
 

Confidence International AB 
Högbergsgatan 27, 6 tr 
116 20 Stockholm, Sweden 
Tel: +46 (0)8 54 54 57 70 
Fax: +46 (0)8 30 59 60 

E-mail: info@confidence.se 
Internet: www.confidence.se 
Bankgiro: 298-6511 
Plusgiro: 480 55 85-9 

Org. nr: 556291-7442 
Momsreg-/VAT nr: SE556291-744201 
Styrelsens säte Stockholms kommun 

 

 
Kvartalsrapport Q4 och bokslutskommuniké 2007 
 
Styrelsen för Confidence International AB (publ.) som är noterat på NGM Equity, lämnar 
följande rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2007 
 
Confidence levererar stark tillväxt - 66,5 % på helåret och 74,8 % i 
kvartalet 
 
 
Fjärde kvartalet 2007, (oktober – december): 
 

• Nettoomsättningen ökade med 74,8 % till 36,7 (21,0) MSEK. 
• EBITDA före engångsposter uppgick till 4,5 (-1,4) MSEK och marginalen till 12,1 procent (35,4).  
• Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 3,0 (-6,2) MSEK. 
• Resultatet efter skatt uppgick till -18,6 (-40,5) MSEK. 
• Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,29) SEK. 
• Riktad nyemission till Relacom tillförde bolaget 6 MSEK 

 
Helår 2007, (januari – december) 
 

• Totala intäkter ökade med 46,7 % till 138,0 (94,1) MSEK 
• Nettoomsättningen ökade med 66,5 % till 130,7 (78,5) MSEK. 
• EBITDA före engångsposter uppgick till 6,4 (3,1) MSEK och marginalen till 4,9 procent (3,1).  
• Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till -0,2 (-4,6) MSEK. 
• Resultatet efter skatt uppgick till -25,8 (-39,4) MSEK. 
• Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,28) SEK. 
• Styrelsens föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsår 2007  

 
Kv 4 Kv 4 Förändr. Kv 1-4 Kv 1-4 Förändr.

MSEK 2007 2006 % 2007 2006 %

Nettoomsättning 35,3 21,0 +68% 130,7 78,5 +66%

EBITDA2) före engångsposter3) 3,1 -1,4 -325% 6,4 3,1 +106%
    , % 8,7% neg. 4,9% 0,0
Resultat före engångsposter 1,6 -6,2 -126% -0,2 -4,6 -96%
    , % 4,6% neg. neg. neg.
Rörelseresultat -20,3 -41,3 -51% -25,4 -39,7 -36%
    , % neg. neg. neg. neg. #########

Resultat efter finansiella poster -20,8 -41,5 -50% -27,1 -40,4 -33%
    , % neg. neg. neg. neg. #########

Periodens resultat -20,0 -40,5 -51% -25,8 -39,4 -35%
    , % neg. neg. neg. neg. #########
Aktieägarnas andel av årets resulat -20,0 -40,5 -51% -25,8 -39,4 -35%

Resultat per aktie, exkl engångsposter, SEK 1) 0,01 -0,04 -130% 0,00 -0,03
Resultat per aktie, SEK 1) -0,12 -0,29 -57% -0,16 -0,28 -43%

2) Se bilaga 5 för definitioner.
3) Engångsposter, se bilaga 1, bilaga 5 samt avsnitt "Rörelseresultat"

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

 



 

   
 

Kv 4 Kv 4 Förändr. Kv 1-4 Kv 1-4 Förändr.
2007 2006 % 2007 2006 %

Skatt, % 4% 2% 5% 3%
Balansomslutning 115,1 134,4 -14%
Avkastning på sysselsatt kapital, % - - - neg. neg. #########
Avkastning på eget kapital, % - - - neg. neg. #########
Eget kapital per aktie - - 0,26 0,42 -38%
Nettoskuldsättning 9,1 17,0
Nettoskuldsättningsgrad - - - 21% 26% -20%
Nettoskuld/EBITDA -0,5 -0,5
Soliditet, % - - - 38% 49% -22%
Börskurs vid periodens slut (SEK) - - - 0,49 0,84 -42%
Antal anställda - - - 127 102 +25%

 
 
Kvartalets och årets verksamhet i sammandrag: 
 

• Marknaden utvecklas starkt och Confidence fortsätter stärka sin position 
• Nya affärer och nya marknadssamarbeten bygger volym 2008 
• Omstrukturering av koncernen till en samlad verksamhet i Sverige 
• Positivt rörelseresultat före engångsposter och avskrivningar 
• Event/Arena produkten visar styrka i linje med förväntan. Starkt tillväxtområde 
• Omställning av engagemang kring Entry Systems AB belastar årets resultat med 18,5 MSEK som 

engångskostnad 
• Renodlad affärs- och teknikfokus inom systemintegrationsverksamheten 
• Intäkterna ökade med 26 % mellan det tredje och fjärde kvartalet 
• Organisationen har säkrat leveranskapacitet för att möta tillväxtmålen 
• Plattformen för ytterligare organisk expansion är på plats 
• Kostnaderna för integration av tidigare gjorda förvärv har vida överstigit vad som kunnat förutses (se 

vidare redogörelse under avsnitt Rörelseresultat/Kvartalet) 
 
 
Koncernchefens kommentarer till kvartalet och det gångna året  
 
Det gångna året har, förutom en rekordartad 
organisk tillväxt i koncernen, präglats starkt av vårt 
arbete med att skapa en gemensam affärsfokus och 
affärsplattform. Detta har markant stärkt Confidence 
ställning på marknaden. Affärer har under året 
kunnat göras, som i både volym, komplexitet och 
teknik bara för ett år sedan var helt otänkbara för 
oss att ens vara med och offerera på.  
 
Renodling och strategiska partners 
En gemensam och tydlig affärsfokus kräver 
renodling av både produktflora och tjänsteutbud.  
Vi har rensat ut det som inte passat in, både 
produktmässigt och organisatoriskt. Konkreta 
resultat av dessa ansträngningar är t.ex. de 
strategiska partneravtalen med Relacom och Telia 
Sonera, liksom ramavtalet med Svensk Handel.   
 

Samarbetet med Relacom har i ett slag gett oss 
direkt access till en kvalitetsstark installationsstyrka 
som gör att vi kan ta affärer med krav på lokal 
närvaro över hela landet, från Skåne i söder till 
längst uppe i norr. Detta är nödvändigt för att seriöst 
kunna vara med och konkurrera om de stora 
nationella affärerna. Relationen med Telia Sonera  
innebär att Confidence säkerhetsprodukter erbjuds 
företagare över hela Sverige, som en integrerad del 
av infrastrukturlösningen Telia Betal. Vi förväntar 
oss även att en betydande affärsvolym ska kunna 
utvecklas när ramavtalet med Svensk Handel nu har 
gått in i en aktiv sälj- och marknadsföringsfas. 
 
Ytterligare exempel på konkreta resultat av det 
renodlings- och fokuseringsarbete vi genomfört 
under året är att den kostsamma egna 
utvecklingsorganisationen avvecklats. Istället 



 

   
 

garanteras tillgång till koncernens behov av sådana 
resurser genom att en extern samarbetspartner 
knutits till verksamheten. Fasta kostnader har bytts 
ut mot rörliga sådana. Denna åtgärd är dessutom 
helt i linje med det som krävs för att kunna hävda ett 
oberoende som systemintegratör. 
 
Stark kärnverksamhet 
Vår nya affärsfokus och under året genomförda 
omstruktureringar har resulterat i att vi idag har en 
stark kärnverksamhet. Detta bekräftas av den starka 
tillväxten och uppnådd lönsamhet, som framgår av 
rörelseresultatet före avskrivningar och 
engångsposter. Det bör också noteras att vi, trots 
hårt rensningsarbete och uppbyggnad av en 
kraftfull säljorganisation, genom det egna 
kassaflödet därutöver har kunnat amortera av lån 
med cirka 11 MSEK. 
 
