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Vindico Group AB (publ)

Bokslutskommuniké 2017
(Helåret 1 januari-31 december 2017, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2017)

Helåret 2017
•
•
•
•
•

Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med 2016 och uppgick till 15 290 tkr (11
233 tkr).
Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick
till – 5 010 tkr (– 1 200 tkr).
Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 6 199 tkr (-1 409 tkr).
Kassaflödet under året uppgick till – 1 525 tkr.
Vindico Technology förvärvades i slutet av 2016 varför jämförelsesiffrorna ej är
relevanta.

Fjärde kvartalet 2017-10-01 — 2017-12-31
•
•
•

Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2016 och uppgick
till 3 806 tkr (5 553 tkr).
Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick
till – 2 135 tkr (– 571 tkr).
Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 2 501 tkr (-722 tkr).

Händelser under fjärde kvartalet
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vindico DNA Systems tecknar samarbetsavtal med Stanley Security
Vindico DNA Systems pilotprojekt med bl a Axfood avseende ButiksDNA avslutas med
positivt resultat och rapporten ”Pilotstudie ButiksDNA i svenska butiker”. Axfood
installerar ButiksDNA i fler butiker och Vindico DNA Systems förhandlar om centralt
avtal med Axfood AB avseende ButiksDNA
Vindico DNA Systems deltar i ”Västkustprojektet” med polis, ICA, Hemköp samt Coop.
Fler detaljhandelskedjor påbörjar samarbete med ButiksDNA
Vindico Safety AB lanserar ny produkt, UniBike, ett laddskåp för cykelbatterier
Vindico Technology får order på kamerainstallation av distributör för elektronik,
ordervärde 500 tkr
Vindico Technology tecknar partneravtal med SOS Alarm
Extra lagernedskrivningar genomförs i Vindico Safety AB, Vindico Development AB
samt Vindico Technology AB på sammanlagt 989 tkr
Koncernbidrag lämnas till dotterbolagen Vindico Technology AB, Vindico DNA
Systems AB samt Vindico Safety AB
Aktieägartillskott lämnas från Vindico Group AB till dotterbolaget Vindico Technology
AB
Aktieägarlån på 300 kkr lämnas till Vindico Group från störste ägaren Jovitech Invest
AB
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•

Nedskrivning av värdet på Vindico Technology i moderbolaget Vindico Group AB på
grund av lägre försäljning än förväntad vid förvärvet 2016.

Händelser efter periodens utgång
•
•
•
•
•
•

Vindico Technology får order från Göteborgs stad på kamerainstallation i skola,
ordervärde 165 tkr.
Vindico DNA Systems påbörjar installation av ButiksDNA i Citygross, två ICA-butiker
samt 2 JULA-butiker.
Vindico Safety AB får sin första order på UniBike, ordervärde 40 tkr
En säljare rekryteras till Vindico DNA Systems AB med placering i Stockholm
En säljare rekryteras till Vindico Safety AB med placering i Stockholm
Kapitaltillskott till moderbolaget Vindico Group AB på totalt 1,5 Mkr för att lösa
likviditeten i bolaget finansierat genom en utökad bankkredit på 750 kkr samt ett
villkorat aktieägartillskott på 750 kkr.

