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Pressinformation 18 augusti 2017 
Kvartalsrapport andra kvartalet 2017

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG APRIL - JUNI 2017
 » Nettoomsättningen för perioden för kvarvarande verksamhet  
 uppgick till 35,4 (32,0) MSEK

 » Rörelseresultat (EBIT) för perioden för kvarvarande verksamhet  
 uppgick till 0,0 (0,8) MSEK

 » Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet  
 uppgick till -0,2 (0,5) MSEK

 » Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid  
 periodens utgång uppgick till 0,00 (0,01) SEK före och efter utspädning

 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten från kvarvarande  
 verksamhet uppgick till 2,4 (-1,4) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI - JUNI 2017
 » Nettoomsättningen för perioden för kvarvarande verksamhet  
 uppgick till 68,4 (61,6) MSEK

 » Rörelseresultat (EBIT) för perioden för kvarvarande verksamhet  
 uppgick till 0,1 (0,5) MSEK

 » Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet  
 uppgick till -0,3 (0,2) MSEK

 » Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid  
 periodens utgång uppgick till 0,00 (0,01) SEK före och efter utspädning

 » Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten för kvarvarande  
 verksamhet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -2,5 (-3,7) MSEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Styrelsen för Confidence International AB (publ.),  
noterat på NASDAQ First North, lämnar följande 
rapport för perioden januari-juni 2017

ESPLANADEN 3B, 172 67 SUNDBYBERG

Telefon: +46 (0)8 620 82 00 
Internet: www.confidence.se 
e-post: info@confidence.se
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Koncernens intäkter för det andra kvartalet 2017 uppgick till 35,4 (32.0) MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 
0,0 (0,8) MSEK samt (EBITDA) 0,5 (1,4) MSEK för kvarvarande verksamhet. För perioden redovisas ett positivt  
kassaflöde från den löpande verksamheten om 2,4 (-1,4) MSEK.
Jag kan konstatera att vi trots god och lönsam tillväxt i vårt största affärsområde Säkerhet & Brand inte fullt ut förmår att leverera önskat 
resultat för andra kvartalet. Bakgrunden står i huvudsak att finna i en temporärt svagare period för affärsområde Lås kopplat till ett par 
större projekt inom målsegmentet hotell & konferens med något lägre marginaler än vårt genomsnitt. Dessa projekt har även drabbats 
av oförutsedda förseningar hos beställarna vilket även det haft en tillfällig negativ påverkan på vår lönsamhet inom affärsområdet Lås.

Säkerhet & Brand, bolagets största affärsområde, redovisar en god omsättningsökning motsvarande ca 20 procent och når under perio-
den 30,7 (25,6) MSEK med en stärkt marginal och ett rörelseresultat (EBIT) om 2,2 (1,5) MSEK. Affärsläget har under andra kvartalet 
varit positivt med ett jämnt affärsflöde från samtliga prioriterade målsegment med god beläggning inom projekt- och utförandeorgani-
sationen och med marginaler som utvecklas enligt plan. Arbetet fortgår planenligt i flera större projekt inom målsegmenten fastighet 
och kritisk infrastruktur. Bland projekten återfinns Atrium Ljungberg där leveransen av en avancerad brandskyddslösning för 39,000 
kvm pågår och en större säkerhetsentreprenad i datacentermiljö där arbetet är i sin avslutande fas samt att vi nu är inne i en intensiv 
leveransfas för vårt största pågående projekt med Skanska som uppdragsgivare där projekts totala volym omfattar mer än 30 MSEK..

Affärsområde Lås redovisar en omsättning motsvarande 4,9 (6,3) MSEK med ett negativt rörelseresultat (EBIT) om -0,2 (1,5) MSEK 
i jämförelse med samma period föregående år. Omsättningsminskningen beror i huvudsak på förseningar i ett par större projekt inom 
hotell och konferens. Dessa större projekt har i utgångsläget något lägre marginal än vårt genomsnitt men de försenade projekten 
har under perioden i tillägg lett till omplaneringar av resursutnyttjandet vilket temporärt har påverkat intäkter och marginaler negativt. 
Vår bedömning är att affärsläget över tid, trots ett svagt andra kvartal, fortsatt är gott och förutsättningarna är goda för att nå en 
lönsam tillväxt inom segmentet.

