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Vindico Group AB (publ) 
 
Bokslutskommuniké 2018 
 
(Helåret 1 januari-31 december 2018, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2018) 
 
Helåret 2018   
 

• Koncernens nettoomsättning minskade något jämfört med 2017 och uppgick 
till 15 283 tkr (15 590 tkr).  

• Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick  
till – 2 986 tkr (– 5 010 tkr). 

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 4 184 tkr (-6 199 tkr). 
• Kassaflödet under året uppgick till – 65 tkr. 

 
Fjärde kvartalet 2018-10-01 — 2018-12-31 
  

• Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2017 och 
uppgick till 4 836 tkr (3 949 tkr). 

• Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick  
till –71 tkr (– 2 135 tkr). 

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 399 tkr (-2 501 tkr). 
 

 
Händelser under fjärde kvartalet 
 

• Vindico ingår samarbete med klädkedja som även säljer kosmetika och 
implementerar ButiksDNA i 150 butiker i Sverige 

• Vindico ställer ut på säkerhetsmässan Skydd 2018 i Stockholm 
• Vindico Safety AB och Vindico Development AB fusioneras in i Vindico DNA 

Systems AB 
• Aktieägarlån på 400 tkr lämnas till Vindico Group från störste ägaren Jovitech 

Invest AB 
• Aktieägarlån på 1 200 tkr lämnat till Vindico Group från störste ägaren 

Jovitech Invest AB omvandlas till villkorat aktieägartillskott 
 
 
Händelser efter periodens utgång 
 

• Andreas Holmström anställs som försäljningschef i Vindico Technology den 1 
februari och ersätter Monika Johannesen som slutade den 31 januari på egen 
begäran 

• Mats Lundberg anställs som teknisk säljare på kontoret i Mölndal från och 
med den 1januari  

• Större drivmedelskedja gör testinstallation av ButiksDNA 
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VD har ordet 
 
Försäljningen under fjärde kvartalet var högre än fjärde kvartalet föregående år främst 
beroende på ökad försäljning inom affärsområdena MärkDNA och Kamerabevakning. Sista 
kvartalet brukar försäljningsmässigt vara Vindicos bästa kvartal, vilket det också blev i år 
trots en vikande försäljningen av laddskåp. Tidigare år har större order på laddskåp 
inkommit innan årsskiftet från kommunala skolor, men dessa uteblev i år. Totalt sett kan 
konstateras att bolaget är på väg åt rätt håll och nådde nästan målet med ett positivt EBITDA 
för kvartalet. 
 
Inom affärsområdet Kamerabevakning, som fortsatt är det största affärsområdet, 
levererades en markradar till en kund i Göteborg. Det är första gången som företaget säljer 
en sådan lösning. Vi har anställt en ny teknisk säljare vars inledande främsta uppgift kommer 
att vara att arbeta mot befintliga kunder som har behov av uppgradering och översyn av sina 
kamerasystem.  
Vi har fortsatt att leverera kamerabevakningslösningar till Göteborgs Stad där några av 
kunderna är Gårdstensbostäder AB, Göteborgs Parkerings AB och Liseberg AB. 
Bolaget säljer även kameraövervakning till processindustri med kunder som Akzo Nobel, 
Borealis och Nynäs.  
 
Inom affärsområdet MärkDNA har arbetet under året fokuserats på konceptet ButiksDNA, 
riktat till detaljhandeln. Konceptet består av två delar:  

- varumärkning med DNA av vissa stöldbegärliga produkter som stjäls av organiserade 
ligor och säljs vidare via hälare 

- rån- och inbrottsspray med DNA som monteras i butikens problemområden och 
integreras med befintlig larminstallation.  

 
Konceptet innebär återkommande affärer genom att sprayflaskor normalt levereras till 
butikerna för varumärkning genom periodiska utskick samt genom att sprayflaskor i 
spraysystem byts ut årligen.  
 
Flera större affärskedjor har utvärderat konceptet med mycket gott resultat i form av 
väsentligt färre stölder och minskat svinn och utrullning i flera kedjor kommer att ske under 
2019. Bland dessa kedjor kan nämnas Axfood (Willys, Hemköp och Axfood Snabbgross) och 
ICA. Ytterligare ett antal kedjor kommer att testa och utvärdera konceptet i början på 2019 
bland annat en större drivmedelskedja. 
 
En mycket betydelsefull affär gjordes med en större klädkedja som även säljer kosmetika 
och som nu har implementerat ButiksDNA i 150 butiker i Sverige genom central märkning. 
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Inom affärsområdet laddskåp har bolaget fortsatt att sälja laddskåp för datorer och 
surfplattor, säkerhetsklassade skåp samt datorvagnar till framför allt kommunala skolor via 
återförsäljare som Atea. 
 