Fjärde kvartalet 2017
Koncernens omsättning under fjärde kvartalet var lägre än fjärde kvartalet föregående år. Omsättningen
för kvartalet uppgår till 3 806 tkr (5 553 tkr) främst beroende på lägre decemberförsäljning i Vindico
Safety AB jämfört med föregående år samt sämre försäljning än förväntat i Vindico Technology AB.
Resultat efter skatt för kvartalet blir – 2 501 tkr (– 722 tkr) vilket är en försämring jämfört med samma
kvartal föregående år.
Försäljningen
Försäljningen var lägre under årets sista kvartal jämfört med samma kvartal föregående år.
Sista kvartalet brukar försäljningsmässigt vara Vindicos bästa kvartal framför allt i Vindico Safety.
Vindico Safety AB nådde inte förväntad försäljningsnivå främst beroende på tre större uteblivna order
från kommuner som sent konstaterade att deras budgetar inte tillät ytterligare inköp.
I Vindico Technology AB har ett antal större upphandlingar dragit ut på tiden och senarelagts till 2018.
En senior säljare slutade under kvartalet, vilket också påverkade försäljningen negativt
I Vindico DNA Systems har konceptet ButiksDNA lanserats genom flera pilotprojekt med större
detaljhandelskedjor, projekt som avslutades under Q3. Resultaten har varit positiva med en positiv
återkoppling från handeln och en förväntad orderingång under årets sista kvartal. Flera av kedjorna
valde dock att skjuta på ButiksDNA installationer till efter sin julförsäljning och inventering varför
försäljningen under kvartalet blev väsentligt lägre än förväntat.
Försäljningsarbetet har intensifierats och rekrytering av ytterligare säljpersonal har gjorts i Vindico DNA
Systems och Vindico Safety.
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Lagernedskrivningar och andra finansiella åtgärder
Under perioden har lagernedskrivningar genomförts med totalt 989 tkr fördelat på 688 tkr i Vindico
Technology AB, 177 tkr i Vindico Safety AB samt 124 tkr i Vindico Development.
I Vindico Technology består avskrivningen av kameraprodukter som inte längre efterfrågas av kund. I
Vindico Safety samt Vindico Development består avskrivningarna mestadels av banksäkerhetsprodukter
som exempelvis UV-lampor och banksäkerhetsboxar.
Med anledning av det svaga resultatet har följande finansiella åtgärder vidtagits:
Koncernbidrag
Vindico Technology har erhållit 329 tkr från Vindico Finans AB.
Vindico DNA Systems AB har erhållit 895 tkr och Vindico Safety AB 420 tkr från moderbolaget Vindico
Group AB.
Aktieägartillskott
Vindico Group AB har lämnat ett aktieägartillskott till Vindico Technology AB på 2 510 tkr
Nedskrivning av dotterbolagsaktier i Group
Värdet av aktier i Technology har skrivits ned med 4 000 tkr. Utöver nedskrivning motsvarande
aktieägartillskottet på 2 510 tkr skrivs värdet sålunda ned ytterligare med ca 1,5 Mkr beroende på
väsentligt lägre försäljning än den försäljning som förväntades vid förvärvet 2016.
Verksamheten i dotterbolagen
Vindico DNA Systems AB
Konceptet ButiksDNA, riktat till detaljhandel, lanserades i slutet av juni 2017. ButiksDNA är ett koncept
innehållande 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.
Eftermarknaden bedöms vara god då man i alla installationer av rån- och inbrottsspray måste byta
DNA-flaska årligen och vid varumärkning med DNA sker ett automatiskt utskick med 1–2 DNA-flaskor
var 4–6 vecka.
Vindico är idag den enda leverantören i Sverige av ButiksDNA och konceptet är varumärkesskyddat.
Under 2017 genomfördes ett antal pilotprojekt med ButiksDNA tillsammans med Netto, Willys (Axfood)
och Kicks. Piloterna visade på positiva resultat och resulterade i en rapport som publicerats i
branschmedia, på AktieTorget samt på bolagets hemsida.
Under december har Vindico DNA Systems fått flera kunder som exempelvis Axfood (Willys, Hemköp
och Axfood Snabbgross), Jula samt 3 st ICA-butiker. Ett återförsäljaravtal har tecknats i slutet av 2017
med Stanley Security Sverige som nu har lagt en första order på 5 DNA-installationer till en kund inom