Konsekvenser från förvärvet av Entry Systems  
Jag tvingas tyvärr konstatera att förvärvet av Entry 
Systems AB, som gjordes i början av 2006, även 
detta år har tyngt resultatet med avsevärt större 
omställningskostnader än vad som kunnat förutses. 
Dessa kostnader hänförs bland annat till stora 
garantiåtaganden, avvecklingar och nedskrivningar. 
Det bör noteras att de fulla konsekvenserna av 
utställda löften, som gjorts innan Confidence 
förvärvade bolaget, om produktfunktionalitet och 
leveranstider i kombination med undermåliga 
leveransavtal har drabbat koncernens verksamhet 
hårt. Dessutom har vi nu, efter rapportperiodens 
slut, tvingats ta initiativ till att inleda ett 
skiljedomsförfarande vid Stockholms 
Handelskammare. Detta för att trygga de säkerheter 
som finns utställda för köparens fullgörande av sina 
förpliktelser gentemot Confidence i samband med 
att vi tidigare under året avyttrade en mindre del av 
Entry Systems AB’s verksamhet. 
 
När det gäller Entry Systems har vi produkt- och 
tjänstemässigt under året valt att rensa hårt och 
fokusera på det vi bedömer passar in i Confidence 
kärnverksamhet. Event/Arena-produkten har därvid 
utkristalliserat sig till ett prioriterat 
satsningsområde. Under året levererade vi 
Confidence Event-system till 17 simhallar i 
Stockholms Stad till ett sammanlagt värde av cirka 
10 MSEK. För Confidence Event har vi idag lyckats 

bygga upp en gedigen offertstock och under det 
gångna året kunnat avsluta flera viktiga affärer. 
Exempel på sådana är bland annat Event-system till 
det nybyggda Gustavsbergsbadet på Värmdö, 
Stadsparksbadet i Borås, samt Avesta Simhall i 
Avesta. 
 
Trots allt, ser jag alltså en mycket glädjande effekt 
komma ut ur Entry Systems förvärvet. Confidence 
Event/Arena produkten har, med de nya 
förutsättningar vi utarbetat för dess fortsatta 
utveckling inom Confidence ramar, alla 
förutsättningar att kunna bli en framtida stark 
bidragsgivare till koncernens tillväxt och 
kassaflöde. Produkten har dessutom en 
internationell potential.  
 
Confidence är accepterad som potentiell leverantör 
av Event/Arena system i ett flertal pågående 
upphandlingsprojekt på olika platser i landet. Givet 
den ”Arenafeber” som råder i Sverige (ref. Dagens 
Industri fredagen den 15 februari 2007) och därmed 
sammanhängande behov av integrerad 
arenahantering och säkerhet, ser vi en stor 
potential för vår produkt Confidence Event/Arena.  
 
Nya produkter och ny teknik kräver ny 
kompetens 
Omställningen från elektroniska säkerhetsprodukter 
till IP-baserad systemintegration har inneburit 
behov av kraftiga investeringar i rekrytering av ny 
kompetens och utbildning av befintlig personal. 
Stora delar av kompetensutvecklingen har kunnat 
genomföras i nära samarbete med våra strategiska 
leverantörer, som i gengäld kunnat konstatera 
avsevärt ökade volymer i sin produktförsäljning 
genom Confidence som systemintegratör.  
 
Samma förhållanden kan konstateras även i våra 
Engelska (Confidence Vidionics) och Irländska 
(Confidence Ireland) verksamheter. I England har 
framför allt satsning på uppbyggnad av en IP-
kompetent sälj- och marknadsorganisation 
prioriterats, parallellt med omställning av den 
tekniska leveransorganisationen. Vi har här 
kompletterat vårt produktutbud till att även omfatta 
ett helt nytt web-baserat säkerhetshjärta (S2). Med 
denna systemlösning fick vi under året våra första 
order till en kommun sydväst om London och vi 



 

   
 

förväntar oss en fortsatt positiv utveckling av både 
detta och vår tidigare affärsverksamhet under det 
kommande året. Confidence Vidionics största 
kunder har dels genom direkt feedback till mig 
personligen bekräftat att dessa förändringar varit 
lyckosamma och kommit kunderna till del, dels 
genom att anförtro oss nya affärer.  
 
Även på Irland har vi under året kompletterat vårt 
strategiska produktutbud (med Lenel) för att idag 
helt kunna svara upp mot kundernas krav på 
centrala systemlösningar med decentraliserat och 
geografiskt oberoende användande. All styrning och 
kontroll ska dock ske centralt från ett ”hjärta”. Den 
första kunden på Irland som insåg fördelarna med 
en sådan lösning var oljebolaget Shell, som till sin 
depå längst ute vid kusten i nordvästra delen av 
landet av Confidence Irland köpt och installerat den 
första delen i en större integrerad säkerhetslösning. 
Flera nya affärer baserade på denna 
systemplattform förväntar vi oss få se som starka 
bidragsgivare till att förstärka den positiva trend 
som bolaget inledde under fjärde kvartalet i fjol. 
  
Confidence egna koncept kring säkerhets- och 
riskanalys har också rönt stora affärsframgångar på 
marknaden, framför allt inom Landstings- och 
Kommunsektorerna. 
 
Risk- och säkerhetsanalys är ett 
verksamhetsområde inom Confidence som är en 
viktig komponent i koncernens totala tillväxtplaner. 
Som exempel startade under 2007 en kommun ett 
risk- och säkerhetsanalysprojekt, vilket senare 
utmynnade i säkerhetsaffärer som idag motsvarar 
cirka 3,5 MSEK. Just nu är vi därutöver mitt uppe i 
arbetet med ett mycket intressant och lovande 
analysprojekt till ett av de större Landstingen i 
Sverige. 
 
Sammanfattning 
Avslutningsvis blir min samlade kommentar för 2007 
att vi efter konsekvent genomförda åtgärdsprogram 
nu står väl rustade att ta oss an nya lönsamma 
affärer med en sund och rensad verksamhet. Vi har 
fokus på vår kärnverksamhet, som är att leverera 
värdeskapande säkerhet, som för kunden betyder 
innehåll och infrastruktur som tillgodoser behovet 
av lönsamhet och säkerhet. 

 



 

   
 

Marknadsutsikter 
 
Confidence är en systemintegratör som erbjuder 
Värdeskapande säkerhet - Innehåll och infrastruktur 
som tillgodoser behovet av lönsamhet och säkerhet. 
 
Även om en viss avmattning i konjunkturen kan 
förväntas under det kommande året bedömer vi att 
efterfrågan på Confidence produkter och tjänster 
fortfarande kommer att vara hög i samtliga 
kundsegment och marknader.  
 
Det finns inga tecken som tyder på att vi är på väg in 
i en lugnare omvärld med mindre hot eller färre 
olyckor. Detta, tillsammans med ett ökat tryck från 
myndigheter (inte minst EU) på skärpta lagar och 
regelverk kring olika typer av säkerhet är en stark 
drivkraft i vår marknad.  
 
Konsolideringstakten i den fragmenterade marknad 
Confidence verkar kommer att öka ytterligare. Detta 
är både ett hot och en möjlighet för bolaget. Givet 
att nödvändig finansiering kan säkerställas över 
tiden ligger det i Confidence planer att utnyttja 
konsolideringstrenden till vår fördel, som en del i 
expansionsplanerna fram till 2010.  
 
Confidence Internationals metodik för att skapa 
skalbara integrerade och värdeskapande 
säkerhetslösningar som specialanpassas efter 
kundernas behov har också bidragit till att stärka 
bolagets konkurrenskraft och närvaro i marknaden.  
Besluten om säkerhetstekniska investeringar har 
flyttats upp till företagens och organisationernas 
ledningar och styrelser.  
 
