nansnetto inklusive resultat från intresse-
bolag med återläggning av räntekostnader, i procent av 
genomsnittligt sysselsatt kapital

CAPM: 
(Capital Asset Pricing Model) är en metod att bestämma 
avkastningskravet på en inventering baserat på avkastnin-
gen på en så riskfri investering som möjligt (exempelvis 
statsskuldväxel) och sedan uppjusterad för den specifi ka 
risk investeringen innebär

Direktavkastning: 
Utdelning i procent av börskursen vid årets slut

Eget kapital per aktie: 
Eget kapital dividerat med antal aktier

Genomsnittlig räntebindningstid:
Återstående räntebindningstid vägd med utestående ränte-
bärande skulder

Genomsnittligt eget kapital: 
Medeltalet av redovisat eget kapital den 1 januari och 31 
december

Kapitalomsättningshastighet: 
Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt sysselsatt 
kapital

Medelränta:
Nominell ränta vägd med utestående räntebärande skulder

Nettolåneskuld: 
Räntebärande skulder minus räntebärande fi nansiella till-
gångar inklusive likvida medel

Nettoomsättning: 
Inom entreprenadrörelsen redovisas nettoomsättningen 
enligt principen för successiv vinstavräkning. Dessa intäkter 
redovisas i takt med att entreprenadprojekten inom bolaget 
successivt färdigställs. 

Defi nitioner
Operativt kassafl öde:
Operativt kassafl öde utgörs av summan av kassamässigt 
rörelseöverskott samt förändring av rörelsekapital med 
avdrag för löpande investeringar i anläggningar och struk-
turkostnader

Orderingång: 
Värdet av erhållna projekt och förändringar på befi ntliga 
projekt under den aktuella perioden. Som erhållna uppdrag 
räknas även projekt i egen regi för försäljning för vilka beslut 
om igångsättande fattats 

Orderstock: 
Värdet vid periodens utgång av återstående ej upparbetade 
projektintäkter i inneliggande uppdrag, inklusive ej avslutade 
projekt i egen regi för försäljning  

P/E-tal:
Börskursen vid årets slut dividerad med resultat per aktie 
efter skatt

Resultat per aktie efter skatt, SEK:
Årets resultat efter skatt dividerat med ett vägt genomsnitt 
av antal aktier under året

Räntetäckningsgrad: 
Resultat efter fi nansiella poster plus fi nansiella kostnader 
dividerat med fi nansiella kostnader

Skuldsättningsgrad:
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Soliditet:
Summan av eget kapital i procent av balansomslutningen

Sysselsatt kapital: 
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande 
skulder inklusive uppskjutna skatteskulder. Genomsnittligt 
sysselsatt kapital beräknas genom medeltalet av värdena 
den 1 januari och 31 december

Valutakursdifferens: 
Kursförändringar hänförliga till förändringar i olika valutor vid 
omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta
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