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Vindico Group AB (publ) 
 
DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2018-01-01 — 2018-09-30 
 
 
Rapportperioden 2018-07-01 — 2018-09-30 
  

• Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2017 och 
uppgick till 3 954 tkr (3 757 tkr). 

• Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick  
till – 403 tkr (– 677 tkr). 

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 679 tkr (- 944 tkr). 
• Resultat per aktie – 4,46 öre (– 6,20 öre). 

 
Perioden 2018-01-01 — 2018-09-30 
  

• Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2017 och 
uppgick till 10 447 tkr (11 785 tkr). 

• Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick  
till – 2 915 tkr (– 2 875 tkr). 

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 3 785 tkr (- 3 698 tkr). 
• Resultat per aktie – 24,85 öre (– 24,28 öre). 

 
 

Händelser under tredje kvartalet 
 

• Intresse för vårt ButiksDNA koncept från flera drivmedelsbolag 
• Lansering av ByggDNA med intresse från flera större byggbolag 
• Koncept kring Butiks DNA lanseras mot klädkedjor. 
• Under kvartalet har ett likviditetstillskott tillförts bolaget på 0,4 Mkr 

 
Väsentliga händelser efter perioden 
 

• Vindico ingår samarbete med en klädkedja som även säljer kosmetika och 
implementerar ButiksDNA i 150 butiker i Sverige. 
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VD har ordet 
 
Försäljningen under tredje kvartalet blev något bättre än jämförelseperioden och resultatet 
blev också något bättre. Bolaget har dock fortfarande lönsamhetsproblem, men det går 
definitivt åt rätt håll och kostnadsmassan har minskat. 
 
Affärsområdet Kamerabevakning stod för ca 55% av försäljningen under kvartalet och är 
fortsatt det största affärsområdet. Vi har många kunder som har äldre kamerasystem som 
behöver uppgraderas eller bytas och bolaget ser en stor försäljningspotential hos dessa 
kunder. Vi räknar också fortsatt med installationer i skolor i Göteborgsområdet. 
 
Affärsområdet MärkDNA stod för ca 17% av den totala försäljningen, vilket är lägre än 
föregående kvartal. Vi har dock ett mycket stort intresse från flera större butikskedjor och 
bensinkedjor och vi ser därför fortsatt en stor potential i vårt ButiksDNA koncept. Flera 
kedjor har testat konceptet med mycket gott resultat men säljcyklerna är långa. 
 
I oktober ingick Vindico ett samarbete med en klädkedja som även säljer kosmetika som nu 
implementerar ButiksDNA i 150 butiker i Sverige, vilket måste betraktas som ett viktigt 
genombrott.  
 
Vi har lanserat konceptet ByggDNA som är tänkt att förebygga stölder på framför allt 
byggarbetsplatser. Vi har redan flera större byggbolag samt företag som hyr ut maskiner etc. 
till byggen intresserade av konceptet. 
 
Affärsområdet Laddskåp svarade för ca 20% av den totala försäljningen. Försäljningen har 
fortsatt att bestå av framför allt skåp, bland annat säkerhetsklassade skåp, och vagnar för 
säker förvaring och laddning av datorer och surfplattor i skolor.  Försäljningen av produkten 
UniBike för säker laddning av elcykelbatterier har inletts och bolaget tar nu fram ett par nya 
lösningar anpassade för cykelgarage samt receptioner på företag. 
 
Vi lämnar inga prognoser, men vi förväntar oss en ökad försäljning under Q4 inom framför 
allt affärsområdet MärkDNA.  
 
En ny hemsida har lanserats som är väsentligt mer kundorienterad än den tidigare. 
I oktober ställde vi ut säkerhetsmässan Skydd 2018 i Stockholm med gott resultat. Nya 
viktiga kontakter knöts med potentiella kunder. 
 
