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Vindico Group AB (publ) 
 

Bokslutskommuniké 2020 
 

(Helåret 1 januari-31 december 2020, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2020) 

 

Helåret 2020  
 

• Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med 2019 och uppgick till   
14 952 tkr (15 601 tkr).  

• Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick  
till – 450 tkr (– 1 133 tkr). 

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 574 tkr (-2 314 tkr). 
• Kassaflödet under året uppgick till 3 263 tkr. 

 

Fjärde kvartalet 2020-10-01 — 2020-12-31 

  

• Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2019 och 
uppgick till 6 042 tkr (5 426 tkr). 

• Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick  
till + 672 tkr (– 36 tkr). 

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till + 411 tkr (-321 tkr). 
 

 

Händelser under fjärde kvartalet 

 

• Företrädesemissionen avslutas den 14 oktober med en teckningsgrad på ca 
215%. Detta innebär att Bolaget tillförs ca 5,5 Mkr efter emissionskostnader. 

• Vindico anställer 2 nya säljare och tecknar återförsäljaravtal med Ahlsells och 
Team Sportia. 

• Vindico Group avtalar om förvärv av två bolag, EHC Intressenter AB och 
Stenhöj Sverige AB (u.ä.t. Enviroclean Sweden AB), kommer att starta ett nytt 
affärsområde och kommer att byta namn till Sustainion Group. 

 

 

Händelser efter periodens utgång 

 

• Vindico Group kallar till en extra bolagsstämma den 12 februari 2021 för 
beslut om förvärv av EHC Intressenter AB och Stenhöj Sverige AB, beslut om 
ny bolagsordning, beslut om apportemissioner till säljarna av EHC 
Intressenter AB och Stenhöj Sverige AB samt val av ny styrelse. 
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VD har ordet 
 

Försäljningen under fjärde kvartalet ökade väsentligt jämfört med tidigare kvartal trots den 
andra våg av Covid-19, som utvecklades under hösten.  Omsättningen för fjärde kvartalet 
landade på dryga 6 Mkr, vilket gör kvartalet till ”all time high”. Resultatet blev positivt, + 411 
tkr.  
 
På helåret lyckades vi inte riktigt nå förra årets omsättning. Detta beroende på Covid. Vi har 
framförallt haft problem med att få komma ut och besöka våra kunder. Trots detta såg vi 
”bara” en minskning i omsättning med drygt 600 tkr. 
 
Vi genomförde en emission under oktober månad med ett mycket lyckat resultat. Syftet med 
emissionen var bland annat att bredda företaget geografiskt. Vi har idag en begränsad 
närvaro på orter utanför Västra Götalandsregionen och målsättningen är att expandera 
organiskt och genom förvärv primärt i Stockholms- och Skåneregionerna.  
Emissionen blev övertecknad till 215% och vi fick därigenom in ett kapital som möjliggör den 
tillväxt vi önskar.  
 
Vindico har delat in försäljningen i två affärsområden, ”Home and Family” för 
konsumentmarknaden och ”Professional” för företagsmarknaden inom vilka vi har lösningar 
inom våra produktområden DNA-märkning, kameraövervakning, laddskåp och Safe´n´Sound. 
Vi har nu satt ansvariga för varje produktområde. 
Rekryteringsprocessen av två nya säljare, som genomfördes under senhösten gav ett bra 
resultat i form av att vi rekryterade Kalle och Ola. Båda har en väl dokumenterad 
försäljningsbakgrund, Kalle från dokumenthantering och IT, Ola från kameraövervakning. 
Båda två har kommit igång ordentligt och har redan tagit egna affärer.  
Våra säljare säljer produkter och lösningar inom alla produktområden. Vi ser en tydlig 
potential i att de flesta kundgrupper har behov av produkter i flera produktområden. Detta 
innebär att vi har en stor potential att öka försäljningen hos befintlig kund. 
 
Vi har tecknat avtal med en av de större byggvaruhandlarna och påbörjat arbetet med att 
DNA-märka deras sortiment av lite dyrare produkter i butik. I dagsläget har vi sålt DNA-
märkning till större delen av deras butiker och vi räknar med att alla butiker DNA-märker 
innan sommaren. 
 
Inom kameraövervakning utvecklar vi ett produktpaket riktat mot Byggbranschen. Paketet 
innehåller ett väl genomtänkt produktsortiment för att bevaka och övervaka tillfälliga 
platser, exempelvis byggarbetsplatser. 
I paketet använder vi produkter vi redan har i bolaget men vi tar också in nya och utveckling 
pågår av en mer komplett lösning för containersäkerhet. 
 
