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Fjärde kvartalet 2022 
Oktober–december 2022
– Nettoomsättningen för perioden uppgick till  

65,8 MSEK, en ökning med  32,6 % jämfört  
med samma period föregående år.   

– Rörelseresultat för perioden uppgick till -11,5 MSEK (-7,0)

– Resultat före avskrivningar för perioden uppgick  
till -7,6 MSEK (-2,8)

– Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,8 SEK 
(-3,5)

– Kassaflödet för den löpande verksamheten för 
perioden uppgick till  2,6 MSEK (23,7)

Januari–december 2022
– Nettoomsättningen för perioden uppgick till  

224,8 MSEK, en ökning med  10,6% jämfört med 
samma period föregående år.   

– Rörelseresultat för perioden uppgick till -28,9 MSEK 
(-21,2)

– Rörelseresultat för perioden exkl jämförelsestörande 
poster uppgick till -13,1 MSEK (-21,2) 1)

– Resultat före avskrivningar för perioden uppgick  
till -8,6 MSEK (-4,4)

– Resultat före avskrivningar för perioden exkl 
jämförelsestörande poster uppgick till 7,1 MSEK (-4,4) 1)

– Resultat per aktie för perioden uppgick till -3,4 SEK 
(-8,9)

– Resultat per aktie för perioden, justerat för 
jämförelsestörande poster, uppgick till -1,9 SEK (-8,9) 1) 

– Kassaflödet för den löpande verksamheten för 
perioden uppgick till -9,2 MSEK (-2,0)

– Utdelning har utbetalats med 6 789 TSEK (0)

Utvalda finansiella data i sammandragTSEK 2022
okt–dec

2021
okt–dec

2022
jan–dec

2021 
jan–dec

Nettoomsättning 65 761 49 596 224 829 203 324

Rörelseresultat -11 522 -7 030 -28 852 -21 229

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster -11 522 -7 030 -13 105 -21 229

Rörelsemarginal % -17,5% -14,2% -12,8% -10,4%

Rörelseresultat före avskrivningar -7 624 -2 811 -8 625 -4 363

Rörelseresultat före avskrivningar exklusive  
jämförelsestörande poster -7 624 -2 811 7 122 -4 363

Periodens resultat -15 648 -9 552 -34 222 -24 086

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 604 23 749 -9 199 -1 994

Resultat per aktie SEK -0,8 -3,5 -3,4 -8,9

Resultat per aktie SEK, justerat för  
jämförelsestörande poster 1) -0,8 -3,5 -1,9 -8,9

1) Resultatet för perioden inkluderar jämförelsestörande poster uppgående till -15,8 MSEK, vilken 
är en redovisningsmässig engångspost för börsplatsen. Denna redovisas enligt reglerna för 
omvända förvärv som en post i rörelseresultatet. Engångsposten är inte kassaflödespåverkande.
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Vimab Group hade ett mycket spännande kvartal i Q4. 

Koncernens omsättning ökade med hela 33 % jämfört 
med Q4 2021, en tillväxttakt man normalt associerar 
med techbolag. I princip alla bolag i gruppen bidrog till 
denna tillväxt men störst tillväxt hade vårt största bolag 
Vimab AB med 43 %.

Den något lägre bruttovinsten i kvartalet förklaras 
främst av högre kostnader för inköp och förseningar  
i leveranser.

Vi kommer nu in i ett väldigt spännande 2023 där de 
engångskostnader, för bland annat börsplatsen, som 
har belastat resultatet 2022 är tagna. Redan under 2022 
såg vi en mycket tillfredställande ökning av vårt norm- 
aliserade kassaflöde, och det kommer att förstärkas 
ytterligare under 2023.

Under det fjärde kvartalet tecknade Vimab Group en  
avsiktsförklaring avseende förvärv av AoO CNC AB,  
och förvärvet slutfördes i februari 2023. AoO CNC 
bedriver verksamhet inom avancerad mekanisk 
bearbetning inom CNC svarvning- och fräsning samt 
skärande bearbetning. Deras verksamhet kompletterar 
oss och tillför ytterligare vinst till koncernen.