Kunderna betraktar idag säkerhetslösningarna som 
integrerade delar av de direkt affärskritiska 
verksamhetssystemen. 
 
Förflyttningen av besluten till lednings och 
styrelsenivå har i sin tur höjt kraven på skalbarhet 
och lönsamhet i investeringen. Confidence metodik 
att designa och erbjuda lösningar med lönsamhet, 
oberoende och centraliserad kontroll som grund har 
etablerat sig som begrepp till vilka dagens 
leverantörer måste kunna leva upp. De proprietära 
systemens dominerande ställning är nu definitivt 
över på den säkerhetstekniska marknaden.  

Integrerade system med IP som integrationsbärare, 
är idag kostnadseffektiva och tillgängliga även för 
mindre och medelstora organisationer. Utmaningen 
för leverantören är att på ett pedagogiskt sätt 
påvisa de adderande värden som ett väl designat 
och integrerat säkerhetssystem kan erbjuda. En 
viktig faktor för acceptans är att genom praktiska 
exempel och referenser, kunna påvisa att en 
satsning på en central kontrollfunktion är lönsam 
både på kort och på lång sikt. Lättillgänglig och 
säker kommunikation över Internet underlättar idag 
för effektiva och lönsamma systemlösningar redan i 
mindre anläggningar. Att förstå och kunna utnyttja 
dessa förutsättningar är nyckeln till att bygga 
framtidens säkerhetssystem och därmed också 
säkerhetstekniska företag. 
 
Genom en konsekvent satsning på personalens 
utbildning och kompetensutveckling inom de nya 
teknikområdena har Confidence stärkt sin ställning i 
marknaden. Marknaden ställer idag höga krav på 
sina leverantörer när det gäller förmåga att leverera 
såväl design, som integrationsteknik och 
projektledning. Även rikstäckande förmåga att 
installera och lämna högkvalitativ service är ofta 
uttalade ”skall” krav vid upphandlingar – och 
därmed avgörande konkurrensfaktorer. 



 

   
 

Nettoomsättning 
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Kvartalet 
Omsättningen för kvartalet uppgick till 36,7 (21,0) 
MSEK, vilket är en ökning med 15,7 MSEK eller 
74,8% procent jämfört med samma period 
föregående år. 
 
Ökningen av nettoomsättningen förklaras främst av 
att uppbyggnaden av en stark säljorganisation 
börjar bära frukt, samt att dotterbolaget Vidionics 
konsolideras in hela kvartalsperioden.  
 
Helåret 
Nettoomsättningen ökade med 52,2 MSEK eller 66% 
till 130,7 (78,5) MSEK, under perioden 1 januari - 31 
december 2007 jämfört med samma period 
föregående år.  Ökningen av nettoomsättningen 
förklaras främst av att uppbyggnaden av en stark 
säljorganisation börjar bära frukt, samt att 
dotterbolaget Vidionics konsolideras in hela 
kvartalsperioden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rörelseresultat 
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Kvartalet 
Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 3,0 
(-6,2) MSEK.  
Rörelseresultatet efter engångsposter för kvartalet 
uppgick till -18,9 (-41,3) MSEK.  
En förbättring med 22,4 MSEK.  
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -19,4  
(-41,5) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -18,6 
(-40,5) MSEK. 
 
Det negativa resultatet förklaras framförallt av 
omställnings- och projektkostnader av 
engångskaraktär. 
  
Redovisning av omställnings- och projektkostnader 
av engångskaraktär. 25,3 MSEK 
Bolagets ledning och styrelse har under det fjärde 
kvartalet utfört en genomgripande utvärdering av de 
projekt, åtgärder och aktiviteter, som genomförts i 
syfte att utveckla bolagets affärer (både geografiskt 
och verksamhetsmässigt) och att strukturera om 
koncernen för samordning och integration av alla 
verksamheter i Sverige. Detta har sammantaget 
belastat årets resultat med cirka 21,2 MSEK.  
 
Rensningen av verksamheterna inom Entry Systems 
AB svarar för merparten av dessa kostnader 
(18,5MSEK).  I detta fall handlar det om att avveckla 
icke kärnverksamhetsrelaterade utvecklingsprojekt 
och produkter, avsluta pågående utvecklingsprojekt 
som varit nödvändiga för att uppfylla tidigare gjorda 
kundåtaganden, samt att anpassa och integrera den 
återstående organisationen och verksamheten i 



 

   
 

Confidence affärsverksamhet inom 
systemintegration. Även samordning och integration 
av ekonomi- och administrationsfunktionerna har 
belastat årets resurser hårt.  
 
Ett antal koncerninitierade strategiprojekt har också 
genomförts under året. Exempel på sådana är 
satsning på etablering av en 
distributionsverksamhet av nätverksprodukter 
(Huawei), etablering av distributionsverksamhet för 
programvara inom riskanalys (RiskWatch). Dessa 
projekt har avvecklats och, i stället för att bli 
separata koncernaffärsområden, i den nu 
genomförda samordningen och konsolideringen av 
verksamheten i anpassad form mynnat ut i 
integrerade funktioner inom Confidence Sweden. 
Projekten har belastat årets resultat med cirka 
2,7MSEK.  
 
Förvärvsprojekt i såväl UK, Irland, Finland och 
Baltikum har genomförts men är avvecklade i 
avvaktan på en utvärdering av vad samarbetet med 
Relacom kan komma att innebära i detta avseende. 
Därför är det logiskt att först värdera vilka nya 
möjligheter detta eventuellt kan leda till och på 
vilket sätt det kan komma att förändra planerna för 
Confidence del, innan vi fortsätter att göra 
ytterligare satsningar på egen hand inom det här 
området. Det framtida värdet av årets satsningar på 
förvärv i UK, Irland, Finland och Baltikum är därför 
idag osäkert och styrelsen väljer därmed att 
kostnadsföra dessa aktiviteter med cirka 4,1MSEK. 
 
Då samtliga redovisade projekt avvecklats under 
det fjärde kvartalet och vidtagna åtgärder är av 
engångskaraktär med kostnader som inte 
återkommer, redovisas de sammantagna 
kostnaderna i styckena ovan som övriga 
rörelsekostnader/totala engångsposter om 
25,3MSEK i 2007 års koncernresultaträkning.  
 
Helåret 
Rörelseresultatet före engångsposter uppgick  
till -0,2 (-4,6) MSEK. 
Rörelseresultatet (EBIT) ökade till -25,4 (-39,7) MSEK 
för perioden 1 januari - 31 december 2007.  
Rörelsemarginalen var negativ. Resultatet efter 
finansiella poster uppgick till -27,1 (-40,4) MSEK. 
Resultatet efter skatt uppgick till -25,8 (-39,4) MSEK. 

 
 



 

   
 

Rapportering av affärsområden  
 
Confidence verksamhet är uppdelad i tre marknadsområden: Sverige, England samt Irland.  Nedanstående 
diagram visar omsättningens fördelning inom marknadsområdena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sverige 
Marknadsområde Sverige svarade för 74 % av Bolagets nettoomsättning under kvartalsperioden 1 oktober - 31 
december, 2007. För helårsperioden 1 januari - 31 december 2007 svarade marknadsområdet för 67 % av 
omsättningen. 
 
Inom marknadsområdet Sverige bedrivs verksamhet inom segmenten System och Produkter: 
 
System: 
Dotterbolaget Confidence Sweden AB är en systemintegratör som ökar sina kunders affärsnytta genom att förena 
traditionell säkerhetsteknik med IP-teknologi. Confidence Sweden AB är verksamt inom tillämpningsområdena 
säkerhetsteknik, brandskydd, konstruktion, Server Management, teleteknik, service/underhållsverksamhet, samt 
konsulter och rådgivare inom risk- och säkerhetsanalys. 
 