Vi har tecknat avtal med en kameraleverantör om ensamrätt att sälja i Norge och Danmark.  
I Danmark har vi en etablerad samarbetspartner i Unisecure. I Norge, där försäljning hittills 
har varit marginell och bara gällt DNA-produkter, har vi identifierat samarbetspartners och 
kontakter har knutits. 
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Under fjärde kvartalet ökade försäljningen av laddskåp avsevärt från en försäljning 2019 på 
ca 600 tkr till ca 3 Mkr 2020. Detta som en följd av att framför allt ett intensifierat säljarbete 
mot vår största kund Atea. Detta arbete fortsätter och vi har utökat kontakterna och 
relationerna både inom Atea och andra företag i samma bransch. 
 
Inom Home and Family har vi utökat antalet kunder med bl.a. en bygg-grossist och en 
butikskedja inom sportfackhandeln. Fokus ligger på att öka antalet produkter hos befintliga 
återförsäljare. Vi har breddat sortimentet med samma inriktning som tidigare, dvs smarta 
personliga säkerhetsprodukter. 
 
I slutet på perioden tecknades avtal om förvärv av EHC Intressenter AB och Enviroclean 
Sweden AB. På den extra bolagsstämman idag fattade stämman beslut om att genomföra 
förvärven. Aktiemarknaden har redan tidigare mottagit detta positivt och detta skapar 
naturligtvis nya möjligheter för den nya Sustainion Group koncernen. 
 
Med de förändringar som är påbörjade och det arbete som hittills har genomförts, ser jag 
med stor entusiasm fram emot resan mot ”100 Mkr 2024” för Vindico Security, som fortsatt 
kommer att vara koncernens rörelsedrivande bolag inom säkerhet och det bolag som jag 
fortsatt kommer att leda. 
 
Martin Nyberg, Koncernchef, Vindico Group AB (publ) 
 
 

 

Koncernens bolagsstruktur 

 
 
 

 
 

Vindico Group AB

Vindico Security AB
Verksamhetsbolag

Unisecure Norway AS
DNA-märkning

50% ägt av Vindico Group AB
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Verksamheten i dotterbolagen 

 
Vindico Security AB 
 
All verksamhet drivs i detta bolag. 
 

Resultatveckling (tkr) 

  1 jan- 31 dec 2020     1 jan – 31 dec 2019 
 
Nettoomsättning 14 952 15 601 
Resultat före skatt                                                                           -1 574                            - 2 314 
 
 
Nettoomsättningen minskade något jämfört med föregående år beroende på 
Coronapandemin. Under fjärde kvartalet var dock nettoomsättningen högre än under 
jämförelseperioden. Resultatet var fortsatt negativt men väsentligt bättre än under 
föregående år. 
 
Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisning har använts. 
 

Finansiell ställning och likviditet 

 
Efter den avslutade emissionen har Bolaget en god likviditet. Emissionen tillförde Bolaget ca 
5,5 Mkr efter emissionskostnader. 
 
Utsikter och prognos 

 

Koncernen lämnar inga prognoser. Efterfrågan på de säkerhetslösningar som koncernen har i 
sin produktportfölj förväntas dock åter öka under 2021 när den av Coronapandemin 
orsakade situationen förväntas återgå till det normala. 
 

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 bokslutskommuniké är granskad av Vindicos revisor. 
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Aktien  

 
Vindicos aktie är sedan 4 april 2011 listad på Spotlight Stock Market (fd. AktieTorget) under 
tickern VSEC. Totalt antal aktier efter företrädesemissionen som registrerades i oktober men 
innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är  
25 232 541 st.  
 
På årsstämman den 7 maj 2020 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att 
emittera upp till 10 000 000 aktier, vilket utnyttjades fullt ut vid företrädesemissionen i 
oktober.  
 
Existerande optionsprogram är: 
1. Enligt beslut på årsstämman den 10 maj 2018 tecknades, i juli 2018, 270 000 

teckningsoptioner av anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under perioden 1-31 
juli 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 1,50 
kr. 

2. Enligt beslut på årsstämman den 9 maj 2019 tecknades, i juli 2019, 400 000 
teckningsoptioner av anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under perioden 1-31 
juli 2022. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 1,50 
kr. 

3. Enligt beslut på årsstämman den 7 maj 2020 tecknades, i juli 2020, 400 000 
teckningsoptioner av anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under perioden 1-31 
juli 2023. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 1,50 
kr. 

 
Antal aktieägare var per 2020-12-31 ca 1100 st.   
 