Enligt min mening har Vimab Group AB ett vinnande 
koncept. Vår starka organiska tillväxt där vi tillhanda- 
håller kvalitativa och konkurrenskraftiga produkter ger 
facit på detta.

Vi vill fortsätta på inslagen väg med hög tillväxt, 
bibehållen lönsamhet och ett fortsatt högt tempo i vår 
förvärvsresa. Vår ambition är att fortsätta förvärva bolag 
som passar in i vår produktportfölj och koncernstruktur, 
där vi inte bara söker tillväxt ur ett finansiellt perspektiv 
utan också ser till vårt långsiktiga mål att bli en pan- 
europeisk aktör inom miljöservice, industriservice och 
energins infrastruktur. 

Vår resa har redan varit lång men ändå just börjat.  
Jag ser fram emot många intressanta år där vi kan 
bidra till den samhällsomställning som nu sker, och där 
Vimab Group AB är mycket väl positionerat för tillväxt 
och vinst.

Peter Fredell, vd

Vimab Group har  
ett vinnande koncept
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Om Vimab Group

Väsentliga händelser

Vimab Group AB (publ) är moderbolag i koncernen, 
organisationsnummer 556852-5843, med säte i Stock-
holm, Sverige. Vimab Group AB är noterat på Nasdaq 
First North Growth Market under kortnamnet Vimab. 
I denna rapport benämns Vimab Group AB (publ) 
antingen med sitt fulla namn eller som moderbolaget 
och Vimab Group-koncernen benämns som Vimab 
eller koncernen. Alla belopp uttrycks i tusental svenska 
kronor, TSEK, om inget annat anges. 

Väsentliga händelser under perioden
Under det fjärde kvartalet tecknade Vimab Group en 
avsiktsförklaring avseende förvärv av av AoO CNC AB  
i Svalöv. Pressmeddelande publicerades 22-12-05.  
AoO CNC bedriver verksamhet inom avancerad  
mekanisk bearbetning inom CNC svarvning- och 
fräsning samt skärande bearbetning. Inom AoO CNC 
finns all kompetens och utrustning för tillverkning 
i stål, aluminium och rostfritt men även gjutgods, 
mässing, plaster och polyuretan. AoO CNC ombesörjer 
dessutom tjänster inom svetsning, montering, laser-
märkning och ytbehandling. Vimab Group ser AoO 
som ett mycket bra komplement till koncernens  
tjänsteerbjudande.

Väsentliga händelser 
efter periodens utgång 
Vimab Goup AB förvärvade 100% av aktierna i AoO 
CNC AB den 1 mars 2023 och den initiala köpe- 
skillingen uppgick till 16 300 TSEK. 9 300 TSEK erläggs  
i nyemitterade aktier och 7 000 TSEK erläggs kontant. 
Vidare finns en tilläggsköpeskilling som är förenad 
med villkor och uppgår till maximalt 7 000 TSEK  
under de två följande åren. 

Vimab Group AB (publ.) är en industrikoncern 
bestående av nio bolag verksamma inom miljö- och 
miljösäkerhetsteknik. Företagens affärsidé är att 
leverera produkter och tjänster som tillför värde till 
våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra 
kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning  
till mer miljö- och energieffektiva verksamheter.

Vimab Group AB (publ) är verksamt både i Sverige 
och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, 
vilket ska nås genom såväl organisk tillväxt som  
genom förvärv. 
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Koncernens utveckling
Finansiell översikt
Fjärde kvartalet
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden 
till 65 761 TSEK (49 596), vilket innebär en ökning med 
cirka 33 %. En mindre del av ökningen kan hänföras till 
att vissa underhållsarbeten på kraftverk m.m. förskjutits 
till oktober, men ökningen förklaras huvudsakligen av 
uppgång i försäljning i flera av koncernens dotterbolag. 

Koncernens bruttovinst uppgick till 57,0 % (74,5) 
Försämringen förklaras till stor del av förändring i på- 
gående arbete, vilket ger fluktuationer mellan kvar-
talen. Prisökningar på insatsvaror till följd av kronförs-
vagning och inflationstryck förklarar en mindre del av 
försämringen. Koncernen har under kvartal fyra ändrat 
beräkningsmetod för pågående arbete för att minska 
svängningar mellan perioder, detta gör att vi ser en 
återgång till normala bruttovinstmarginaler under  
kommande månader.