Event/Arena produkten erbjuder genom egen utveckling avancerade entré- och biljettsystem för arenor, 
sporthallar, museer, och andra publika anläggningar. Systemets sammantagna funktionalitet ger arrangörer av 
publika evenemang ett verktyg som effektivt förbättrar ekonomin och ökar säkerheten kring evenemangen. 
Systemet möjliggör för arrangören att skapa nya produkter och tjänster för ökade intäkter, effektivare arbete, 
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säkrare publik- och informationshantering samt sänkta driftskostnader. Ett system speciellt riktat till Sportarenor 
är nyligen introducerat.  
 
Förutom de stora rensnings- och samordningsprojekten som genomförts i Sverige under 2007 har Confidence 
Sweden parallellt byggt upp en stark säljorganisation. Rekryteringen av denna har skett mycket utifrån de 
modeller som använts länge inom telekom-industrin och IT-branschen. Dessa har länge levt med att sälja 
funktionsbaserade systemlösningar med stora inslag av tjänster och integration. Säljfunktionens resultat talar för 
sig självt genom den mycket snabba organiska försäljningsökning Confidence kunnat leverera 2007. 
 
Försäljningen har också medvetet styrts om till nya kundgrupper och projekt med mycket större potential än 
tidigare. Detta har under året resulterat i många nya och prestigefyllda order med för Confidence nya kunder. Den 
offentliga sektorn har utvecklats extra väl för bolaget i och med rejäla inbrytningar på såväl kommun- och 
landstingssektorerna, som övrig offentlig verksamhet. Exempel på det senare är ett av de nya offentliga 
byggprojekt som är under uppförande i Stockholms City där Confidence fått uppdraget att implementera all 
säkerhetsutrustning. 
 
Event/Arena är ett annat produktområde som utvecklats positivt under året. Ordern om att förse 17 simhallar i 
Stockholms Stad med entré och kassasystem slutlevererades under året och innebar följdorder på tre 
utomhusbad för installation under början av 2008. Många nya arenor projekteras (eller är under byggnation) just 
nu runt om i Sverige och i de flesta fall finns Confidence Sweden med som potentiell leverantör av både 
arena/eventsystemen och de integrerade säkerhetssystemen. (Mer om detta under ”Utsikter”) 
 
Strategiskt viktiga samarbetsavtal tecknades under året med Telia Sonera och Svensk Handel, vilka under 2008 
förväntas kunna generera helt ny försäljning till Confidence genom integrerade säkerhetsprodukter. 
 
Den renodling av verksamheten inom systemintegration som genomförts under året ledde också fram till att 
samarbetet med Relacom mynnade ut i en avyttring av Confidence installationsverksamhet till dem. Detta har 
redan nu visat sig vara en strategiskt helt rätt åtgärd i och med att Confidence i ett slag därmed fick tillgång till en 
risktäckande installationsorganisation. I den typ av större affärer som Confidence idag gör är ofta kravet på 
risktäckande installations- och servicenärvaro avgörande.  
 
Utöver direkt genererade nya affärer har Confidence generellt sett stärkt sitt varumärke markant i marknaden. 
Detta kan vi se dels på den uppmärksamhet och utrymme fack- och affärspress ägnar bolaget idag jämfört med 
tidigare år och dels på antalet spontant inkomna större offertförfrågningar som inkommit. Därutöver nås vi på 
olika sätt av kommentarer och omdömen som bekräftar detta både från finans- och investerarmarknaden, liksom 
från direkta konkurrenter.      
 
Produkt 
Confidence Intelligent Access är en värdeadderande distributör med ett brett sortiment av utvalda högkvalitativa 
och prisvärda säkerhetstekniska produkter. Med en hög servicenivå som innehåller säljanalys, projektering, 
installation/ driftsättning och efterservice är målsättningen att som affärspartner hjälpa partner och återförsäljare 
att utveckla och förbättra sina affärer. 
 
England 
Marknadsområde England svarade för 22 % av Bolagets nettoomsättning under kvartalsperioden 1 oktober - 31 
december, 2007. För helårsperioden 1 januari - 31 december 2007 svarade marknadsområdet för 29 % av 
omsättningen.  



 

   
 

De engelska och irländska marknaderna skiljer sig inte nämnvärt från den svenska i avseendet att de går mot IP-
baserade säkerhetssystem. Det finns dock en väsentlig skillnad i förhållande till den svenska när det gäller takten 
som konkreta projekt implementeras med. Orsaken till detta är att det på den Brittiska marknaden finns ett mycket 
stort arv av analog CCTV-kamerateknik, som redan är installerad på många håll i marknaden. Detta innebär att, till 
skillnad från i Sverige där vi upplever många flera nyinstallationer där man går direkt in i en digital lösning, man i 
England och på Irland måste skapa hybridlösningar som överbryggar tekniksprången. 
 
Detta förhållande ställer speciella krav på Confidence personal, det gäller både sälj- och teknik, när det gäller att 
upprätthålla kompetens inom båda teknikområdena. För att klara denna balansgång skapades under fjolåret inom 
Confidence Vidionics en funktion (CITEC) som har till uppgift att dels vara spetskompetens inom allt som har med 
den nya IP-baserade tekniken att göra, samtidigt som man svarar för en gradvis och successiv utbildning och 
vridning av kompetensprofilen på den del av den befintliga personalen som idag har sin bas i den analoga 
tekniken och inom elektroniska säkerhetssystem. Cirka 30 % av personalen i Confidence Vidionics har under året 
bytts ut för att skapa bättre förutsättningar för bolaget att kunna utvecklas i den riktning Confidence går som 
koncern inom IP-baserad säkerhetsteknik. 
 
Affärsmässigt har Vidionics framför allt fortsatt att utveckla och fördjupa relationerna till sin största kund, ett 
försäkringsbolag med huvudkontor i London och kontor på många platser runt om i Storbritannien. Nya affärer 
rörande integrerade säkerhetssystem och kameraövervakning har under året bland annat levererats till offentliga 
myndigheter och förvaltningar, samt universitet och högskolor. 
 
Irland 
Marknadsområde Irland svarade för 4 % av Bolagets nettoomsättning under kvartalsperioden 1 oktober - 31 
december, 2007. För helårsperioden 1 januari - 31 december 2007 svarade marknadsområdet för 4 % av 
omsättningen. 
 
Irland upplevde en turbulent början på året med ett kritiskt avhopp av en nyckelperson som tog med sig delar av 
den aktiva kundbasen. Glädjande kan dock konstateras att samtliga dessa kunder mot senare delen av året 
återkommit till Confidence Irland och har inför 2008 aviserat nya affärsmöjligheter. Konflikt med en av Confidence 
Irlands systemleverantörer i början på året bidrog också till att det första halvåret inte utvecklades i linje med 
lagda planer. Det är därför mycket glädjande att kunna konstatera att bolaget under tredje kvartalet lyckades 
reparera skadorna efter händelserna i början på året och levererade i Q4 positivt resultat månad på månad. 
 
Affärsmässigt är den mest noterbara händelsen under året att Confidence Irland med ny strategisk 
systemprodukt (Lenel) i portföljen fick förtroendet att leverera ett ”säkerhetshjärta” till Shell’s oljedepå längst ute 
vid kusten på Nordvästra Irland. 
 
 
 



 

   
 

Marknadsområde Sverige 
Kvartalet 
Nettoomsättningen för marknadsområde Sverige 
ökade med 56 % eller 12,2 MSEK till 34,2 (22,0) MSEK  
för perioden 1 oktober - 31 december, 2007. 
Rörelseresultatet förbättrades med 9,7 MSEK till 3,5 
(-6,3) MSEK  för perioden. Rörelsemarginalen var 
10,1 % (neg.). 
 
