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Bokslutskommuniké 2021 
Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 17 februari 2021. 

 

 

 

1 oktober – 31 december 2021 

• Nettoomsättningen uppgick till 15,5 (32,0) MSEK 

• Resultat efter finansnetto uppgick till 1,7 (5,8) MSEK  

• Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 1,6 (5,8) MSEK 

• Resultat per aktie uppgick till 0,04 (0,13) SEK 

• Substansvärdet per aktie uppgick till 1,57 (1,75) SEK 

 

 

1 januari – 31 december 2021 

• Nettoomsättningen ökade till 134,9 (108,7) MSEK 

• Resultat efter finansnetto uppgick till 54,4 (10,6) MSEK  

• Resultatet efter skatt för helåret uppgick till 38,7 (10,6) MSEK 

• Resultat per aktie uppgick till 0,86 (0,24) SEK 

 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

• Ägarspridning av aktier skedde i Shortcut Media och Aprendere Skolor.  

• Avtal om ägarspridning med HOI Förlag och Malma Logistik.  

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

• En extra bolagsstämma beslutade den 25 januari om ägarspridning av aktier i Innowearable och INBooks.   

 

 

 

 

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 16 februari 2022, kl 08.15 CET. 

__________________________________________________________________________________ 

Dividend Sweden 

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar 

till listade mindre bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning 

till sina aktieägare via utdelningar.  

 

 

  



 

 

 

VD-kommentar 
 

År 2021 går till historien som Dividend Swedens bästa verksamhetsår, med ett resultat efter finansnetto på 

54,4 MSEK motsvarande 1,21 kr per aktie, efter fyra lönsamma kvartal. Samtidigt tar bolaget ytterligare steg 

för att skapa aktieägarvärde genom att dela ut verksamheten till aktieägarna i samband med årsstämman 

2022 och planerar att genomföra ett omvänt förvärv i Dividend Sweden.  

Den pandemi vi levt med nära nog ett par år har successivt minskat påverkan av marknaderna, i takt med 

färre allvarligt sjuka. Däremot har inflationen tagit ordentlig fart, vilket marknaderna uppenbarligen ser en 

risk med, trots att centralbankerna tonar ned den. Under andra halvåret hade särskilt tillväxtaktier det tungt 

med stora kursfall för flera bolag. Dividend Sweden hade redan innan hösten dragit ned på risken, vilket 

påverkat resultatet positivt, men det har likafullt inneburit färre möjligheter till attraktiva affärer. 

Under året har Dividend Sweden delat ut totalt ca 54 MSEK till aktieägarna, varav 25 MSEK kontant och 29 

MSEK i form av utdelningar av aktier i ett antal bolag: Plexian, Kiliaro, Hästkällaren, Transfer Group, DS 

SPAC 1, Aprendere Skolor och Shortcut Media. Från att Dividend Sweden börsnoterades i mars 2016 fram 

till och med 2021 har det genomförts utdelningar av aktier och kontanter till ett värde överstigande 100 

MSEK. 

Därutöver har avtalats om ägarspridningar med ytterligare bolag: Yepzon, Medicortex, Innowearable, Hoi 

Förlag, INBooks och Malma Logistik. Totalt är dessa utdelningar värda ca 23 MSEK och kommer 

genomföras under året, varav INBooks och Innowearable redan delats ut efter en extra bolagsstämma den 25 

januari.  

Sammantaget innebär avtalade och föreslagna utdelningar att aktieägarna i Dividend Sweden redan nu kan se 

fram emot ca 0,50 kr/aktie i utdelning under 2022. Troligt är att det blir ytterligare ägarspridningar under året 

då detta är en prioriterad del av vår verksamhet. 

Vi är fortsatt positiva till utvecklingen och vår ambition är att fortsätta leva upp till namnet Dividend - 

utdelning – även framgent.  

 

Bo Lindén 

VD 

 

  



 

 

 

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
 

Rörelsens intäkter 

Rörelsens intäkter uppgick under fjärde kvartalet 2021 till 15,5 MSEK (32). Nedgången i intäkterna hänförs 

till största del av en svag marknad samt att vinsthemtagning i aktier redan skett tidigare under året. För 

helåret 2021 uppgick intäkterna till 134,9 MSEK (108,7). Bortsett från sista kvartalet har året inneburit en 

hög transaktionsaktivitet som medfört höga intäkter för året.  