Övriga externa kostnader uppgick under perioden till 
 17 367 TSEK (14 528), vilket innebär en ökning med cirka 
20 %. Ökade övriga externa kostnader beror dels på 
ökade omkostnader till följd av börsnoteringen i augusti, 
och dels på en allmän uppgång i prisläge. Personalkost-
naderna uppgick till 28 485 TSEK (27 020). Antal  
anställda under perioden uppgick till 182 i förhållande  
till 188 för motsvarande kvartal föregående år. Avskriv- 
ningar av materiella- och immateriella anläggningstill-
gångar uppgick under perioden till 3 898 TSEK (4 219), 
en minskning som fortsätter under kommande kvartal 
till följd av att goodwillposter från förvärv av dotterbolag 
nu är slutligt avskrivna.

Rörelseresultatet uppgick under perioden till -11 522 
TSEK (-7 030). Kvartal två och tre är starka kvartal för 
koncernen då en stor del av underhållsarbetena utförs 
under månaderna april-september. Kvartal fyra och ett 
är svagare kvartal då planerade underhåll på kraft- och 
värmeverk inte är möjliga. Jämförelser av kvartal mellan 
olika år, försvåras av att stora arbeten inte alltid infaller 
under samma månad.

Finansnettot uppgick under perioden till -1 718 TSEK  
(-2 789) och består av ett netto av ränteintäkter och 
räntekostnader på utlåning till externa företag samt 
inlåning från kreditinstitut.  

Januari–december

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden 
till 224 829 TSEK (203 324), vilket innebär en ökning med 
cirka 11 %. Ökningen hänförs uteslutande till organisk 
tillväxt. Koncernens bruttovinst uppgick till 73,4 % (74,5). 

Övriga externa kostnader uppgick under perioden till  
57 362 TSEK (56 015), vilket innebär en ökning med cirka 
2 %. Personalkostnaderna uppgick till 104 488 TSEK  
(105 143). Antal anställda under perioden uppgick till 182 i 
förhållande till 174 för motsvarande period föregående år.  

Av- och nedskrivningar av materiella- och immateriella 
anläggningstillgångar uppgick under perioden till  
20 227 TSEK (16 866). 

Rörelseresultatet uppgick under perioden till -28 852 
TSEK (-21 229). Det negativa rörelseresultatet förklaras av 
att perioden innefattar en redovisningsmässig engångs- 
post för börsplatsen uppgående till 15 747 TSEK. Denna 
post redovisas enligt redovisningsregler för omvända  
förvärv som en post i rörelseresultatet benämnd 
jämförelsestörande poster. Engångsposten har ingen 
påverkan på kassaflödet. Exkluderat denna engångs-
post uppgår rörelseresultatet till -13 105 TSEK (-21 229).

Finansnettot uppgick under perioden till -2 966 TSEK  
(-3 412) och består av ett netto av ränteintäkter och 
räntekostnader på utlåning till externa företag samt 
inlåning från kreditinstitut. 

Finansiell ställning, kassaflöde  
och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvar-
talet uppgick till 2 604 TSEK (23 749) och för perioden 
januari-december till -9 199 (-1 994). Kassaflödet följer 
samma mönster som tidigare år med negativ påverkan  
på rörelsekapitalet, då kundfordringarna och lager/
pågående arbeten ökat markant i förhållande till ingån-
gen av året, som en följd av de säsongsvariationer som 
bolaget har. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för 
kvartalet till -945 TSEK (-4 422) och för perioden januari- 
december till -247 TSEK (-5 873). Helåret påverkas  
positivt av de likvida medel som tillförts koncernen från 
det redovisningsmässigt förvärvade bolaget samt nega- 
tivt av förvärvskostnader förknippade med förvärvet, 
uppgående till ett nettobelopp om +5 395 TSEK. Dessu-
tom så påverkas investeringsverksamheten av investe-
ringar i såväl materiella som immateriella tillgångar. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick  
för kvartalet till 1 642 TSEK (-7 068). Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick för perioden januari- 
december till 3 771 TSEK (8 189) och påverkas av erhållna, 
externa lån, samt extern utlåning. Jämförelseperioden 
avser extern upplåning.  
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Likvida medel vid periodens slut uppgår till 13 315 TSEK 
(18 928). Bolaget har vid periodens slut en finansiell 
nettofordran om 16 743 TSEK (18 778), exklusive leasing-
skulder. 