Ökningen förklaras av främst av gjorda säljinsatser 
inom affärsområde system. 
 
Helårsperioden januari – december 
Nettoomsättningen för marknadsområde Sverige  
för perioden 1 januari - 31 december 2007 ökade 
med 35 % eller 25,4 MSEK till 99,1 (73,7) MSEK. 
Rörelseresultatet förbättrades med 9,3 MSEK till 9,9 
(0,5) MSEK  för perioden. Rörelsemarginalen var  
9,9 % (0,7%). 
 
Marknadsområde England 
Kvartalet 
Nettoomsättningen för marknadsområde England 
minskade med 142 % eller 6,0 MSEK till 10,3 (4,3) 
MSEK  för perioden 1 oktober - 31 december, 2007. 
Rörelseresultatet förbättrades med 1,7 MSEK till -0,9 
(-2,6) MSEK  för perioden.  Rörelsemarginalen var 
negativ (neg.) 
  
Omsättningsökningen förklaras av att dotterbolaget 
Vidionics konsolideras in hela kvartalet. 
 
Helårsperioden januari – december 
Nettoomsättningen för marknadsområde England 
ökade med 618 % eller 38,8 MSEK till 42,8 (6,0) MSEK 
jämfört med året innan.. Rörelseresultatet 
förbättrades med 2,8 MSEK till -0,8 (-3,6) MSEK  för 
perioden. Rörelsemarginalen var negativ (neg.). 
 
Omsättningsökningen förklaras av att dotterbolaget 
Vidionics konsolideras in 12 (0) månader 2007. 

Marknadsområde Irland 
Kvartalet 
Nettoomsättningen för marknadsområde Irland 
ökade med 2,0 MSEK till 1,9 (-0,2) MSEK  för 
perioden 1 oktober - 31 december, 2007. 
Rörelseresultatet försämrades med 0,1 MSEK till 0,5 
(0,7) MSEK  för perioden. Rörelsemarginalen var 
28,5 % (neg.). 
 
Helårsperioden januari – december 
Nettoomsättningen för marknadsområde Irland  för 
perioden 1 januari - 31 december 2007 ökade med  
33 % eller 1,3 MSEK till 5,3 (4,0) MSEK. 
Rörelseresultatet försämrades med 0,9 MSEK till  
-0,9 (0,0) MSEK  för perioden. Rörelsemarginalen var 
negativ (neg.)



 

   
 

Kassaflöde 
Kvartalet 
Nettokassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -7,2 (6,0) MSEK. Rörelsekapitalet 
förändrades med 14,5 (4,6). Kassaflödet från 
investeringsverksamheten var 12,7 (-25,5) MSEK. 
Det operativa kassaflödet uppgick till -5,5 (-19,5) 
MSEK. 
 
Helårsperioden januari – december 
Nettokassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -2,9 (-9,5) MSEK. Rörelsekapitalet 
förändrades med 21,4 (-14,5). Kassaflödet från 
investeringsverksamheten var 7,0 (-30,4) MSEK. Det 
operativa kassaflödet uppgick till 4,1 (-39,9) MSEK. 
 
 

Nettoskuldsättning 
Gruppens nettoskuld uppgick till 9,1 (17,0) MSEK. 
Nettoskuld/EBITDA var -0,5 (-0,5). 
Skuldsättningsgraden var 20,7 % (25,7 %). 
 
Finansnetto och skatter 
Kvartal 
Finansnettot för perioden uppgick till -0,5 (-0,2) 
MSEK. Den totala skattekostnaden uppgick till 0,8 
(1,0 MSEK) och den effektiva skattesatsen var 4,0 % 
(2,5 %). 
 
Helårsperioden januari – december 
Finansnettot för perioden uppgick till -1,6 (-0,7) 
MSEK. Den totala skattekostnaden uppgick till 1,3 
(1,0 MSEK) och den effektiva skattesatsen var 4,8 % 
(2,5 %). 



 

   
 

Personal  
Den 31 december 2007 uppgick antalet anställda till 
127 (102).  
 
Förvärv  
Inga förvärv gjordes under perioden.  
 
Emissioner 
Per den 9 oktober 2007 får Confidence International 
AB ett betydande kapitaltillskott i form av försäljning 
av 10 miljoner B-aktier till den nya affärspartnern 
Relacom AB genom en riktad nyemission. Relacoms 
investering sker, i enlighet med bemyndigande från 
årsstämman 2007, på marknadsmässiga villkor 
genom en riktad nyemission. Investeringen, som 
motsvarar cirka 6 % av kapital och röster i bolaget, 
är ett tecken på bolagets tilltro till det partneravtal 
där Confidence får tillgång till Relacoms 
rikstäckande installatörsstyrka. 
 
Riskfaktorer för Bolaget  
Det finns ett antal riskfaktorer som kan påverka 
Bolagets verksamhet såväl utifrån ett operativt som 
finansiellt perspektiv.  
Exempel på sådana risker redogörs för i bilaga 4. 
 
Transaktioner med närstående parter  
Inga väsentliga transaktioner har ägt rum under 
perioden. Relaterade bolag med vilka koncernen har 
transaktioner finns upptagna i årsredovisningen för 
2006 i not 29. 
 
För Relacom AB, som äger cirka 6 procent i bolaget, 
finns ett antal gemensamma uppdrag. Samtliga 
transaktioner bolagen emellan sker på 
marknadsmässiga villkor. 
 
Styrelseförändringar  
Inga styrelseförändringar har skett under 
rapportperioden. 
 
Händelser efter 
rapportperiodens slut 
 
Skiljedomsförfarande påbörjat 
Ett skiljedomsförfarande är påbörjat vid Stockholm 
Handelskammare rörande en tvist som uppkommit i 
samband med slutreglering av köpeskilling för 
avyttring av en mindre verksamhetsdel från Entry 
Systems AB. Syftet med initiativet till 
skiljedomsförfarande är att trygga de säkerheter 

som finns utställda för köparens fullgörande av sina 
förpliktelser gentemot Confidence.  
 
Confidence bedömning är att en skiljedom inte i 
någon väsentlig omfattning kommer att påverka 
bolagets ställning. 
 
Optionsklausul utnyttjad 
Vid avyttringen av ”hotellverksamheten” från Entry 
Systems AB under 2006 till det nybildade bolaget 
TimePlan Hotel AB, avtalades med två personer 
inom köparkonsortiet om en optionsklausul. Denna 
gav dessa personer rätt att före utgången av 
februari månad 2008 köpa Confidence samtliga 
aktier i TimePlan Hotel AB till ett förutbestämt pris. 
Optionsklausulen har nu påkallats. Confidence 
kommer genom detta att tillföras cirka 1,5 MSEK i 
köpeskilling för aktierna, samt utlösa en 
realisationsvinst på cirka 300KSEK.  
 
Utsikter för 2008 
 
Fredrik Hiort af Ornäs, VD och koncernchef 
 
Under det gångna året har marknadens utveckling 
mot IP-baserade säkerhetslösningar accentuerats 
ytterligare och trenden att all säkerhet ska kunna 
styras och kontrolleras från ett centralt ”hjärta” har 
förstärkts. Confidence begrepp värdeskapande 
säkerhet kommer under 2008 att få ytterligare 
genomslag i marknaden och kunna bli den 
avgörande konkurrensfaktorn i upphandlingar där 
kunderna värdesätter både infrastruktur och 
innehåll, som tillgodoser deras krav på både 
lönsamhet och säkerhet. 
 
Det är IT-sektorn som kommer vara mest aktiv när 
det gäller att kommersiellt driva marknaden i 
utvecklingen av IP-baserade säkerhetssystem. 
Därför är det prioriterat för oss att under 2008 skaffa 
oss ännu bättre kompetens och ännu bättre 
förutsättningar för att kunna bli den moderna 
säkerhetspartner kunderna efterfrågar. 
 