Confidence service- och eftermarknadsaffär fortsätter utvecklas väl och under god lönsamhet. Denna viktiga, kundnära verksamhet, 
är idag branschledande avseende kunskap och effektivitet inom säkerhets-, lås- och brandlösningar. Under perioden har vi affärs- och 
produktutvecklat samt digitaliserat delar av vår tjänsteportfölj avseende SBA och service- och underhållsavtal. Responsen från mark-
naden är redan i detta tidiga skede god och vi har tecknat ett flertal avtal med nya kunder.

För Confidence, likt övriga teknikintensiva bolag, är nyrekrytering av kompetent personal fortsatt en utmaning. Trots ett utmanande 
arbetsmarknadsläge kan jag med glädje konstatera att vi under perioden haft förmånen att hälsa ett flertal nya och mycket kompetenta 
kollegor välkomna till Confidence. Vår tydliga målsättning att vara bolaget som fokuserar på samarbete, personal- och kundnöjdhet har 
resulterat i god avkastning på våra insatser inom rekrytering och att vi förmår behålla våra kompetenta medarbetare.

Det allmänna säkerhetsläget, globalt och lokalt, har tyvärr under även denna perioden fortsatt att försämras. Vi har berörts av den tra-
giska branden i London och de terrorattacker som utförts och våra tankar går till de drabbade och deras anhöriga. Vi har även sett flera 
cyberattacker, sabotage och haverier som drabbat vitala IT-system med svåra följder för samhället i stort och ekonomiskt för drabbade 
företag och organisationer. Ett kortare bortfall av kritisk infrastruktur som elförsörjning kostade enligt tidningen The Guardian, British 
Airways ca 895 MSEK och förmodligen lika mycket ytterligare i skadestånd till de drabbade passagerarna.

Confidence har som ledande säkerhetsoperatör inom målsegmenten fastighet och kritisk infrastruktur tagit denna ut-
veckling till sig och har genom ett flertal artiklar debatterat och föreslagit praktiska och genomförbara åtgärder 
som proaktivt kan bromsa delar av denna utveckling och i förlängningen spara liv. Läs gärna artiklarna som 
publicerats i bl.a. Aftonbladet och SvD Näringsliv på vår blogg https://blog.confidence.se

Som specialist agerar vi som en proaktiv partner tillsammans med våra kunder och med hög kostnadseffek-
tivitet skapar vi nya effektiva systemlösningar samt förbättrar och moderniserar befintliga. Genom utbildning 
och systematiskt underhåll av brand- och säkerhetssystemen säkerställer vi maximalt skydd av person och 
egendom om olyckan är framme eller vid försök till intrång eller sabotage.

Vi ser nya affärsmöjligheter att tillsammans med våra kunder aktivt verka för ett tätare samarbete mellan 
kundens resurser inom IT-säkerhet och fysiska säkerhet. Genom samverkan och gemensamma planering 
kan säkerheten höjas och bättre skydda IT mot fysiskt intrång och sabotage samt säkerställa ett ökat 
skydd av infrastruktur och elförsörjning.

Den senaste tidens uppvaknande och fokus på säkerhet gynnar Confidence position och vi 
bedömer att marknaden i och med detta förflyttar till förmån för specialisten där den mest 
lönsamma tillväxten sker.

Ett svagt andra kvartal till trots, fortsätter Confidence i den positiva trend som inleddes för 
snart två år sedan. Vi avser att från befintlig position med vår engagerade och fokuserade 
personal, dra fördel av detta goda momentum för att skapa lönsam tillväxt på en marknad 
där kundernas behov av skydd och säkerhet blir allt större och högre prioriterat.

Jag ber att få tacka min personal för deras insatser samt våra aktieägare och kunder för 
visat förtroende. När vi nu går in i det tredje kvartalet ser jag fortsatt goda förutsättningar 
att fortsätta enligt plan och leverera lönsam tillväxt och aktieägarvärde under 2017.

Mats Engström
VD, Confidence International AB (publ.) 
Direkt: +46 (0)765 00 50 08 
E-post: mats.engstrom@confidence.se
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NYCKELTAL

DEFINITIONER

 » Rörelsemarginal Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen.