detaljhandeln.
Försäljningsprocesserna avseende DNA-teknik har visat sig vara betydligt längre än väntat. Trots att
bolaget inte uppnått väntad försäljning är det positiva som skett under 2017 att Vindico nu är ”inne” i de
stora butikskedjorna som genomfört piloter, testat och utvärderat den brottsförebyggande DNA-tekniken
med positivt resultat. Rån, inbrott, tobaksstölder samt varustölder har minskat, vilket minskar svinn och
andra säkerhetskostnader.
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Under december påbörjades central förhandling med Axfood AB gällande avtal för ButiksDNA.
Under 2017 har arbetet med att skapa en svensk standard för MärkDNA pågått. I arbetsgruppen
medverkar, polis, försäkringsbolag, SBSC och Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF). Begreppet
MärkDNA definierar en produkt för stöldskyddsmärkning som Vindico (samt 3 konkurrenter) säljer för
märkning av värdesaker för privatpersoner, uthyrningsföretag som hanterar verktyg samt verktyg i
industri, teknikerbilar m.m.
Ett projekt benämnt ”Västkustprojektet” har startats tillsammans med polis, ICA, Hemköp och Coop.
Projektets målsättning är att följa stulna DNA-märkta varor i syfte att identifiera hälarna som säljer
stöldgodset vidare. Projektet avslutas under Q1 2018.
Den Säljare som rekryterats under Q4 2017 tillträdde sin tjänst i januari 2018.
Vindico Safety AB
Vindico Safetys försäljningsökning under de första 3 kvartalen bröts under det sista kvartalet. Den
period som tidigare varit den mest säljfrekventa tappade försäljning under slutet på kvartalet främst
bestående på tre större offerter där förväntad order uteblev.
Behovet av säkerhetsklassade skåp för säker förvaring och laddning av datorsäkerhetsprodukter
bedöms som fortsatt stort. Bolaget säljer i huvudsak sina produkter via återförsäljare med Atea som
största kund. Under perioden påbörjades rekryteringen av ny säljare med förväntat tillträde under
januari 2018. Denne skall, bl a via återförsäljare, bearbeta Stockholmsmarknadens 26 kommuner samt
sälja direkt till vissa slutkunder som exempelvis friskolor.
I samband med regeringens beslut att lämna en elcykelpremie på 25% lanserade Vindico Safety AB en
ny egen produkt, UniBike, som är ett låsbart skåp för säker laddning och förvaring av cykelbatterier.
Försäljningsbearbetningen påbörjades i december av företag som av miljö- och hälsoskäl uppmuntrar
sin personal att cykla till arbetet genom att underlätta för ombyte, cykelförvaring och batteriladdning.
Företag som deltar i ”Cykelvänlig arbetsplats” har identifierats som en marknad för detta skåp.
Två större cykelbutiker har kontaktat Vindico Safety och förhandling om återförsäljaravtal har påbörjats.
Den Säljare som rekryterats under Q4 2017 tillträdde sin tjänst i januari 2018.
Vindico Technology AB
Försäljningen har inte nått förväntad nivå bland annat beroende på upphandlingsprocesser som
förlängts över årsskiftet.
Under 2016 vann bolaget en upphandling om Förstahandsval på kamerainstallationer med ett
ordervärde på upp till 200 tkr i Göteborgs- och Mölndals stad. Under året bearbetades kunderna under
detta avtal, vilket inneburit att bolaget under sista kvartalet har kunder som Gårdstensbostäder AB,
GBG:s Parkerings AB, Liseberg AB och Renova.
Bolaget säljer även kameraövervakning till processindustri med kunder som Akzo Nobel, Borealis och
Nynäs.
Under december inkom en order på kamerainstallation från en distributör av elektronik med ett
ordervärde på 500 tkr. Ordern avser kameraövervakning i ett nybyggt lager.
Bolaget har ett dotterbolag, Vindico Finans AB, som erbjuder finansiering av kamerainvesteringar.
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Vindico Development AB
Dotterbolaget Vindico Development AB fortsätter med produktutveckling samt utvärdering av nya
produkter till systerbolagen och arbetet sker fortsättningsvis med hjälp av befintliga koncernresurser och
konsulter.