Fortsatt fördjupning och utveckling av de 
affärsmöjligheter som skapats till följd av de 
strategiska partnerskapen med Relacom och Telia 
Sonera, samt ramavtalet med Svensk Handel, 
förväntas skapa betydande nya intäktsströmmar för 
Confidence. Vi ser också fram emot att delar av den 
gedigna offertstocken avseende Event/Arena-



 

   
 

system kommer att falla ut till vår fördel och vara en 
viktig bidragsgivare till koncernens tillväxt.  
 
Sammantaget är det min uppfattning att koncernen 
idag har en verksamhetsmässigt stabil och sund 
plattform med kapacitet att leverera en ordervolym i 
linje med tillväxtmålen 2008.  Vi är helt rätt 
positionerade i marknaden och avser ta aktiv del i 
dess konsolidering.  
 
Under 2008 bygger vi nu successivt vidare på att, 
under fortsatt kontroll och i takt med att den 
organiska tillväxten fortsätter, utvidga denna 
verksamhetsplattform. Jag ser också att ett eller 
flera strategiska förvärv kommer att genomföras 
som ett led i att bygga en koncern, som enligt 
styrelsens tidigare kommunicerade målsättning ska 
omsätta minst 500 MSEK 2010.   
 
Confidence aktiens utveckling 
Confidence-aktien är noterad på 
Stockholmsbörsens NGM-Equity lista. Aktiens 
betalkurs minskade med 42 procent under 2007 från 
0,84 SEK till 0,49 SEK. Den högsta betalkursen var 
1,04 SEK (1,68) och den lägsta var 0,49 SEK (0,71). 
Antalet aktieägare ökade/minskade från 4 987 till  
4 654. 
 
 

Moderbolaget  
I moderbolaget finns koncerngemensamma 
funktioner såsom koncernredovisning, utveckling 
samt hantering av koncernens informationsflöde. 
 
Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (3,2) MSEK för 
perioden 1 oktober - 31 december, 2007. Resultatet 
efter finansiella poster uppgick till -14,4 (-4,6) MSEK. 
Nettoskulden uppgår till 4,5 MSEK. 
 
Användning av uppskattningar och bedömningar 
I denna rapport redovisas bolagets segment; 
marknadsområden (primärt segment) och 
geografiska områden (sekundärt segment) för första 
gången.  Uppskattningar och bedömningar har 
delvis använts vid fördelningen av historiska 
intäkter och rörelseresultat. Se bilaga 3 för 
fördelning på respektive affärs- och geografiskt 
område. 
 
Redovisningsprinciper  
Denna bokslutskommuniké har upprättats enligt 
IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. 
Samma redovisningsprinciper och 
bedömningsgrunder som i senaste 
årsredovisningen har använts. 
 
Årsstämma 
Årsstämma avhålls på Hotell Scandic Sergel Plaza, 
Brunkebergs Torg 9, Stockholm (bredvid 
Kulturhuset), onsdagen den 14 maj 2008. Tidpunkt 
kommer att framgå av kallelse. Årsredovisningen för 
2007 kommer att finnas tillgänglig på bolagets 
hemsida från och med den 26 mars. 
 
Stockholm, 20 februari 2008  
Confidence International AB (publ) 
Styrelsen  
 
Revisorsgranskning 
Rapporten för fjärde kvartalet och helåret 2007 har 
ej granskats av bolagets revisorer



 

   
 

Rapport från styrelse och VD  
Styrelsen och verkställande direktören intygar att 
denna rapport ger en rättvisande bild av 
koncernens finansiella ställning och resultat samt 
beskriver de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som koncernen och de företag 
som ingår i koncernen står inför.  
 
Stockholm, 20 februari 2008  
 
 
Erik Hallberg, Styrelsens ordförande 
 
 
Lennart Preutz, Styrelseledamot 
 
 
Benny Johansson, Styrelseledamot 
 
 
Katrin Tombach, Styrelseledamot 
 
 
Per-Arne Lundberg, Styrelseledamot  
 
 
Willi Persson, Styrelseledamot 
 
 
Per Edström, Styrelseledamot 
 
 
Fredrik Hiort af Ornäs, Verkställande direktör 
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Kalender 2008: 
20 feb.  Rapport för kvartal 4 och helår 2007 
26 mars  Årsredovisning 2007 
14 maj  Årsstämma 
14 maj  Rapport för kvartal 1 
27 aug  Rapport för kvartal 2 
29 okt  Rapport för kvartal 3 
 
Kalender 2009 
18 feb  Rapport för kvartal 4 och helår 2008 
25 mars Årsredovisning 2008 
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Bilaga 1 
Koncernen i sammandrag 
 
RESULTATRÄKNING 

Kv 4 Kv 4 Förändr. Kv 1-4 Kv 1-4 Förändr.
MSEK 2007 2006 % 2007 2006 %

Nettoomsättning 35,3 21,0 +68% 130,7 78,5 +66%
Aktiverat arbete för egen räkning 0,0 -0,2 -100% 5,3 2,6 +102%
Övriga rörelseintäkter 0,1 9,0 -99% 5,5 13,0 -58%

Totala intäkter m m 35,4 29,8 +19% 141,5 94,1 +50%

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -11,0 -12,3 -11% -52,2 -34,9 +49%
Övriga externa kostnader -6,1 -7,3 -16% -26,6 -16,1 +65%
Personalkostnader -15,2 -11,6 +32% -56,3 -40,0 +41%
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1,5 -4,8 -70% -6,6 -7,8 -15%
Övriga rörelsekostnader (enl specifikation nedan) -21,9 -35,1 -38% -25,3 -35,1 -28%

Rörelseresultat -20,3 -41,3 -51% -25,4 -39,7 -36%

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter 0,3 0,2 +65% 0,4 0,3 +38%
Finansiella kostnader -0,9 -0,4 +103% -2,0 -1,0 +114%

Resultat efter finansiella poster -20,8 -41,5 -50% -27,1 -40,4 -33%

Skatt på årets resultat 0,8 1,0 -25% 1,3 1,0 +27%

Årets resultat -20,0 -40,5 -51% -25,8 -39,4 -35%

varav hänförligt till aktieägarna i 
Confidence International AB (publ) -20,0 -40,5 -51% -25,8 -39,4 -35%

Kv 4 Kv 4 Kv 4 Kv 4
Resultat per aktie 2007 2007 2007 2007
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 161 696 140 293
Antal aktier 169 196 159 195
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 161 696 144 652
Resultat per aktie före utspädning, kr  1) -0,16 -0,28
Resultat per aktie, kr, efter utspädning -0,16 -0,28
Föreslagen utdelning per aktie, kr 0,00 0,00

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

Specifikation av Engångsposter/Övriga rörelsekostnader inom segmenten
Kv 4 Kv 4 Kv 4 Kv 4

MSEK 2007 2006 2007 2006
  Sverige 17,9 16,4 21,2 16,4
  England 2,4 18,7 2,4 18,7
  Irland - - - -
  Koncerngemensamt 1,6 - 1,6 -

Engångsposter/Övriga rörelsekostnader 21,9 35,1 25,3 35,1
Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna avser 
omstrukturering, kostnader för synergiimplementering, extra nedskrivningar m m. För vidare specifikation, se avsnitt "Rörelseresultat" ovan.  