 » Vinstmarginal Rörelseresultat före räntekostnader dividerat med omsättningen.

 » Sysselsatt kapital Eget kapital plus räntebärande skulder.

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

 » Eget kapital Redovisat eget kapital.

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

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

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

 » Genomsnittligt antal anställda Medelantalet anställda per respektive period.

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

2017 2016 2017 2016 2016
Belopp i KSEK APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC

Resultat
Nettoomsättning 35 436 31 959 68 390 61 583 122 569
Rörelseresultat, EBIT 4 792 105 539 725
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet -219 507 -296 184 1 494
Periodens resultat från avvecklad verksamhet - - - - -400
Periodens resultat -219 507 -296 184 1 094

Marginaler
Rörelsemarginal, %, EBIT 0% 2% 0% 1% 1%
Vinstmarginal, %  neg. 2%  neg. 0% 1%

Avkastningsmått
Avkastning på sysselsatt kapital, % 0% 1% 0% 1% 1%
Avkastning på eget kapital, % neg. 1% neg. 0% 3%

Finansiell ställning
Balansomslutning 84 668 85 234 84 668 85 234 83 021
Eget kapital 37 781 37 168 37 781 37 168 38 077
Sysselsatt kapital 56 426 54 649 56 426 54 649 55 352
Soliditet, % 45% 44% 45% 44% 46%

Per aktie
Eget kapital per aktie före och efter utspädning, kr 0,64 0,63 0,64 0,63 0,64
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie i genomsnitt  
före och efter utspädning, kr

0,00 0,02 0,00 0,01 0,03

Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie i genomsnitt  
före ochr efter utspädning, kr

0,00 0,02 0,00 0,01 0,02

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

0,00 0,01 0,00 0,00 0,03

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

0,00 0,01 0,00 0,01 0,02

Antal aktier vid periodens utgång (1000-tal) 59 277 59 277 59 277 59 277 59 277

Anställda
Genomsnittligt antal anställda 66 57 62 57 58

Nettoomsättning per anställd 541 561 1 103 1 080 2 113
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MARKNAD
Confidence är verksamt inom marknaden för integrerade säkerhets-
lösningar. Bolaget tillhandahåller produkter, tjänster och kompletta lös-
ningar inom säkerhet, brandskydd samt inom lås. Erbjudandet bygger 
på noga utvalda produkter från samarbetspartners, vilka antingen säljs 
som separata system eller som integrerade helhetslösningar. Bolaget till-
handahåller egen installationskapacitet samt 24/7 jour, service och sup-
port. Confidence prioriterade målgrupper är större kunder med behov av 
helhetslösningar, fastighetsägare och förvaltare, publika anläggningar, 
hotell och konferensanläggningar samt offentlig sektor.

AFFÄRSOMRÅDEN
Koncernen är uppdelad i två affärsområden som redovisas som separata 
områden; Säkerhet & Brand och Lås.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
1 APRIL - 30 JUNI 2017
Koncernens nettoomsättning för kvarvarande verksamhet för perioden 
uppgick till 35,4 (32,0) MSEK, vilket innebär en ökning med 11% jäm-
fört samma kvartal föregående år. Omsättningsökningen  har skett inom 
affärsområde Säkerhet & Brand, som ökar med 5,2 MSEK, medan af-
färsområde Lås minskade med 1,5 MSEK jämfört med samma period 
föregående år. Koncernens rörelseresultat uppgick till 0,0 (0,8) MSEK 
och periodens totalresultat uppgick till -0,2 (0,5) MSEK,

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie vid periodens 
utgång uppgick till 0,00 (0,01) SEK och totalresultatet inklusive avveck-
lad verksamhet till 0.0 (0,1) SEK. Resultat per aktie är detsamma före 
och efter utspädning.

1 JANUARI - 30 JUNI 2017
Koncernens nettoomsättning för kvarvarande verksamhet för perioden 
uppgick till 68,4 (61,6) MSEK, vilket innebär en ökning med 11%. Ökning-
en är hänförlig till segment Säkerhet & Brand, som bidrar med 8,2 MSEK, 
medan omsättning för segment Lås minskar med 1,2 MSEK. Koncernens 
rörelseresultat för den kvarvarande verksamheten uppgick till 0,1 (0,5) 
MSEK och periodens totalresultat uppgick till -0,3 (0,2) MSEK. Perio-
dens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie vid periodens ut-
gång uppgick till 0,00 (0,01) SEK och totalresultatet inklusive avvecklad 
verksamhet till 0,00 (0,01) SEK. Resultat per aktie är detsamma före och 
efter utspädning.