 

Rörelsens kostnader 

Rörelsens kostnader uppgick under årets sista kvartal till 13,9 MSEK (33,5) och avser till största del inköp av 

värdepapper, 12,1 MSEK. För verksamhetsåret 2020 var motsvarande siffror 107,2 (110,3) varav 101,6 

(104,2) MSEK utgjordes av inköp av värdepapper.    

 

Rörelseresultat 

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 1,6 MSEK (1,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal om  

10,3% (-4,6%). Ökningen är hänförlig till minskad risk i portföljen, vilket ledde till mindre kursförluster. För 

helåret 2021 uppgick rörelseresultatet till 27,7 MSEK (-1,6). 2021 har inneburit stora vinster i aktieportföljen 

jämfört med 2020, särskilt under årets första tre kvartal.  

 

Resultat efter finansnetto 

Resultatet efter finansnetto för sista kvartalet 2021 uppgick till 1,7 MSEK (5,8). Finansnettot under fjärde 

kvartalet består av garantiersättningar, ersättning för ägarspridningar samt nettot av räntor på korta lån. Det 

lägre resultatet för fjärde kvartalet 2021 jämfört med året tidigare beror på att ett antal avtalade 

ägarspridningar ej varit klara och kunnat faktureras. För helåret 2021 uppgick resultatet efter finansnetto till 

54,4 MSEK (10,6). 

 

Bokslutsdispositioner 

För verksamhetsåret 2021 gjordes en avsättning till periodiseringsfond om 9 MSEK, för att minska 

skattebelastningen under året. Inom fem år från avsättningen ska periodiseringsfonden upplösas till 

beskattning.  

  

Resultat per aktie 

För fjärde kvartalet uppgick resultat per aktie till 0,04 SEK (0,13). För verksamhetsåret 2021 uppgick 

resultatet per aktie efter skatt till 0,86 SEK (0,24). Antalet utestående aktier är 45 091 858, varav 373 332 av 

serie A och 44 718 526 av serie B. B-aktierna är upptagna till handel på NGM Nordic SME.  

 

Bolagets substansvärde uppgick vid rapportperiodens slut till 1,57 kr/aktie.  

 

  



 
 

Aktieinnehav 

Dividend har en aktieportfölj uppgående till 72,8 MSEK per 31 december 2021. Nedan ges översiktlig 

information om de portföljinnehav bolaget hade vid rapportperiodens slut.  

 

Börsnoterade innehav 

Totalt innehar Dividend Sweden ca 15 börsnoterade aktier, nedan listas de 10 största innehaven per 

2021-12-31. Totalt värde på den noterade portföljen uppgick vid rapportperiodens slut till 6,3 MSEK. 

 

  Aktie Antal Värde, MSEK 

    

1 Kiliaro 464 818 1,8 

2 Shortcut 243 313 0,9 

3 Miris 262 824 0,8 

4 Savosolar 1 193 271 0,6 

5 Aprendere 35 599 0,4 

6 Transiro 2 900 000 0,4 

7 F2M 703 948 0,3 

8 Eyeonid 1 477 601 0,3 

9 Archelon 10 111 862 0,2 

10 Spectrumone 100 000 0,1 

    

 Summa  5,8 
 

 

Onoterade innehav 

Dividend innehar även aktier som för närvarande är onoterade, vars värde per 31 december 2021 uppgick till 

66,4 MSEK. Av dessa beräknas aktier med bokfört värde om ca 27 MSEK noteras inom 12 månader. Största 

onoterade innehav är INBooks, Evendo, Yepzon och Medicortex, vars sammanlagda värde uppgår till ca 35 

MSEK.  

 

Finansiell ställning 

Per den 31 december 2021 uppgick det egna kapitalet till totalt 70,6 MSEK (78,8), inklusive 79% av 

obeskattade reserver. Kassa och kassaliknande tillgångar uppgick till 1,9 MSEK (1,8). Bolaget har inga 

långfristiga skulder. Kortfristiga skulder är relaterade till den löpande verksamheten. Soliditeten uppgick vid 

rapportperiodens utgång till 87% (87).  

  

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

Ägarspridning av aktier skedde i Shortcut Media för ca 2,2 MSEK och i Aprendere Skolor för ca 6,6 MSEK. 

 

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktions-grupper och 

producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar 

samt tillhandahåller postproduktion. Shortcut Media är noterat på Spotlight Stock Market.  