Bolagets börsvärde var per 2020-12-31 ca 24,7 Mkr. 
 
Vinstutdelning 

 

Ingen utdelning kommer att ske för verksamhetsåret. 
 
Årsstämma och Årsredovisning 

 
Årsstämma kommer att hållas den 26 maj 2021 i Göteborg. 
 
Den fullständiga årsredovisningen och koncernredovisningen kommer att finnas tillgänglig 
för bolagets aktieägare senast den 5 maj 2021 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     
 2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
     

Nettoomsättning 6 042 5 426 14 952 15 601 
Övriga rörelseintäkter 35 194 919 194 
  6 077 5 620 15 872 15 795 

     
Rörelsens kostnader     
Handelsvaror -3 017 -2 990 -7 976 -7 956 
Övriga externa kostnader -859 -846 -2 883 -3 025 
Personalkostnader -1 529 -1 819 -5 463 -5 948 

     
Rörelseresultat före av-      
och nedskrivningar (EBITDA) 672 -36 -450 -1 133 

     
Avskrivningar och nedskrivningar av     
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -250 -245 -998 -998 
Övriga rörelsekostnader 2 -9 0 -9 

     
Rörelseresultat (EBIT) 425 -290 -1 448 -2 141 

     
Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande     
resultatposter 0 0 0 0 
Räntekostnader och liknande resultatposter -14 -31 -126 -173 

     
Resultat efter finansiella poster 411 -321 -1 574 -2 314 

     
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 

     
Årets resultat 411 -321 -1 574 -2 314 
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Koncernens balansräkning  2020-12-31 2019-12-31 
Belopp i Tkr    
    
Tillgångar    
    
Anläggningstillgångar    
    
Immateriella anläggningstillgångar    
Goodwill  782 1 720 
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier  35 95 

    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i intresseföretag  16 16 
Långfristiga fordringar  0 0 
Uppskjuten Skattefordran  856 856 

    
Summa anläggningstillgångar  1 689 2 687 

    
Omsättningstillgångar    
    
Varulager m m    
Färdiga varor och handelsvaror  562 615 

    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  4 160 2 728 
Övriga fordringar  112 34 
Fordringar hos intressebolag  166 138 
Upparbetad men ej fakturerad intäkt  0 0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 196 237 

    
Kassa och bank  3 274 11 

    
Summa omsättningstillgångar  8 469 3 763 

    
Summa tillgångar  10 158 6 450 
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Koncernens balansräkning  2020-12-31 2019-12-31 
Belopp i Tkr    

    
Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital    
    
Aktiekapital  12 616 7 616 
Övrigt tillskjutet kapital  -3 322 -3 304 
Annat eget kapital  -4 476 -2 759 
Årets resultat  -1 574 -2 314 

    
Summa eget kapital  3 245 -760 

    
Långfristiga skulder    
    
Skulder till kreditinstitut  0 500 
Summa långfristiga skulder  0 500 

    
Kortfristiga skulder    
    
Skulder till kreditinstitut  0 1 995 
Leverantörsskulder  2 346 1 120 
Övriga skulder  2 889 2 590 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 678 1 007 
 Summa kortfristiga skulder  6 913 6 711 

    
Summa eget kapital och skulder  10 158 6 450 

    
Ställda säkerheter    
Pantsatta aktier i dotterföretag  51 51 
Företagsinteckningar  3 470 4 570 

    
Eventualförpliktelser    
Borgensåtaganden  Inga Inga 
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Moderbolagets Resultaträkning     
Belopp i Tkr     
 2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
     

Nettoomsättning 200 180 800 424 
Övriga rörelseintäkter 0 29 29 29 
  200 209 829 453 

     
Rörelsens kostnader     
Handelsvaror 0 0 0 0 
Övriga externa kostnader -235 -182 -860 -1 079 
Personalkostnader 0 -134 0 -134 

     
Summa rörelsens kostnader -235 -317 -861 -1 213 

     
Rörelseresultat -35 -108 -31 -760 

     
Resultat från finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande     
resultatposter 0 0 0 0 
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -6 -5 -42 -56 

     
Resultat efter finansiella poster -42 -113 -73 -816 

     
Bokslutsdispositioner     
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 

     
Resultat före skatt -42 -113 -73 -816 

     
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 

     
Årets resultat -42 -113 -73 -816 
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Moderbolagets balansräkning  2020-12-31 2019-12-31 
Belopp i Tkr    
    
Tillgångar    
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag  11 287 8 487 
Andelar i intresseföretag  16 16 
Uppskjuten skattefordran  856 856 