 
Carl Schneider, tf Koncernchef, Vindico Group AB (publ) 
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Finansiell ställning och likviditet 
 
Bolaget har fortfarande en ansträngd likviditet, vilket har lösts genom aktieägarlån och 
aktieägartillskott från bolagets största ägare, Jovitech Invest AB ägt av Carl Schneider. 
 
Vindico kommer att under första halvåret 2019 se över möjligheterna till ytterligare 
kapitaltillskott vilket kan innebära en nyemission. 
 
Utsikter och prognos 
 
Koncernen lämnar inga prognoser.  
 
Efterfrågan på de säkerhetslösningar som koncernen har i sin produktportfölj förväntas dock 
öka under det kommande året. 
 
Vindico har ett långsiktigt mål att växa organisk med minst 30% per år samt genom förvärv. 
För närvarande prioriteras den befintliga verksamheten för att snarast uppnå lönsamhet 
inom denna. 
 
Investeringar 
 
Koncernen har inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar under perioden. 
 
Ansvarsförbindelser 
 

Bolaget har inga ansvarsförbindelser. 
 
Personal 
 
Vid periodens utgång var antal anställda i koncernen 9 personer. 
 
Granskning 
 
Denna delårsrapport är inte granskad av Vindicos revisor. 
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Kommande rapporttillfällen 
 
Kommande rapporttillfällen: 
Bokslutskommuniké  15 februari 2019.  
 
 
 
Mölndal den 16 november 2018 
 
Rapporten avges av verkställande direktören Carl Schneider efter bemyndigande från 
styrelsen. 
Vindico Group AB (publ) har organisationsnummer 556405–9367. 
 
Adress, telefonnummer och hemsidor är: 
Bergfotsgatan 3A 
431 35 Mölndal 
010-209 05 20 
 
www.vindicogroup.se 
www.vindico.se 
 
 
Frågor beträffande rapporten besvaras av Carl Schneider, 0739-206901 
 
Kort om Vindico Group AB (publ): 
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Technology AB 
som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår 
stöldskyddsmärkningsprodukter med DNA, bland annat MärkDNA och ButiksDNA, 
kameraövervakningssystem samt datorvagnar och laddskåp för bland annat surfplattor, laptops, 
cykelbatterier och mobiltelefoner. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom 
direktförsäljning och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC 
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Koncernens resultaträkning 
 

Belopp i Tkr  

 2018-07-01 2017-07-01 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 
 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

Nettoomsättning 3 954 3 757 10 447 11 785 15 590 
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 13 156 

 3 954 3 757 10 447 11 797 15 746 

Rörelsens kostnader 
Handelsvaror 

 

-2 150 

 

-1 652 

 

-5 492 

 

-5 578 

 

-8 023 
Övriga externa kostnader -844 -945 -2 532 -3 336 -4 599 
Personalkostnader -1 363 -1 837 -5 337 -5 758 -8 134 

Rörelseresultat före av- 
och nedskrivningar (EBITDA) 

 

-403 

 

-677 

 

-2 915 

 

-2 875 

 

-5 010 

Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

 

-248 

 

-247 

 

-755 

 

-767 

 

-1 035 

Övriga rörelsekostnader 0 1 0 -1 -67 

Rörelseresultat (EBIT) -651 -922 -3 671 -3 643 -6 112 

Resultat från finansiella 
poster Övriga ränteintäkter 
och liknande 
resultatposter 

 
 

4 

 
 

0 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

-32 -22 -119 -60 -92 

Resultat efter finansiella poster -679 -944 -3 785 -3 698 -6 199 

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 

Årets resultat -679 -944 -3 785 -3 698 -6 199 
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Koncernens balansräkning 
 

 

  

Belopp i Tkr 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 
Goodwill 

 
2 893 

 
3 831 

 
3 597 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 

 
189 

 
244 

 
241 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag 

 
16 

 
16 

 
16 

Långfristiga fordringar 0 187 197 
Uppskjuten Skattefordran 880 880 880 

Summa anläggningstillgångar 3 978 5 158 4 930 

Omsättningstillgångar    

Varulager m m 
Färdiga varor och handelsvaror 

 
150 

 
1 189 

 
182 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 

 
1 875 

 
1 829 

 
2 268 

Övriga fordringar 356                     94 202 
Fordringar hos intressebolag 131               132    131 
Upparbetad men ej fakturerad 
intäkt 