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE
1 APRIL - 30 JUNI 2017
Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten för kvarva-
rande verksamhet uppgick till 2,4 (-1,4) MSEK. Av kortfristiga fordringar 
uppgår kundfordringar till 18,6 (29,1) MSEK. Övriga kortfristiga fordringar 
avser främst upparbetade men ännu ej fakturerade intäkter samt förutbe-
talda kostnader. Likvida medel uppgick till 5,9 (1,2) MSEK.

1 JANUARI - 30 JUNI 2017
Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten för kvarvaran-
de verksamhet uppgick till -2,5 (-3,7) MSEK.

FINANSIERING
Confidence har sedan juni 2015 avtal med Erik Penser Bank om rörelsekre-
dit och fakturabelåning med en sammanlagd kreditlimit på 27 MSEK. Per 
den 30 juni 2017 utnyttjades 12,9 MSEK av den sammanlagda kreditlimiten.

Koncernen har vid periodens utgång räntebärande skulder om 14,4 
(14,1) MSEK och 9,1 MSEK i outnyttjat utrymme avseende fakturabelå-
ning samt en outnyttjad kortfristig rörelsekredit om 5 MSEK.

Det finns inga väsentliga skillnader mellan nominella värden och verk-
liga värden avseende räntebärande skulder. Eget kapital uppgår till 37,8 
(37,2) MSEK och soliditeten till  45 (44) %.

INVESTERINGAR

1 APRIL - 30 JUNI 2017
Periodens investeringar i materiella tillgångar för kvarvarande verksam-
het uppgick till 1,6 (0,4) MSEK och avser i huvudsak företagets bilpark.

1 JANUARI - 30 JUNI 2017
Periodens investeringar i materiella tillgångar för kvarvarande verksam-
het uppgick till 2,6 (0,9) MSEK och avser i huvudsak företagets bilpark.

ANSTÄLLDA
Medelantal anställda i koncernen under andra kvartalet var 66 (57).

INCITAMENTSPROGRAM
På årsstämma 2016-05-12 beslutades att införa ett incitamentsprogram 
för bolagets ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag och to-
talt omfattande 2 780 000 teckningsoptioner. Fem ledande befattnings-
havare erbjöds och valde i juni 2016 att köpa teckningsoptioner och totalt 
tecknades samtliga 2 780 000 av serie 2016/2018 enligt föreslagen till-
delning. Varje option ger rätt att under perioden 17 maj 2018 till den 31 
maj 2018 teckna aktier till en teckningskurs på 0,94 kronor.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
För rapportperioden är styrelsearvoden till samtliga ledamöter reglerade 
genom beslut på årsstämma 2016-05-12. I övrigt har inga transaktioner 
med närstående skett under rapportperioden eller efter dess utgång.

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

MODERBOLAGET

1 APRIL - 30 JUNI 2017
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,9 (0,8) 
MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,2 (-1,5) MSEK. 
Det egna kapitalet uppgick till 28,6 (39,3) MSEK vilket innebär en soliditet 
på 64 (83) %.

1 JANUARI - 30 JUNI 2017
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 1,7 (1,5) 
MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2,2 (-2,4) MSEK.

VERKSAMHETEN
Confidence International grundades 1989 och designar, levererar och underhåller modulära, integrerbara säkerhetslös-
ningar som ökar kundernas trygghet och effektivitet. Med erfarenhet och specialistkunskap förenar bolaget modern IP-tek-
nologi med traditionell säkerhetsteknik och erbjuder högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar utifrån kundens behov. 
Confidence erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom säkerhet, brand, larm och 
låslösningar. Bolaget tillhandahåller egen installationskapacitet samt 24/7 jour, service och support.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN
2017-05-18 Kvartalsrapport Q1 2017, Confidence International AB
2017-05-11 Kommuniké från årsstämma 2016
2017-04-12 Confidence Göteborg förstärker teknik-teamet
2017-04-10 Confidence International AB (publ,) - Årsredovisning 2016
2017-04-05 Confidence förstärker organisationen ytterligare
Samtliga händelser finns att tillgå i sin fulla längd på:

http://www.confidence.se

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
På årsstämma 2017-05-11 beslutades att införa ett incitamentsprogram 
för bolagets ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag och to-
talt omfattande 2 900 000 teckningsoptioner. Fem ledande befattnings-
havare erbjöds och och utav dessa valde totalt 4 personer (VD samt 
ytterligare 3 personer i ledande ställning) att under juli 2017 köpa teck-
ningsoptioner och totalt tecknades  2 378 000 av serie 2017/2019 enligt 
föreslagen tilldelning. Varje option ger rätt att under perioden 17 maj 2019 
till den 31 maj 2019 teckna aktier till en teckningskurs på 1,30 kronor.

Samtliga händelser finns att tillgå i sin fulla längd på:

http://www.confidence.se

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrap-
portering och Årsredovisningslagen (ÅRL). För moderbolaget har Årsre-
dovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings rekommen-
dation RFR 2 tillämpats. Samma redovisningsprinciper har använts som 
i den senaste årsredovisningen med undantag för att vissa ändringar 
(vilka omnämns i Confidence årsredovisning för 2016) i befintliga stan-
darder samt tolkningsuttalanden trätt i kraft. Bedömningen är att dessa 
inte haft någon påverkan på koncernens räkenskaper under perioden.

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bo-
lagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets 
resultat och ställning samt lämnad information i övrigt.

Uppskattningar och bedömningarna utvärderas löpande och baseras på 
historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om 
framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. 
Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De om-
råden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära bety-
dande risk för justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell 
ställning under kommande rapportperioder är främst bedömningar om; 
marknadsförutsättningar, nyttjandeperiod för koncernens immateriella 
och materiella anläggningstillgångar, prövning av nedskrivningsbehov för 
goodwill, värdering av ej aktiverade uppskjutna skattefordringar, värde-
ring av kundfordringar samt intäktsredovisning av fastprisprojekt.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Koncernens verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka kan inne-
bära en risk för koncernens verksamhet och resultat. För bolagets risker 
och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2016.

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

UTSIKTER FÖR 2017
Bolaget lämnar ingen prognos för 2017.

GRANSKNINGSRAPPORT
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

MARKNADSNOTERING
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North under kortnamnet 
CONF. Aktiens stängningskurs per 30 juni 2017 var 0,88 SEK.

CERTIFIED ADVISOR
Erik Penser Bank 

Apelbergsgatan 27, Box 7405

103 91 Stockholm

Tel 08-463 80 00

”Confidence är etablerat i en ledande posi-
tion som specialist inom fysisk och teknisk 

säkerhet för bl.a målgrupperna kritisk  
infrastruktur och fastighet. 

Från vår position ser vi accelererande möj-
ligheter att omvandla det ökade behovet till 

lönsamma affärer”, Mats Engström, VD

Mats Engström är en flitig debattör i brand- och 
säkerhetsfrågor. Läs gärna debattartiklarna som 

publicerats i Aftonbladet, SvD Näringsliv VLT m.fl. 

Besök Confidence blogg 

BLOG.CONFIDENCE.SE
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Confidence finns representerad i flera viktiga sociala medier. 

Följ oss och håll dig uppdaterad på företaget, branschen och  
de debatter som vi antigen initierar eller deltar i.

Självfallet kan du även ta kontakt med oss personligen för  
vidare information om våra erbjudanden och tjänster.

TWITTER  twitter.com/coninsights

LINKEDIN  linkedin.com/company/confidence-security-sweden-ab

HEMSIDA  confidence.se

BLOGG  blog.confidence. se

EMAIL  info@confidence.se

FÖLJ CONFIDENCE I SOCIALA MEDIER

RAPPORT FRÅN STYRELSE OCH VD
Denna rapport är avgiven av den verkställande direktören  
på uppdrag av styrelsen.

Stockholm, 18 augusti 2017

Confidence International AB (publ.)