    
Summa anläggningstillgångar  12 159 9 359 

    
Omsättningstillgångar    
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  0 0 
Fordringar hos koncernföretag  0 479 
Övriga fordringar  94 30 
Fordringar hos intressebolag  166 138 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 67 115 

    
Kassa och bank  2 635 7 

    
Summa omsättningstillgångar  2 961 769 

    
Summa tillgångar  15 120 10 128 
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Moderbolagets balansräkning  2020-12-31 2019-12-31 
    

Belopp i Tkr    
    
Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital    
    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  12 616 7 616 
Bundna reserver  40 40 

  12 656 7 656 
Fritt eget kapital    
Överkursfond  578 0 
Balanserat resultat  -671 145 
Årets resultat  -73 -816 

  -166 -671 
    

Summa eget kapital  12 490 6 985 
    

Kortfristiga skulder    
    
Skulder till kreditinstitut  0 750 
Leverantörsskulder  91 70 
Skulder till koncernföretag  935 807 
Övriga skulder  1 404 1 291 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 199 226 
Summa kortfristiga skulder  2 630 3 143 

    
Summa eget kapital och skulder  15 120 10 128 

    
Ställda säkerheter    
    
För egna skulder och avsättningar    
Företagsinteckningar  1 400 1 400 

    
Eventualförpliktelser    
Borgensåtaganden  0 2 000 
Kapitaltäckningsgaranti  0 2 000 
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Kassaflödesanalys     
Belopp i Tkr Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag 

 2020-01-01 2019-01-01 2020-01-01 2019-01-01 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Den löpande verksamheten     
Rörelseresultat -1 448 -2 141 -31 -760 
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 1  0  
Avskrivning anläggningstillgångar 998 998 0  
Nedskrivningar lager 0 0 0  
Övriga poster som påverkar kassaflödet   0  
Finansiella intäkter 0 0 0  
Finansiella kostnader -126 -173 -42 -56 
Betald skatt -79 -83 -18 -13 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar rörelsekapitalet -654 -1 399 -91 -829 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     
Ökning (-), minskning (+) i varulager 53 -364   
Ökning (-), minskning (+) i kortfristiga fordringar -1 496 626 436 1 858 

Ökning (+), minskning (-) i kortfristiga skulder 890 -677 113 -2 287 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 207 -1 814 457 -1 258 

     
Investeringsverksamheten     
Förändring av materiella anläggningstillgångar 0 0  0 
Förändring finansiella anläggningstillgångar 0 0 -2 800 -1 350 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 -2 800 -1 350 

     
Finansieringsverksamheten     
Nyemissionskostnad     
Nyemission/emissioner/optioner/tillskott 5 578 1 350 5 578 1 350 
Upptagna lån -1 108 1 712 -608 1 262 
Förändring av checkräkningskredit 0 -1 245   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 470 1 817 4 970 2 612 

     
Periodens kassaflöde 3 264 4 2 627 4 
Likvida medel vid periodens början 11 7 7 3 
Kursdifferenser i likvida medel    0 
Likvida medel vid periodens slut 3 274 11 2 635 7 
Förändring i likvida medel 3 263 4 2 627 4 
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Nyckeltal* 2020-12-31 2019-12-31 
  helår helår 
Nettoomsättningstillväxt  (%) -5% 3% 
EBITDA-marginal (%) -3% -7% 
Rörelsemarginal (%) -10% -14% 
Soliditet (%) 32% -12% 
Resultat per aktie (kr) -0,0624 -0,1519 
Resultat per aktie efter full utspädning 
(kr) -0,0598 -0,1455 
Resultat per anställd  (kr) -174 852 -257 060 
Kassalikviditet (%) 114% 47% 
Antal anställda 9 9 
Antal aktier 25 232 541 15 232 541 
* Nyckeltalen avser koncernen   

 
Uppgifter om bolaget 
 
Bokslutskommuniké avges av verkställande direktören Martin Nyberg 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 Martin Nyberg, 070-510 90 01 
 
Kommande rapporttillfällen 
 
Delårsrapport   Q1     26 maj  2021  
Halvårsrapport Q2   26 augusti 2021 
Delårsrapport   Q3     11 november  2021  
Bokslutskommuniké samt delårsrapport Q4  17 februari  2022 
 
Mölndal den 12 februari 2021 
 
Martin Nyberg 
Verkställande Direktör 
 

Kort om Vindico Group AB (publ): 
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Security AB, som 
marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom 
DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem, produkter för säker 
förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner samt säkerhetsprodukter för 
konsumentmarknaden under varumärket Safe´n´Sound. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker 
direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC 