 

   
 

Bilaga 1 (forts) 
 
BALANSRÄKNING 

Förändr.
MSEK 2007-12-31 2006-12-31 %

Immateriella anläggningstillgångar 59,5 64,8 -8%
Materiella anläggningstillgångar 6,0 12,5 -52%
Finansiella anläggningstillgångar 2,2 2,9 -22%
Varulager 4,0 14,9 -73%
Kortfristiga fordringar 39,7 35,4 +12%
Likvida medel 2,3 2,6 -13%
Tillgångar som innehas för försäljning 1,3 1,3 -

Summa tillgångar 115,1 134,4 -14%

Eget kapital 43,9 66,2 -34%
Långfristiga räntebärande skulder 6,5 12,7 -49%
Långfristiga icke räntebärande skulder 3,1 5,1 -39%
Kortfristiga räntebärande skulder 4,8 6,9 -30%
Kortfristiga icke räntebärande skulder 56,7 43,5 +30%

Summa eget kapital och skulder 115,1 134,4 -14%

Rörelsekapital * -13,3 6,8 -296%
Nettoskuld ** 9,1 17,0 -47%
Minoritetsintresse i eget kapital - - -

*) Varulager + kortfristiga fordringar exkl skattefordringar, minskat med icke räntebärande skulder exklusive skatteskulder.
**) Räntebärande kort- och långfristiga skulder, minskat med likvida medel.  



 

   
 

Bilaga 1 (forts) 
 
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
 

Kv 4 Kv 4
2007 2006

Ingående eget kapital enligt fastställd 
balansräkning för föregående år (IFRS) 66,2 49,1

Förändring p g a ändrade omräkningskurser -2,6 0,0
Nyemission 6,1 56,4
Periodens resultat -25,8 -39,4
Utgående eget kapital 43,9 66,2  
 
 
KASSAFLÖDESANALYS 
 

Kv 4 Kv 4 Kv 1-4 Kv 1-4
2007 2006 2007 2006

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapitalet -21,8 1,4 -1679% -24,3 5,1
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet 14,5 4,6 +216% 21,4 -14,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten 12,7 -25,5 -150% 7,0 -30,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3,9 13,6 -129% -4,5 31,9
Periodens kassaflöde 1,6 -5,9 -127% -0,3 -7,9  
 
 
 



 

   
 

Bilaga 2 
 
Moderbolaget i sammandrag 
 
RESULTATRÄKNING 
 

Kv 4 Kv 4 Förändr. Kv 1-4 Kv 1-4 Förändr.
MSEK 2007 2006 % 2007 2006 %

Nettoomsättning - 3,2 -100% - 3,2 -100%
Aktiverat arbete för egen räkning - 6,2 -100% - 6,2 -100%
Övriga rörelseintäkter - 5,0 -100% - 5,0 -100%

Totala intäkter m m - 14,4 -100% - 14,4 -100%
Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter - -4,3 -100% - -4,3 -100%
Övriga externa kostnader -10,7 -6,5 +64% -10,7 -6,5 +64%
Personalkostnader -2,5 -0,7 +243% -2,5 -0,7 +243%
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -0,7 -7,6 -91% -0,7 -7,6 -91%

Rörelseresultat -13,9 -4,7 +196% -13,9 -4,7 +196%

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter 0,2 0,1 +18% 0,2 0,1 +18%
Finansiella kostnader -0,7 -0,1 +1013% -0,7 -0,1 +1013%

Resultat efter finansiella poster -14,4 -4,6 +212% -14,4 -4,6 +212%

Årets resultat -14,4 -4,6 +212% -14,4 -4,6 +212%  
 
BALANSRÄKNING 
 

Förändr.
MSEK 2007-12-31 2006-12-31 %

Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 -24%
Finansiella anläggningstillgångar 114,8 113,7 +1%
Kortfristiga fordringar 14,2 14,6 -3%
Likvida medel 1,2 0,8 +40%

Summa tillgångar 132,4 132,2 +0%

Eget kapital 110,1 115,8 -5%
Långfristiga räntebärande skulder 5,6 9,0 -38%
Långfristiga icke räntebärande skulder - - -
Kortfristiga räntebärande skulder - - -
Kortfristiga icke räntebärande skulder 16,7 7,3 +127%

Summa eget kapital och skulder 132,4 132,2 +0%

Rörelsekapital * -2,4 7,9 -131%
Nettoskuld ** 4,5 8,2 -45%  
 



 

   
 

Bilaga 3 
 
 
OMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅDE

Kv 4 % Kv 4 % Kv 3 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 KV 1 -4 KV 1 -4 % KV 1 -4
2007 2006 2007 2007 2007 2007 2006 2007 2006 2006

Sverige 34,2 +56% +87% 18,3 25,0 21,6 22,0 99,1 73,7 +35%
Irland 1,9 -1209% +36% 1,4 0,8 1,2 -0,2 5,3 4,0 +33%
England 10,3 +142% -10% 11,5 8,2 12,8 4,3 42,8 6,0 +618%
Koncerngemensamt -11,1 +119% +483% -1,9 -2,3 -1,1 -5,1 -16,5 -5,1 +225%

Koncernen totalt 35,3 +68% +21% 29,3 31,7 34,4 21,0 130,7 78,5 +66%

RÖRELSERESULTAT PER MARKNADSOMRÅDE
Kv 4 % Kv 4 % Kv 3 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 KV 1 -4 KV 1 -4 % KV 1 -4
2007 2006 2007 2007 2007 2007 2006 2007 2006 2006

Sverige 3,5 -155% +99% 1,7 4,5 0,1 -6,3 9,9 0,5 +1701%
Irland 0,5 -18% -179% -0,7 -0,4 -0,3 0,7 -0,9 0,0 #########
England -0,9 -66% +75% -0,5 -1,3 1,9 -2,6 -0,8 -3,6 -78%
Koncerngemensamt -1,5 -189% -48% -2,9 -2,3 -1,7 1,7 -8,4 -1,6 +434%
engångsposter -21,9 -37% - - -3,4 - -34,7 -25,3 -35,1 -28%

Koncernen totalt -20,3 -51% +769% -2,3 -2,8 -0,0 -41,3 -25,4 -39,7 -36%
Av engångsposterna i kvartalet avser 17,9 (16,4) MSEK Sverige, -(-) Irland,  2,4 (18,7) MSEK England samt 1,6(-) Koncerngemensamt.
För helårsperioden avser 21,2 (16,4) MSEK Sverige, 2,4 (18,7) MSEK England samt 1,6 (-) Koncerngemensamt.

RÖRELSEMARGINAL PER MARKNADSOMRÅDE
Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Rullande KV 1 -4 KV 1 -4
2007 2007 2007 2007 2006 12 mån 2007 2006

Sverige 10,1% 9,5% 18,1% 0,7% neg. 9,9% 9,9% 0,7%
Irland 28,5% neg. neg. neg. neg. neg. neg. 0,0%
England neg. neg. neg. 14,5% neg. neg. neg. neg.
Koncernen totalt 57,4% 8,0% 8,9% 0,0% 196,6% 19,5% 19,5% 50,6%

OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE
Kv 4 % Kv 4 % Kv 3 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 KV 1 -4 KV 1 -4 % KV 1 -4
2007 2006 2007 2007 2007 2007 2006 2007 2006 2006

System 41,2 +81% +44% 28,6 30,5 33,6 22,8 133,9 74,6 +79%
Produkt 5,2 +59% +98% 2,6 3,5 1,9 3,3 13,2 9,0 +48%
Koncerngemensamt -11,1 +119% +483% -1,9 -2,3 -1,1 -5,1 -16,5 -5,1 +225%

Koncernen totalt 35,3 +68% +21% 29,3 31,7 34,4 21,0 130,7 78,5 +66%  



 

   
 

Bilaga 4 
 
Riskfaktorer 
Confidence verksamhet påverkas av ett antal omvärlds- och riskfaktorer vars effekter på resultat och utveckling 
av både verksamheten och aktiekursen endast i varierande grad kan kontrolleras. Nedan följer en listning av de 
områden där det finns riskfaktorer, som bedöms ha stor betydelse för Bolaget, aktiens framtida utveckling, och 
värderingen av innehållet i denna rapport. Dessa är inte sammanställda i ordning efter inbördes betydelse och 
ska inte ses som en uttömmande uppräkning. Ägande av aktier är alltid förenat med risk och investerare som 
avser handla med Bolagets aktie uppmanas att göra sin egen bedömning av eventuella tillkommande risker 
utöver vad som beskrivs i denna rapport. 
 