Ett nytt laddskåp för cykelbatterier har tagits fram med en mer ändamålsenlig design för 
placering i bland annat cykelgarage och företagsreceptioner. Marknaden har börjat inse att 
det finns behov av att cykelbatterier laddas på ett säkert sätt och intresse finns redan från 
såväl fastighetsbolag som cykelbutiker. 
 
Vi har under kvartalet inlett ett arbete för en nystart i det norska hälftenägda bolaget 
UniSecure Norway AS i syfte att framför allt lansera MärkDNA-koncept såsom ButiksDNA. 
Detta arbete är delvis finansierat av VGR. 
 
Jag ser fram emot ett spännande 2019 med framför allt en förväntat kraftig ökning av 
omsättningen inom affärsområdet MärkDNA. 
 
Carl Schneider, tf Koncernchef, Vindico Group AB (publ) 
 
 
 
Koncernens bolagsstruktur 
 
 
 

 
 
 
 
  

Vindico Group AB

Vindico Technology AB
Verksamhetsbolag

Vindico Finans AB
Finans

Unisecure Norway AS
DNA-märkning

50% ägt av Vindico Group AB

Vindico DNA Systems 
AB

Vilande
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Verksamheten i dotterbolagen 
 
Vindico Technology AB 
 
Sedan den 1 april drivs all verksamhet, förutom finansverksamheten i dotterbolaget Vindico 
Finans AB, i detta bolag. 
  
Vindico DNA Systems AB 
 
Sedan den 1 april har verksamheten i DNA Systems AB varit vilande. 
 
Vindico Safety AB och Vindico Development AB 
 
I oktober avslutades fusioneringen av dessa bolag in i Vindico DNA Systems AB bland annat 
som ett led i att renodla verksamheten samt minska kostnaderna för ekonomihantering och 
administration. 
 
Resultatveckling (tkr) 
  1 jan- 31 dec 2018     1 jan – 31 dec 2017 
 
Nettoomsättning 15 283 15 590 
Resultat före skatt                                                                           -4 184                            - 6 199 
 
 
Omsättningen på årsbasis minskade något jämfört med föregående år men ökade under 
fjärde kvartalet. Resultatet var fortsatt negativt men bättre än under föregående år 
 
Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisning har använts. 
 
 
Investeringar 
 
Koncernen har inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar under perioden. 
 
 
Finansiell ställning och likviditet 
 
Bolaget har fortfarande en ansträngd likviditet, vilket under året har lösts genom 
aktieägarlån och aktieägartillskott från bolagets största ägare, Jovitech Invest AB ägt av Carl 
Schneider. Totalt 1,2 Mkr har omvandlats från aktieägarlån till villkorat aktieägartillskott för 
att öka det egna kapitalet. 
 
Vindico kommer att under första halvåret 2019 se över möjligheterna till ytterligare 
kapitaltillskott vilket kan innebära en nyemission för att möjliggöra en lönsam tillväxt. 
 
Bolaget har under året sett över kostnaderna och kommer under 2019 att fortsatt arbeta för 
minskade kostnader. 
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Vinstutdelning 
 
Ingen utdelning kommer att ske för verksamhetsåret. 
 
Ansvarsförbindelser 
 

Bolaget har inga ansvarsförbindelser. 
 
Personal 
 

Vid periodens utgång var antal anställda i koncernen 7 personer. 
 
Utsikter och prognos 
 
Efterfrågan på de säkerhetslösningar som koncernen erbjuder förväntas dock öka under det 
kommande året, framför allt inom affärsområdet MärkDNA. 
 
Vindico har ett fortsatt 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. 
 
Detta i kombination med en fortsatt översyn av kostnadsmassan gör att styrelsen tror på ett 
positivt kassaflöde och resultat för 2019. 
 
 
Årsstämma och Årsredovisning 
 
Årsstämma kommer att hållas den 9 maj 2019 i Mölndal. 
 
Den fullständiga årsredovisningen och koncernredovisningen kommer att finnas tillgänglig 
för bolagets aktieägare senast den 18 april 2019 via bolagets hemsida, www.vindicogroup.se  
 
Ovan nämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär. 
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Koncernens Resultaträkning 
 
Belopp i Tkr 

 

 2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01 
 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Nettoomsättning 4 836 3 806 15 283 15 590 

Övriga rörelseintäkter 0 143 0 156 

 4 836 3 949 15 283 15 746 

Rörelsens kostnader 
Handelsvaror 

 
-1 925 

 
-2 445 

 
-7 417 

 
-8 023 

Övriga externa kostnader -1 315 -1 263 -3 848 -4 599 

Personalkostnader -1 667 -2 376 -7 005 -8 134 

Rörelseresultat före av- 
och nedskrivningar (EBITDA) 

 

-71 

 

-2 135 

 

-2 986 

 

-5 010 

Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

 
-268 

 
-268 

 
-1 024 

 
-1 035 

Övriga rörelsekostnader 0 -66 0 -67 

Rörelseresultat (EBIT) -339 -2 469 -4 010 -6 112 

Resultat från finansiella poster  

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

 
 