 

Aprendere Skolor bedriver verksamhet inom grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola 

och HVB-hem med grundskola. Företaget grundades år 2008 i samband med att grundskolan Skolgrunden 

förvärvades. Skolor har sedan successivt startats från grunden eller förvärvats. Aprendere har för närvarande 

ca 900 elever och 240 medarbetare. Merparten av skolorna är belägna i Stockholms län med omnejd. 

Aprendere Skolor är noterat på Nasdaq First North Growth Market.  

 



 
 

Under årets fjärde kvartal tecknades avtal med Hoi Förlag om ägarspridning av aktier för ca 3 MSEK. Hoi 

Förlag AB grundades 2010 med devisen ”För författare, av författare”, ett  modernt bokförlag som sätter 

författarens intressen i första rummet. Hois unika affärsmodell har vunnit stort gehör i svensk 

förlagsbransch och inte minst bland författarna. Bolaget har som mål att notera bolaget under första 

halvåret 2022.  

 

Under fjärde kvartalet tecknades även avtal med Malma Logistik om ägarspridning av akter för ca 4 MSEK. 

Bolaget bildades för att vara med och skapa framtidens logistikföretag. Målsättningen är att genom flertalet 

förvärv inom åkeri- och logistikbranschen tillsammans med organisk tillväxt skapa en konkurrenskraftig 

koncern. Huvudmännen bakom Malma Logistik har en mycket lång erfarenhet av såväl M&A och 

logistikverksamhet och har under många år byggt upp ett stort kontaktnät med bland annat företagsledare och 

ägare till mindre och medelstora privatägda bolag och inte minst inom transportnäringen. Många företag i 

branschen står inför generationsskifte och de är ofta inte så enkla att genomföra. Förtroendet på marknaden 

och ett gediget kontaktnät ger optimala förutsättningar för att identifiera kommande förvärvsobjekt och 

genomföra affärer. Malma Logistik planerar att notera bolaget under första halvåret 2022.  

 

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

En extra bolagsstämma beslutade den 25 januari om ägarspridning av aktier i Innowearable och INBooks, 

uppgående till ca 4 respektive 2,5 MSEK. Avstämningsdagen för de båda utdelningarna var den 2 februari 

2022.  

 

INBooks har utvecklat ett modernt bokföringsprogram för den lilla företagaren som med nya smarta 

lösningar sparar tid eller på andra sätt underlättar för alla som driver företag. Programmet är helt molnbaserat 

och man har tagit bort alla onödiga funktioner så att användaren får hjälp att snabbt hitta rätt och kan sköta 

bokföringen utan att vara expert. Avsikten är att INBooks ska genomföra en IPO och notera bolagets aktier 

under våren.  

 

Innowearable utvecklar sensorer som bidrar till att höja prestationen för alla som aktivt tränar kroppen på 

olika sätt. Genom egen forskning har Innowerarable tagit fram ett sätt att i realtid under ett träningspass mäta 

musklernas status. Hittills har tester genomförts på cyklister och löpare med bra resultat för att bidra till ökad 

effekt av den träning som utförs. Bolagets långsiktiga mål är att utveckla en innovativ produkt som förhöjer 

atleters prestation, för att växa och bli en global aktör på marknaden för neuromuskulära 

beredskapsmätningar. Innowearable avser noteras under tredje kvartalet 2022.  

 

 

Kommande händelser 

Årsredovisning  25 februari 

Årsstämma   25 mars 

Delårsrapport jan - mars 2022 22 april 

Delårsrapport april - juni 2022 24 augusti 

Delårsrapport juli - september 2022 21 oktober 

Bokslutskommuniké 2022  16 februari 2023 

 

Redovisningsprinciper 

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten har inte varit föremål 

för granskning av bolagets revisor. För en fullständig beskrivning av bolagets redovisningsprinciper hänvisas 

till årsredovisningen för 2021 vilken kommer finns att tillgå på bolagets hemsida www.dividendsweden.se 

inför årsstämman.  