Bolaget hade vid kvartalets utgång två kontokrediter,  
på totalt 2 800 TSEK. Soliditeten uppgick till 30 % (46).

Moderbolaget
Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick för 
fjärde kvartalet till 0 TSEK (76) och rörelseresultatet 
till – 1 377 TSEK (-2 983). I koncernens nya moderbolag 
bedrivs ingen verksamhet och från kvartal fyra finns 
det inga anställda bolaget. 

Det registrerade aktiekapitalet uppgick till 3 879 TSEK 
(543). Antal aktier i moderbolaget uppgick till 19 397 139 
(2 715 600) och kvotvärdet per aktie uppgick till 0,2 
SEK (0,2).

Omvänt förvärv 
Den 27 juli 2022 förvärvades Vimab Group AB (f. d. 
Headsent AB) samtliga aktier i Vimab Holding AB. 
Efter förvärvet äger aktieägarna i Vimab Holding AB  
86 % av aktierna i Vimab Group AB och tidigare aktie- 
ägare i Vimab Holding AB äger 14 % av aktierna i  
bolaget. Efter den genomförda emissionen får de  
tidigare ägarna i Vimab Holding AB kontroll över 
Vimab Group AB. I enlighet med K3, kap 19 utgör 
transaktionen ett omvänt förvärv. Ett omvänt förvärv 
är ett förvärv där den legala förvärvaren (d v s Vimab 
Group AB) är det förvärvade bolaget och Vimab Holding  
betraktas som den redovisningsmässiga förvärvaren  
i koncernredovisningen. Koncernredovisningen  
publiceras i det legala moderbolagets namn, men är 
de facto en fortsättning på Vimab Holding koncern-
ens finansiella rapporter och dess jämförelsesiffror. 
Presenterad information i koncernredovisningen  
utgörs, fram till förvärvsdagen den 27 juli 2022, av 
siffror kopplade till Vimab Holding koncernen.  
Resultat från Vimab Group AB medräknas i resultat- 
räkningen endast från den 27 juli 2022. Samtliga  
upplysningar kopplade till moderbolaget avser det 
legala moderbolaget Vimab Group AB.

Preliminär förvärvsanalys VIMAB Group AB  
 

Redovisade belopp på  
identifierbara nettotillgångar

Övriga fordringar 1 610 258

Likvida medel 8 813 329

Kortfristiga skulder -1 752 396

Identifierbara nettotillgångar 8 671 191

Verkligt värde av överförd ersättning 24 418 610

Premie för börsplats 15 747 419

Kassaflödespåverkande

Avgår:

Likvida medel (förvärvade) 8 813 329

Verkligt värde av överförd ersättning 24 418 610

Netto likvidpåverkan 8 813 329
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Koncernens resultat i sammandrag    

TSEK 2022
okt–dec

2021
okt–dec

2022
jan–dec

2021
jan–dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 65 761 49 596 224 829 203 324

Aktiverat arbete för egen räkning 672 588 2 458 2 354

Övriga rörelseintäkter 223 1 407 1 960 3 361

Summa intäkter 66 656 51 591 229 247 209 039

Rörelsens kostnader

Handelsvaror/råvaror och förnödenheter -28 302 -12 654 -59 861 -51 892

Övriga externa kostnader -17 367 -14 528 -57 362 -56 015

Personalkostnader -28 485 -27 020 -104 488 -105 143

Av- och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar -3 898 -4 219 -20 227 -16 866

Jämförelsestörande poster 0 0 -15 747 0

Övriga rörelsekostnader -126 -200 -414 -352

Summa kostnader -78 178 -58 621 -258 099 -230 268

Rörelseresultat -11 522 -7 030 -28 852 -21 229

Finansnetto -1 718 -2 789 -2 966 -3 412

Resultat efter finansiella poster -13 240 -9 819 -31 818 -24 641

Resultat före skatt -13 240 -9 819 -31 818 -24 641

Skatt på periodens resultat -2 408 267 -2 404 555

PERIODENS RESULTAT -15 648 -9 552 -34 222 -24 086

Resultat per aktie (SEK) -0,8 -3,5 -3,4 -8,9

Resultatet hänförs i sin helhet till moderbolagets aktieägare. 