-2 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

5 

Räntekostnader och liknande resultatposter -34 -32 -153 -92 

Resultat efter finansiella poster -375 -2 501 -4 160 -6 199 

Skatt på årets resultat -24 0 -24 0 

Årets resultat -399 -2 501 -4 184 -6 199 
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Koncernens balansräkning 
 Belopp i Tkr 

 
2018-12-31 

 
2017-12-31 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 
Goodwill 

 
2 658 

 
3 597 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 

 
155 

 
241 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag 

 
16 

 
16 

Långfristiga fordringar 0 197 

Uppskjuten Skattefordran 856 880 

Summa anläggningstillgångar 3 686 4 930 

Omsättningstillgångar   

Varulager m m 
Färdiga varor och handelsvaror 

 

251 

 

182 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 

 
3 170 

 
2 268 

Övriga fordringar 231 202 

Fordringar hos intressebolag 131 131 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 0 344 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

231 323 

Kassa och bank 7 73 

Summa omsättningstillgångar 4 021 3 523 

Summa tillgångar 7 707 8 452 
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Koncernens balansräkning 
Belopp i Tkr 

Eget kapital och skulder  

Eget kapital 

 
2018-12-31 

 
2017-12-31 

Aktiekapital 7 616 7 616 
Övrigt tillskjutet kapital 13 912 11 359 

Annat eget kapital -17 141 -10 942 

Årets resultat -4 184 -6 199 

Summa eget kapital 203 1 834 

Långfristiga skulder   

 Skulder till kreditinstitut 500 0 
Summa långfristiga skulder 500 0 

Kortfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 2 580 2 299 
Leverantörsskulder 1 705 1 722 

Övriga skulder 1 426 1 005 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

1 292 1 593 

Summa kortfristiga skulder 7 003 6 619 

Summa eget kapital och skulder 7 707 8 452 

Ställda säkerheter 
Pantsatta aktier i dotterbolag 

 

678 

 

0 

För egna skulder och avsättningar 
Företagsinteckningar 

 

7 020 

 

7 020 
Eventualförpliktelser Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 
Belopp i Tkr 

 
Koncern 

 
Koncern 

 2018-01-01 2017-01-01 
 2018-12-31 2018-12-31 
Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat -4 010 -6 112 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet   

Avskrivning anläggningstillgångar 1 024 1 035 

Nedskrivningar lager 0 907 

Övriga poster som påverkar kassaflödet   

Finansiella intäkter 3 5 

Finansiella kostnader -153 -92 

Betald skatt -241 -161 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar rörelsekapitalet 

 
-3 378 

 
-4 418 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning (-), minskning (+) i varulager -69 0 

Ökning (-), minskning (+) i kortfristiga fordringar -254 1 925 

Ökning (+), minskning (-) i kortfristiga skulder -347 -1 526 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 048 -4 019 

Investeringsverksamheten 
  

Förändring av materiella anläggningstillgångar 0 -30 

Förändring finansiella anläggningstillgångar 197 -74 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 197 -104 

Finansieringsverksamheten 
  

Nyemissionskostnad   

Nyemission/emissioner/optioner/tillskott 2 554 0 

Upptagna lån 2 200 300 

Förändring av checkräkningskredit -968 2 299 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 786 2 599 

Periodens kassaflöde -65 -1 524 
Likvida medel vid periodens början 73 1 590 

Kursdifferenser i likvida medel  -7 

Likvida medel vid periodens slut 7 73 
Förändring i likvida medel -65 -1 524 
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Nyckeltal* 
 
Nettoomsättningstillväxt (%) 

2018-12-31 
helår 
-2% 

2017-12-31 
helår 
39% 

EBITDA-marginal (%) -20% -32% 
Rörelsemarginal (%) -26% -39% 
Soliditet (%) 3% 22% 
Resultat per aktie (kr) -0,2747 -0,4070 
Resultat per aktie efter full utspädning (kr) -0,2398 -0,3553 
Resultat per anställd (kr) -597 767 -619 937 
Kassalikviditet (%) 54% 50% 
Antal anställda 7 10 
Antal aktier 15 232 541 15 232 541 
* Nyckeltalen avser koncernen 

 
Uppgifter om bolaget 
 
Bokslutskommuniké 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.vindico.se 
www.vindicogroup.se 
 
Frågor beträffande rapporten besvaras av Carl Schneider, 0739-206901 
 
Kommande rapporttillfällen 
 
Delårsrapport   Q1    9 maj  2019   
Halvårsrapport Q2  20 augusti 2019 
Delårsrapport   Q3    14 november  2019  
Bokslutskommuniké samt delårsrapport Q4 14 februari  2020 
 
Mölndal den 15 februari 2019 
 
Carl Schneider 
Verkställande Direktör 
 

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 sortimentet ingår produkter och lösningar inom 
DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem samt produkter för säker 
förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner. Produkterna är delvis 
egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market 
med tickern VSEC. 