Teknik-, produkt- och marknadsutveckling 
Confidence verkar inom en högteknologisk och konkurrensutsatt bransch i snabb förändring avseende teknik-, 
produkt- och marknadsutveckling. Det finns alltid en risk att de produkter eller erbjudanden ett Bolag 
tillhandahåller sin marknad från tid till annan kan bli omsprunget av ny teknik och nya lösningar från konkurrenter. 
Confidence strategi är att vara en oberoende leverantör av integrerade säkerhetstekniska lösningar. Detta 
innebär att Bolaget är beroende av goda relationer och djupa partnerskap med flera ledande leverantörer av 
produkter och systemkomponenter. Ett bortfall av någon sådan relation kan skapa svårigheter för Bolaget att 
erbjuda marknaden önskvärd konkurrenskraftig lösning, samtidigt som det ger konkurrenterna en öppning att 
komma in på Confidence kundbas. Eftersom Confidence fortfarande måste betraktas som en förhållandevis liten 
aktör på marknaden och dess tillväxt är beroende av att man lyckas ta marknadsandelar är konkurrenternas 
förmåga att behålla och vidareutveckla sina kunder och därigenom hindra Bolaget från att få fäste i deras 
kundbaser också en riskfaktor.  
 
Tillgång till och beroendet av kompetent personal och ledning 
En snabb tillväxt medför ett kontinuerligt behov av rekrytering och utbildning, vilket ställer stora krav på 
Confidence styrelse, företagsledning och organisation. Att rekrytera kompetenta medarbetare och kvalificerade 
ledningspersoner som framgångsrikt kan integreras i organisationen är en förutsättning för att Bolaget skall 
kunna växa utan att kvalitén i arbetet försämras. 
 
Oförutsedda händelser till följd av gjorda förvärv 
Confidence tillväxtstrategi innebär att expansionen sker genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. 
Förvärv utgör, trots ambitiösa och konsekvent genomförda due diligence förfaranden i sig alltid en riskfaktor. Det 
gäller inte minst vid integration av verksamhet, processer, struktur och kultur i Bolagets organisation. Det finns 
även risk för oförutsedda händelser och att utfästa mål avseende marknader och affärsvolymer som förvärven 
bygger på inte infrias. Ur ett kortsiktigt perspektiv kan en del av konsekvenserna av sådana risker reduceras 
genom garantier eller resultatbaserade tilläggsköpeskillingar, men långsiktigt kan koncernens tillväxtplaner 
påverkas negativt om förvärven inte leder till avsedda resultat och utveckling. 
 
Garantier och serviceavtal 
Bolaget lämnar sedvanliga garantier vid försäljning av hård- och mjukvara. Bolaget löper därmed risk att behöva 
utföra kompletterande arbeten eller ersätta produkter. Garantiåtaganden kan också påverka Bolagets likvidflöden 
genom att kunder innehåller betalning för levererade system eller produkter tills garantiproblem kunnat åtgärdas. 
Bolagets kostnader kan i dessa fall i viss mån komma att täckas av försäkringar. 
 
Konjunktursvackor 
Den säkerhetstekniska branschen, som innefattar bland annat installationsverksamhet och allmän teleteknik, 
följer i stort de svängningar i konjunkturen som gäller entreprenad- och byggindustrin. Denna är omvittnat känslig 
för konjunktursvackor. Vid konjunkturnedgångar, vilket inträffar regelbundet, drabbas alltid 
entreprenadbranschen av märkbara nedgångar i både efterfrågan och lönsamhet. Säkerhetsteknik är i 



 

   
 

högkonjunktur ett rimligt högprioriterat område men eftersom det sällan är direkt affärskritiskt är det ett av de 
områden som ofta får stå tillbaka i lågkonjunkturer. Korta konjunktursvackor kan resultatmässigt oftast mötas 
med tillfälliga åtgärder men påverkar expansionsmöjligheterna och tillväxttakten negativt. 
 
Oförutsedda omvärldshändelser 
Händelser i omvärlden som ligger utanför Bolagets kontroll kan utgöra betydande riskfaktorer. Det är inte 
förutsägbart i vilken riktning en specifik händelse kan driva en bransch eller marknad. Exempel på sådana 
händelser kan vara terrordåd, kriser eller kraftiga fluktuationer på valuta och finansmarknaderna, allmän 
recession och starka konjunktursvängningar m.m. 
 
Tillgång till nödvändigt expansionskapital 
Ett bolag som har som mål att växa snabbt kräver kontinuerligt tillgång till riskvilligt kapital. Confidence har en 
extraordinär målsättning och ambition när det gäller tillväxt. Det kapital som genereras från den löpande 
verksamheten är i första hand avsett att användas till att förse befintlig organisation med tillräckliga finansiella 
medel för att klara kraven på den organiska tillväxten. Förvärv eller andra större strukturella investeringar, liksom 
omkostnaderna kring detta, måste finansieras genom lån eller tillförsel av riskvilligt kapital. Brist på tillgång till 
sådant kapital kan hämma Bolagets utveckling. 
 
Valutarisker 
De viktigaste valutarelationerna för koncernen är idag GBP och Euro, samt i viss mån US Dollar, mot SEK. Större 
fluktuationer i valutaförhållandena kan påverka Bolagets omsättning och resultat. Inga säkringar är gjorda mot 
framtida valutafluktuationer. 
 
Övriga finansiella risker  
De finansiella riskerna härrör främst till risker som är direkt relaterade till räntor och kreditrisker. Då bolaget 
endast har ringa lån samt ej har någon nettoskuldsättning är de finansiella riskerna minimerade.  
 
Confidence hantering av finansiella risker beskrivs i övrigt i Årsredovisningen 2006, not 27. 
 
Confidence-aktien 
All handel med aktier är förenad med risktagande. Vare sig bolagets styrelse eller ledning kan förutsäga 
någonting om aktiekursens utveckling, vare sig i närtid eller på längre sikt. Det ska noteras att Confidence aktie, 
som är noterad på NGM Equity, historiskt har varit volatil och att handelsvolymen varierat kraftigt från tid till 
annan. 
 
Utdelning 
Ingen utdelning har hittills skett i Bolaget. Confidence beräknas inte generera utdelningsbart överskott under det 
närmaste året. Detta får till följd att avkastningen på en investering i Bolagets aktie främst är beroende av 
aktiekursen. 



 

   
 

Bilaga 5 
 
 
Definitioner 
 
Avkastning på eget kapital 
Årets koncernresultat i procent av genomsnittligt eget kapital under året. 
 
Avkastning på sysselsatt kapital 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader med tillägg för räntekostnader i procent av genomsnittligt totalt 
kapital med avdrag för icke räntebärande skulder. 
 
EBITDA 
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt 
före resultat från intressebolag. 
 
Engångsposter 
Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste 
engångsposterna avser omstrukturering, ej avsatta garantiåtaganden i förvärvade bolag vid förvärvstidpunkten, 
extra nedskrivningar m m. 
 
Kapitalomsättningshastighet 
Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital 
 
Nettoskuldsättningsgrad 
Räntebärande kort- och långfristiga skulder (inklusive avsättningar för pensioner) med avdrag för likvida medel 
dividerat med summan av eget kapital inklusive minoritetsintresse. 
 
Soliditet 
Eget kapital inklusive minoritetsintressen i relation till totalt kapital 
 
Vinst per aktie 
Aktieägarnas andel av årets koncernresultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året. 
 
 