För ytterligare information
VD Mats Engström 
Tel 08-620 82 00

Pressansvarig Mats Wahlgren 
Tel 0708-59 18 75

KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION
2017-11-22 Kvartalsrapport Q3 2017

2018-02-16 Kvartalsrapport Q4 2017

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida:

http://www.confidence.se
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

2017 2016 2017 2016 2016
3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

Belopp i KSEK APR-JUN APR_JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC

Nettoomsättning 35 436 31 959 68 390 61 583 122 569

Övriga rörelseintäkter 160 51 150 135 528

Summa rörelsens intäkter 35 596 32 010 68 540 61 718 123 097

Rörelsens kostnader

Direkta uppdragskostnader -18 713 -15 532 -35 936 -31 414 -64 370

Övriga externa kostnader -3 808 -3 842 -7 339 -6 438 -12 807

Personalkostnader -12 561 -11 244 -24 158 -22 199 -42 985

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -509 -590 -986 -1 063 -2 113

Övriga rörelsekostnader -1 -10 -16 -65 -97

Summa rörelsens kostnader -35 592 -31 218 -68 435 -61 179 -122 372

Rörelseresultat 4 792 105 539 725

Finansiella intäkter 24 6 33 6 40

Finansiella kostnader -247 -239 -434 -309 -781

Resultat från finansiella poster -223 -233 -401 -303 -741

Resultat före skatt -219 559 -296 236 -16

Inkomstskatt - -52 - -52 -

Övrig skatteintäkt - - - - 1 510

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet -219 507 -296 184 1 494

Avvecklad verksamhet
Periodens resultat från avvecklad verksamhet - - - - -400

Periodens resultat -219 507 -296 184 1 094

Övrigt totalresultat för perioden - -

Summa totalresultat för perioden -219 507 -296 184 1 094

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet hänförligt till moderföretagets 
aktieägare

-219 507 -296 184 1 494

Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -219 507 -296 184 1 094

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet hänförligt till minoritetsägare -

Summa totalresultat hänförligt till minoritetsägare -

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie före och  
efter utspädning, kr*

0,00 0,01 0,00 0,01 0,03

Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie före och efter 
utspädning, kr*

0,00 0,01 0,00 0,01 0,02

Periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie vid periodens utgång 
före och efter utspädning, kr*

0,00 0,01 0,00 0,00 0,03

Periodens resultat inklusive avvecklad verksamhet per aktie vid periodens utgång 
före och efter utspädning, kr*

0,00 0,01 0,00 0,00 0,02

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 59 277 194 35 098 246 59 277 194 35 098 246 59 277 194
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 59 277 194 35 098 246 59 277 194 35 098 246 59 277 194
Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädning 59 277 194 59 277 194 59 277 194 59 277 194 59 277 194
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning 59 277 194 59 277 194 59 277 194 59 277 194 59 277 194

* Resultat per aktie beräknas på vägt genomsnitt antal aktier under perioden.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

Belopp i KSEK 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 32 698 32 698 32 698

Övriga immateriella tillgångar 314 376 359

Inventarier 6 652 5 113 5 071

Uppskjutna skattefordringar 3 000 2 948 3 000

Summa anläggningstillgångar 42 664 41 135 41 128

Omsättningstillgångar

Varulager 2 734 2 315 1 773

Kundfordringar 18 617 29 068 17 256

Övriga kortfristiga fordringar 14 727 11 505 13 185

Likvida medel 5 926 1 211 9 679

Summa omsättningstillgångar 42 004 44 099 41 893

SUMMA TILLGÅNGAR 84 668 85 234 83 021

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare 37 781 37 168 38 077

Summa eget kapital 37 781 37 168 38 077

Avsättningar

Övriga avsättningar 69 83 80

Summa avsättningar 69 83 80

Skulder

Långfristiga skulder

Upplåning från kreditinstitut 4 284 3 336 2 943

Summa långfristiga skulder 4 284 3 336 2 943

Kortfristiga skulder

Upplåning från kreditinstitut 14 361 14 145 14 332

Leverantörsskulder 12 723 13 503 11 459

Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder 15 450 16 999 16 129

Summa kortfristiga skulder 42 534 44 647 41 921

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 84 668 85 234 83 021
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