Med hänsyn till det omvända förvärvet där det legala dotterföretaget anses som förvärvaren,  
motsvarar jämförelseperioderna det legala dotterföretaget Vimab Holding ABs koncernredovisning.
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TSEK 2022
31 dec

2021 
31 dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 2 000 11 240

Övriga immateriella tillgångar 13 272 22 246

Materiella anläggningstillgångar 42 863 35 371

Finansiella tillgångar 46 717 8 265

Omsättningstillgångar

Varulager m.m. 27 990 29 004

Kundfordringar 38 312 21 637

Övriga kortfristiga fordringar 11 783 21 572

Kassa och bank 13 315 18 928

Summa tillgångar 196 253 168 263

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 3 879 204

Övrigt tillskjutet kapital 191 221 173 896

Annat eget kapital inklusive årets resultat -138 282 -97 327

Summa eget kapital 56 818 76 773

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 33 285

Summa avsättningar 33 285

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 32 765 13 100

Övriga långfristiga skulder 7 072 6 761

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 2 661 75

Leverantörsskulder 16 418 8 846

Övriga kortfristiga skulder 80 486 62 423

Summa skulder 139 402 91 205

Summa eget kapital och skulder 196 253 168 263

Koncernens finansiella ställning i sammandrag

Med hänsyn till det omvända förvärvet där det legala dotterföretaget 
anses som förvärvaren, motsvarar jämförelseperioderna det legala 
dotterföretaget Vimab Holding ABs koncernredovisning.
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

TSEK 2022
okt–dec

2021
okt–dec

2022
jan–dec

2021 
jan–dec

Ingående eget kapital 72 358 86 071 76 773 -53 162

Periodens resultat -15 648 -9 552 -34 222 -24 086

Årets omräkningsdifferenser vid  
omräkning av utländska dotterbolag

111 254 59 21

Omvänt förvärv 0 0 21 000 0

Nyemission 0 0 0 154 000

Utdelning 0 0 -6 789 0

Utgående eget kapital 56 821 76 773 56 821 76 773

TSEK 2022
okt–dec

2021
okt–dec

2022
jan–dec

2021 
jan–dec

Resultat efter finansiella poster -13 240 -9 819 -31 818 -24 641

Avskrivningar 3 898 4 219 20 227 16 866

Justeringar för andra poster som inte ingår i kassaflödet 0 6 947 15 747 6 721

Betald skatt -1 789 728 -2 777 555

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekap -11 131 2 075 1 379 -499

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 13 735 21 674 -10 578 -1 495

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 604 23 749 -9 199 -1 994

Kassaflöde från investeringsverksamheten -945 -4 422 -247 -5 873

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 642 -7 068 3 771 8 189

Periodens kassaflöde 3 301 12 259 -5 675 322

Likvida medel vid periodens början 10 001 6 526 18 928 18 586

Kursdifferenser i likvida medel 13 143 62 20

Likvida medel vid periodens slut 13 315 18 928 13 315 18 928
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Vimabs huvudsakliga intäktsströmmar avser försäljning  
av tjänster baserade på löpande pris och försäljning av  
produkter baserat på fasta prislistor. Intäkter från service- 
tjänster till löpande räkning och till fast pris redovisas över  
tid. Intäkter från produktförsäljning intäktsredovisas vid  
en viss tidpunkt.

Fördelning av intäkter

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

TSEK 2022
okt–dec

2021
okt–dec

2022
jan–dec

2021 
jan–dec

Tjänster 48 874 34 714 160 804 133 347

Varor 16 887 14 882 64 025 69 977

Summa nettoomsättning 65 761 49 596 224 829 203 324

TSEK 2022
31 dec

2021
31 dec

KONCERNEN

Ställda säkerheter 42 468 41 265

Eventualförpliktelser 176 176

MODERBOLAGET

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga
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Koncernens nyckeltal

Definitioner
Rörelseresultat 
Resultat före finansnetto.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat  i procent av nettoomsättningen. 