 

 

http://www.dividendsweden.se/


 

Finansiell information 

 

RESULTATRÄKNINGAR     

Belopp i MSEK     

 2021-10-01 2020-10-01 2021-01-01 2020-01-01 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 15,5 32,0 134,9 108,7 

     

Rörelsens kostnader     

Värdepapper -12,1 -32,2 -101,6 -104,2 

Övriga kostnader -1,8 -1,3 -5,6 -6,1 

     

Rörelseresultat 1,6 -1,5 27,7 -1,6 

     

Finansnetto 0,1 7,3 26,7 12,2 

     

Resultat efter finansnetto 1,7 5,8 54,4 10,6 

     

Bokslutsdispositioner - - -9,0 - 

     

Resultat före skatt 1,7 5,8 45,4 10,6 

     

Skatt -0,1 0 -6,7 0 

     

Periodens resultat efter skatt 1,6 5,8 38,7 10,6 

 

 

 

 

  



 
 

BALANSRÄKNINGAR   

Belopp i MSEK   

 
2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR   

   

Omsättningstillgångar   

Värdepapper 72,8 81,4 
   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 2,3 2,2 

Övriga fordringar 4,6 5,1 
   

Kassa och bank 1,9 1,8 
   

Summa omsättningstillgångar 81,6 90,5 
   

SUMMA TILLGÅNGAR 81,6 90,5 
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2021-12-31 2020-12-31 
   

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 0,5 22,5 
   

Fritt eget kapital   

Balanserat resultat -73,3 -51,9 

Överkursfond 97,6 97,6 

Periodens resultat 38,7 10,6 
   

Summa eget kapital 63,5 78,8 
   

Obeskattade reserver 9,0 0 

   

Långfristiga skulder 0 0 
   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 0 0 

Skatt på periodens resultat 6,7 0 

Övriga kortfristiga skulder 2,4 11,7 
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 81,6 90,5 

   

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 

 

 



 
 

 

 

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL   Balanserad  

Belopp i MSEK 
 Överkurs- vinst inkl. Summa 

 Aktiekapital fond periodens resultat eget kapital 

Belopp vid årets ingång 2021-01-01 22,5 97,6 -41,3 78,8 

Vinstdisposition enligt årsstämma     

-Utdelning till aktieägarna   -54,1 -54,1 

Nedsättning av aktiekapital -22,0  22 0,0 

Periodens resultat   38,7 38,7 

Belopp vid periodens utgång 2021-12-31 0,5 97,6 -34,7 63,4 
     

     

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL   Balanserad  

Belopp i MSEK 
 Överkurs- vinst inkl. Summa 

 Aktiekapital fond periodens resultat eget kapital 

Belopp vid årets ingång 2020-01-01 17,5 94,6 -44,5 67,6 

Vinstdisposition enligt årsstämma     

-Utdelning till aktieägarna   -7,4 -7,4 

Nyemission 5,0 3,0  8,0 

Periodens resultat   10,6 10,6 

Belopp vid periodens utgång 2020-12-31 22,5 97,6 -41,3 78,8 

 

 

 

KASSAFLÖDESANALYS     

Belopp i MSEK 2021-10-01 2020-10-01 2021-01-01 2020-01-01 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

     

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat efter finansiella poster 1,7 5,8 54,4 10,6 

     

Ökning/minskning värdepapperslager 4,5 2,2 8,6 -17,1 

Ökning/minskning rörelsefordringar 4,5 -1 0,5 7,9 

Ökning/minskning rörelseskulder -2,9 -7,8 -9,3 -1,2 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,8 -0,8 54,2 0,2 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission  4  8 

Utdelning -7,4 -4 -54,1 -7,4 

     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7,4 0,0 -54,1 0,6 

     

Periodens kassaflöde 0,4 -0,8 0,1 0,8 

Likvida medel vid periodens början 1,5 2,6 1,8 1 

Likvida medel vid periodens slut 1,9 1,8 1,9 1,8 

 



 
 

 

 

 

NYCKELTAL   

 2021-12-31 2020-12-31 
   

Nettoomsättning, MSEK 134,9 108,7 

Rörelseresultat, MSEK 27,7 -1,6 

Resultat efter finansnetto, MSEK 54,4 10,6 

Rörelsemarginal 21% -1% 

Balansomslutning, MSEK 81,6 90,5 

Soliditet 87% 87% 

Antal aktier vid periodens slut 45 091 858 45 091 858 

Vinst per aktie, SEK 0,858 0,235 

Substansvärde/aktie, SEK 1,57 1,75 

 

 

 

 

 

Vid frågor kontakta Bo Lindén, VD, 0738-32 00 22. 

 

 

Stockholm den 17 februari 2022 

 

 

 

 

Mikael König Sverker Littorin 

Styrelseordförande Styrelseledamot 

  

 

 

 

 

Tobias Berglund Fredrik Crafoord 

Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

 

 

Bo Lindén 

Verkställande Direktör 

 