2017 2016 2017 2016 2016

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

Belopp i KSEK APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 4 792 105 539 725

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 509 583 1 056 1 048 2 097

Erhållen ränta 24 6 33 6 40

Erlagd ränta och andra kreditkostnader -247 -239 -434 -309 -781

Betald skatt / Övriga skatteintäkter - -52 -52 1 510

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 290 1 090 760 1 232 3 591

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning varulager 297 14 -961 -1 016 -689

Ökning/minskning rörelsefordringar 618 -3 784 -2 902 -5 445 4 849

Ökning/minskning rörelseskulder 1 165 1 322 571 1 521 -1 393

Kassaflöde från den löpande verksamheten från  
kvarvarande verksamhet 2 370 -1 358 -2 532 -3 708 6 358

Kassaflöde från den löpande verksamheten avvecklad verksamhet 0 0 0 0 -400

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 686 -401 -2 782 -859 -2 049

Försäljningar av materiella anläggningstillgångar 52 - 190 - 198

Rörelseförvärv - - - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten från  
kvarvarande verksamhet -1 634 -401 -2 592 -859 -1 851

Kassaflöde från investeringsverksamheten avvecklad verksamhet 0 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Likvid från teckningsoptioner - 172 - 172 172

Nyemission - - - - -

Upptagna lån 2 127 - 4 127 3 000 5 000

Amortering av lån -2 756 - -2 756 - -5 000

Minskning/ökning av räntebärande skulder -244 2 651 0 -2 642 152

Kassaflöde från finansieringsverksamheten för  
kvarvarande verksamhet -873 2 823 1 371 530 324

Periodens kassaflöde -137 1 064 -3 753 -4 037 4 431

Likvida medel vid periodens början 6 063 147 9 679 5 248 5 248

Likvida medel vid periodens slut 5 926 1 211 5 926 1 211 9 679

Räntebärande nettoskuld

Likvida medel 5 926 1 211 5 926 1 211 9 679

Räntebärande skulder -18 645 -17 481 -18 645 -17 481 -17 275

Total nettoskuld -12 719 -16 270 -12 719 -16 270 -7 596
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REDOVISNING AFFÄRSOMRÅDEN

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR EGET KAPITAL

2017 2016 2017 2016 2016
3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

Belopp i KSEK APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN - DEC

Omsättning
Säkerhet & Brand 30 732 25 546 58 786 50 624 102 542
Lås 4 864 6 329 9 754 10 959 20 027
Summa nettoomsättning kvarvarande verksamhet 35 596 31 875 68 540 61 583 122 569

Avvecklad verksamhet
Event - - - - -
Nettoomsättning totalt 35 596 31 875 68 540 61 583 122 569

Rörelseresultat
Säkerhet & Brand 2 157 1 537 3 132 1 459 5 011
Lås -182 1 463 875 2 940 2 891
Ofördelat -1 971 -2 208 -3 902 -3 860 -7 177
Summa rörelseresultat kvarvarande verksamhet 4 792 105 539 725

Avvecklad verksamhet
Event - - - - -400

Rörelseresultat total 4 792 105 539 325

Confidence rörelsesegment är baserade på den information som behandlas av verkställande direktören och som används för att fatta strategiska 
beslut. Indelningen följer den interna rapporteringen.

Rörelsesegmentet Säkerhet & Brand genererar sina intäkter från verksamhet inom säkerhets- och brandskyddsteknik medan rörelsesegmentet Lås 
är verksamt inom låssystem. Båda segmenten erhåller intäkter från såväl installation som service och underhåll.

Koncerngemensamma rörelsekostnader samt finansiella poster och skattekostnader fördelas inte per segment. Inte heller balansräkningens poster 
fördelas på de två rörelsesegmenten.