Koncernens bolagsstruktur

Vindico Group AB

Unisecure Norway AS
DNA-märkning
50% ägt av Vindico Group AB

Vindico Development
AB
Säkerhetsteknik Lås och Larm

Vindico Safety AB
Stöldskyddsprodukter
Inredning och temporär
värdeförvaring

Vindico DNA
Systems AB

Vindico Technology
AB

Stöldskyddsprodukter med
DNA Märkning

CCTV, projektering och
installation

Vindico Finans AB
Finans
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Resultatveckling (tkr)
1 jan- 31 dec 2017

1 jan – 31 dec 2016

15 590
-6 199

11 233
- 1 409

Nettoomsättning
Resultat före skatt

Omsättningen ökade jämfört med föregående år. Vindico Technology ingick i koncernen fr o m Q4 år
2016 under jämförelseperioden.
Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisning har använts.
Resultatdisposition
Resultatet föreslås balanseras i ny räkning.
Investeringar
Koncernen har gjort en mindre investering i anläggningstillgångar under perioden.
Finansiell ställning och likviditet
På grund av den svaga försäljningen under fjärde kvartalet har bolaget fått akuta likviditetsproblem, vilka
har lösts genom aktieägarlån och villkorat aktieägartillskott från störste ägaren Jovitech Invest AB
(kontrollerat av styrelseordförande Carl Schneider) på sammanlagt 1 050 tkr samt en utökad
checkkredit i moderbolaget på 750 tkr.
För att säkerställa ett positivt kassaflöde under kommande kvartal har styrelsen beslutat om ett antal
åtgärder, framför allt:
- Översyn av samtliga kostnader i både moderbolag och dotterbolag
- Överföring av all verksamhet till ett rörelsedrivande dotterbolag, Vindico Technology, för
minskad administration.
Styrelsen konstaterar att för att möjliggöra en lönsam tillväxt under 2018 kan det krävas ytterligare
kapitaltillskott genom nyemission av aktier under året.
Ansvarsförbindelser
Bolaget har inga ansvarsförbindelser.
Personal
Vid periodens utgång var antal anställda i koncernen 10 personer.
Prognos
Koncernen lämnar inga prognoser.
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Framtidsutsikter
Styrelsen bedömer att försäljningen inom affärsområdet DNA Systems kommer att öka kraftigt under
2018. Vidare förväntas en ökad försäljning inom övriga områden. Detta i kombination med en översyn
av kostnadsmassan gör att styrelsen tror på ett positivt kassaflöde och resultat för 2018.
Arbetet med att hitta lönsamma och kompletterande strategiska företagsförvärv har intensifierats med
primärt syfte att ha lokal närvaro i de tre största storstadsregionerna samt att erbjuda ett mer komplett
produktsortiment.
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Koncernens Resultaträkning
Belopp i Tkr
2017-10-01
2017-12-31

2016-10-01
2016-12-31

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

3 806
143
3 949

5 553
28
5 581

15 590
156
15 746

11 233
40
11 273

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-2 445
-1 263
-2 376

-2 490
-1 744
-1 918

-8 023
-4 599
-8 134

-5 356
-2 764
-4 352

Rörelseresultat före avoch nedskrivningar (EBITDA)

-2 135

-571

-5 010

-1 200

-268
-66

-224
0

-1 035
-67

-306

-2 469

-795

-6 112

-1 505

0
-32

46
7

5
-92

109
-13

-2 501

-742

-6 199

-1 409

0

20

0

-81

-2 501

-722

-6 199

-1 491

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Koncernens balansräkning

2017-12-31

2016-12-31

3 597

4 535

241

308

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Långfristiga fordringar
Uppskjuten Skattefordran

16
197
880

32
107
880

Summa anläggningstillgångar

4 930

5 862

182

1 089

2 268
202
131
344
323

4 390
491
0
0
313

73

1 590

Summa omsättningstillgångar

3 523

7 872

Summa tillgångar

8 452

13 733

Belopp i Tkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Fordringar hos intressebolag
Pågående arbeten
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
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Koncernens balansräkning

2017-12-31

2016-12-31

7 616
11 359
-10 942
-6 199

7 616
11 359
-9 458
-1 491

1 834

8 026

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2 299
1 722
1 005
1 593
6 619

0
2 868
1 232
1 607
5 708

Summa eget kapital och skulder

8 452

13 733

Ställda säkerheter
Tillgångar med äganderättsförbehåll

0

27

För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar

7 020

7 020

Inga

Inga

Belopp i Tkr
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder

Ansvarsförbindelser
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Moderbolagets Resultaträkning
Belopp i Tkr
2017-10-01
2017-12-31