0                   545 344 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

226 424 323 

Kassa och bank 3 0 73 

Summa omsättningstillgångar 2 741 4 213 3 523 

Summa tillgångar 6 719 9 371 8 452 
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Koncernens balansräkning 
 

Belopp i Tkr 
 
Eget kapital och 
skulder  
 
 Eget kapital 

2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

Aktiekapital 7 616 7 616 7 616 
Övrigt tillskjutet kapital 11 359 11 359 11 359 
Annat eget kapital -15 787 -10 942 -10 942 
Årets resultat -3 785 -3 698 -6 199 

Summa eget kapital -597 4 335 1 834 

Långfristiga skulder    

Övriga skulder 0 0 0 
Summa långfristiga skulder 0 0 0 
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 3 061 1 660 2 299 
Leverantörsskulder 1 379 1 354 1 722 

Övriga skulder 1 948 701 1 005 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

929 1 321 1 593 

Summa kortfristiga skulder 7 316 5 036 6 619 

Summa eget kapital och skulder 6 719 9 371 8 452 

Ställda säkerheter 
Tillgångar med äganderättsförbehåll 

 

0 

 

27 

 

62 

För egna skulder och 
avsättningar 
Företagsinteckningar 

 
5 370 

 
5 070 

 
5 370 

 
Not: Det egna kapitalet i koncernen uppgick till -597 kkr men i moderbolaget uppgick det till 5 306 kkr. 
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Koncernens kassaflödesanalys 
 

Belopp i Tkr  
Koncern 

 
Koncern 

 2018-01-01 2017-01-01 
 2018-09-30 2017-09-30 
Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat -3 671 -3 643 
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet   

Avskrivning anläggningstillgångar 755 767 
Nedskrivningar lager 0 0 
Övriga poster som påverkar kassaflödet   

Finansiella intäkter 5 5 
Finansiella kostnader -119 -60 
Betald skatt -107 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar rörelsekapitalet 

 
-3 136 

 
-2 931 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning (-), minskning (+) i varulager 32 -645 
Ökning (-), minskning (+) i kortfristiga fordringar 680 2 714 

Ökning (+), minskning (-) i kortfristiga skulder 666 989 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 758 127 

Investeringsverksamheten 
  

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 
Förändring av materiella anläggningstillgångar 0 0 
Förändring finansiella anläggningstillgångar 197 -56 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 197 -56 

Finansieringsverksamheten 
  

Nyemissionskostnad   

Nyemission/emissioner/optioner/tillskott 1 354 0 
Optionsersättning   

Omräkningsdifferens  0 
Upptagna lån 900 0 
Förändring av checkräkningskredit -762              -1 660 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 492 -1 660 

Periodens kassaflöde -70 -1 590 
Likvida medel vid periodens början 73 1 590 
Likvida medel vid periodens slut 3 0 
Förändring i likvida medel -70 -1 590 
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Koncernens nyckeltal 
 
 
 
Nettoomsättningstillväxt (%) 

2018-09-30 
kvartal 

14% 

2017-09-30 
kvartal 
274% 

2017-12-31 
helår 
39% 

EBITDA-marginal (%) -10% -24% -32% 
Rörelsemarginal (%) -16% -31% -39% 
Soliditet (%) -9% 46% 22% 
Resultat per aktie (kr) -0,0446 -0,0619 -0,1642 
Resultat per aktie efter full utspädning (kr) -0,0389 -0,0549 -0,1456 
Resultat per anställd (kr) -75 475 -85 781 -619 937 
Kassalikviditet (%) 35% 49% 50% 
Antal anställda 9 11 10 
Antal aktier 15 232 541 15 232 541 15 232 541 

 
 