Belopp i KSEK Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital Ej registrerat 
aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet  

kapital
Reserver

Upparbetat  
resultat  

inklusive  
årets resultat

Summa eget 
kapital 

Ingående balans per 1 januari 2016 20 747 95 924 7 916 -87 776 36 811
Summa totalresultat för perioden 184 184
Nedsättning av aktiekapitalet -
Nyemission -
Transaktionskostnader nyemission -
Teckningsoptioner 172 172
Utgående balans per 30 juni 2016 20 747 0 96 096 7 916 -87 592 37 168

Ingående balans per 1 januari 2016 20 747 95 924 7 916 -87 776 36 811
Summa totalresultat för perioden 1 094 1 094
Nedsättning av aktiekapitalet -
Teckningsoption 172 172
Transaktionskostnader nyemission -
Utgående balans per 31 december 2016 20 747 0 96 096 7 916 -86 682 38 077

Ingående balans per 1 januari 2017 20 747 0 96 096 7 916 -86 682 38 077
Summa totalresultat för perioden -296 -296
Teckningsoptioner -
Utgående balans per 30 juni 2017 20 747 0 96 096 7 916 -86 978 37 781
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

2017 2016 2017 2016 2016

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

Belopp i KSEK APR-JUN APR-JUN JAN-JUN JAN-JUN JAN - DEC

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 850 750 1 700 1 500 3 000

Övriga rörelseintäkter - 14 - 14 14

Summa rörelsens intäkter 850 764 1 700 1 514 3 014

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -925 -1 073 -1 841 -1 799 -3 059

Personalkostnader -1 046 -1 147 -2 061 -2 075 -4 101

Summa rörelsens kostnader -1 971 -2 220 -3 902 -3 874 -7 160

Rörelseresultat -1 121 -1 456 -2 202 -2 360 -4 146

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - 28 755

Nedskrivning andelar i koncernföretag - - - - -27 527

Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - -

Räntekostnader och liknande resultatposter -29 -24 -44 -24 -110

Resultat från finansiella poster -29 -24 -44 -24 1 118

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -1 150 -1 480 -2 246 -2 384 -3 028

Bokslutsdispositioner - - - - -7 894

Skatt på periodens resultat - - - - -

Periodens resultat -1 150 -1 480 -2 246 -2 384 -10 922

Moderbolagets rapport över totalresultat

Periodens resultat -1 150 -1 480 -2 246 -2 384 -10 922

Summa totalresultat för perioden -1 150 -1 480 -2 246 -2 384 -10 922
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 39 096 37 868 39 095
Uppskjutna skattefordringar 3 000 3 000 3 000

42 096 40 868 42 095

Summa anläggningstillgångar 42 096 40 868 42 095

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 2 020 6 051 3 065
Övriga fordringar 124 233 170
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 324 103 58

2 468 6 387 3 293

Kassa och bank 45 99 134

Summa omsättningstillgångar 2 513 6 486 3 427

SUMMA TILLGÅNGAR 44 609 47 354 45 522

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital 20 747 20 747 20 747
Reservfond 27 964 27 964 27 964
Uppskrivningsfond 12 839 12 839 12 839
Summa bundet eget kapital 61 550 61 550 61 550

Fritt eget kapital
Överkursfond 79 546 79 546 79 546
Balanserat resultat -110 297 -99 375 -99 375
Periodens resultat -2 246 -2 384 -10 922
Summa fritt eget kapital -32 997 -22 213 -30 751

Summa eget kapital 28 553 39 337 30 799

Avsättningar
Övriga avsättningar - - -
Summa avsättningar 0 0 0

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder - - -
Summa långfrisitiga skulder 0 0 0

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut - - -
Leverantörsskulder 746 1 005 574
Skulder till koncernföretag 14 851 6 281 13 468
Övriga skulder 187 428 455
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 272 303 226
Summa kortfristiga skulder 16 056 8 017 14 723

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 44 609 47 354 45 522



”Den ökade viljan och förmågan hos 
våra kunder, både avseende enga-
gemang och ekonomi, tillsammans 
med den snabba tekniska utveck-

lingen, ger oss fantastiska möjlighe-
ter. Som specialister kan vi anpassa 
och skräddarsy lösningar som tar ett 
större grepp om den totala säkerhets-

bilden och som levererar maximal 
säkerhet per investerad krona  

för användaren”

Mikael Hägglund
Försäljnings- och Produktchef

CONFIDENCE INTERNATIONAL AB (PUBL.) 
ESPLANADEN 3B, 172 67 SUNDBYBERG

Telefon: +46 (0)8 620 82 00 
Internet: www.confidence.se 
e-mail: info@confidence.se
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