2016-10-01
2016-12-31

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

1 370
140
1 510

648
29
677

5 092
140
5 232

2 223
32
2 255

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

18
-1 030
-939

-117
-1 071
-526

0
-3 254
-2 598

-328
-1 890
-1 930

Summa rörelsens kostnader

-1 950

-1 714

-5 852

-4 148

-440

-1 037

-620

-1 893

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

0
-4 007

104
0

0
-4 014

106
-1

Resultat efter finansiella poster

-4 447

-933

-4 634

-1 788

Bokslutsdispositioner
Erhållna/lämnade koncernbidrag

-1 315

1 011

-1 315

1 011

Resultat före skatt

-5 762

78

-5 949

-777

0

20

0

-81

-5 762

98

-5 949

-858

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelseresultat

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Moderbolagets balansräkning

2017-12-31

2016-12-31

Belopp i Tkr
Tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Uppskjuten skattefordran

9 224
16
880

10 714
32
880

Summa anläggningstillgångar

10 120

11 626

0

0

19
814
67
131
158

90
1 872
22
0
260

0

82

1 189

2 325

11 308

13 951

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Fordringar hos intressebolag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Moderbolagets balansräkning

2017-12-31

2016-12-31

Belopp i Tkr
Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

7 616
40
7 656

7 616
40
7 656

11 359
-6 791
-5 949
-1 381

11 359
-5 940
-858
4 560

6 275

12 217

440
551
2 645
565
832
5 033

0
426
620
239
449
1 734

11 308

13 950

1 400

1 400

Inga

Inga

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
Belopp i Tkr

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivning anläggningstillgångar
Nedskrivningar lager
Övriga poster som påverkar kassaflödet
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Betald skatt

Koncern

Koncern

Moderbolag

Moderbolag

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

-6 112

-1 505

-620

-1 893

1 035
907

306
0

0
0

0
0

5
-92
-161

109
-13
-150

0
-14
-124

106
-1
-150

-4 418

-1 254

-758

-1 938

0
1 925

101
-421

0
1 055

0
3 261

Ökning (+), minskning (-) i kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 526
-4 020

51
-1 522

1 369
1 665

-2 159
-836

Investeringsverksamheten
Förändring av materiella anläggningstillgångar
Förändring finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-30
-74
-104

0
-50
-50

0
-2 494
-2 494

0
-882
-882

Finansieringsverksamheten
Nyemission/emissioner/optioner
Upptagna lån
Förändring av checkräkningskredit
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
300
2 299
2 599

888
0
0
888

0
300
440
740

888
0
0
888

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
Förändring i likvida medel

-1 525
1 590
-7
73
-1 525

-684
2 274
0
1 590
-684

-89
82
-7
0
-89

-829
911
0
82
-829

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar rörelsekapitalet
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-), minskning (+) i varulager
Ökning (-), minskning (+) i kortfristiga fordringar
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Nyckeltal*

2017-12-31

Nettoomsättningstillväxt (%)
EBITDA-marginal (%)
Rörelsemarginal (%)
Soliditet (%)
Resultat per aktie (kr)
Resultat per aktie efter full utspädning (kr)
Resultat per anställd (kr)
Kassalikviditet (%)
Antal anställda
Antal aktier
* Nyckeltalen avser koncernen

139 %
-32 %
-39 %
22 %
-0,1642
-0,1456
-250 126
50 %
10
15 232 541

2016-12-31
-1 %

-11 %
-13 %
58 %
-0,0979
-0,0867
-149 057
119 %
10
15 232 541

Denna information är sådan information som Vindico Group AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16:e februari 2018.
Uppgifter om bolaget
Bokslutskommuniké avges av verkställande direktören Monica Hallin efter bemyndigande från styrelsen.
Vindico Group AB (publ) har organisationsnummer 556405–9367.
Adress, telefonnummer och hemsidor är:
Bergfotsgatan 3A
431 35 Mölndal
031-706 36 00
www.vindico.se
Frågor beträffande rapporten besvaras av Monica Hallin, 073-323 45 06
Granskning
Denna halvårsrapport är inte granskad av Vindicos revisor.
Kommande rapporttillfällen
Årsstämma
9 maj
2018
Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor före årsstämman.
Delårsrapport Q1
Halvårsrapport Q2
Mölndal den 16 februari 2018
Monica Hallin
Verkställande Direktör

9 maj
17 augusti
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