Resultat per aktie 
Resultat per aktie beräknas genom att dividera  
resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare  
med det vägda genomsnittligt antal utestående 
stamaktier under perioden. 

Eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal  
aktier vid periodens slut. 

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Genomsnittligt antal anställda
Genomsnitt av antal anställda under perioden  
omräknat till heltidstjänster. 

TSEK 2022
okt–dec

2021
okt–dec

2022
jan–dec

2021 
jan–dec

Omsättning 65 761 49 596 224 829 203 324

Rörelseresultat -11 522 -7 030 -17 331 -21 229

Rörelsersultat exkl jämförelsestörande poster -11 522 -7 030 -1 584 -21 229

Resultat efter finansiella poster -13 240 -9 819 -18 579 -24 641

Resultat per aktie, kr -0,8 -3,5 -3,4 -8,9

Eget kapital per aktie kr 3 28 3 28

Rörelsemarginal % -17,5% -14,2% -7,7% -10,4%

Rörelsemarginal % exkl jämförelsestörande poster -17,5% -14,2% -0,7% -10,4%

Soliditet % 29,0% 45,6% 29,0% 45,6%

Aktiekurs på balansdagen, kr 8,9 47,0 8,9 47,0

Antal aktier vid periodens slut  1) 19 397 139 2 715 600 19 397 139 2 715 600

Genomsnittligt antal utestående aktier för perioden 2) 19 397 139 2 715 600 9 936 650 2 715 600

Genomsnittligt antal anställda 182 188 182 174

Antal anställda, vid periodens slut 135 133 135 133

  

1) Avser antal aktier i det legala moderbolaget Vimab Group AB. 
2) Genomsnittligt antal utestående aktier är beräknat som ett vägt genomsnitt under perioden.  

Antalet aktier har förändrats under perioden juli-sept 2022 till följd av en riktad nyemission. 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

TSEK 2022
okt–dec

2021
okt–dec

2022
jan–dec

2021 
jan–dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 76 43 3 137

Övriga rörelseintäkter 0 0 2 192

Summa intäkter 0 76 45 3 329

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 102 -1 728 -3 829 -5 643

Personalkostnader -274 -1 331 -2 164 -6 843

Jämförelsestörande poster -1 0 -1 -6 250

Summa kostnader -1 377 -3 059 -5 994 -18 736

Rörelseresultat -1 377 -2 983 -5 949 -15 407

Finansnetto 0 126 497 -45 127 792

Resultat efter finansiella poster -1 377 123 514 -5 994 112 385

Skatt på periodens resultat 0 590 -3 189 3 189

PERIODENS RESULTAT -1 377 124 104 -9 183 115 574
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Moderbolagets finansiella ställning i sammandrag

TSEK 2022
31 dec

2021
31 dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 153 418 86 165

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 324 11 268

Likvida medel 75 1 602

Summa tillgångar 153 817 99 035

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 3 879 543

Fritt eget kapital

Överkursfond 206 813 60 150

Balanserat resultat inklusive årets resultat -60 785 31 063

Summa eget kapital 149 907 91 756

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 0 3 480

Leverantörsskulder 525 617

Övriga kortfristiga skulder 3 385 3 182

Summa skulder 3 910 7 279

Summa eget kapital och skulder 153 817 99 035
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Redovisningsprinciper 
samt övrig information
Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovis- 
ning och koncernredovisning, K3. Vimab Group AB 
har tidigare upprättat sina rapporter i enlighet med 
IAS 34 Delårsrapportering och RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner. Som en följd av det 
omvända förvärvet som genomfördes under tredje 
kvartalet 2022 så ändrade bolaget redovisningsprincip 
för att överstämma med principerna för den redovis- 
ningsmässiga förvärvaren. 

Ett omvänt förvärv föreligger om ett företag förvärvar 
aktier i ett annat företag genom att emittera aktier  
i det egna bolaget i en sådan omfattning att det 
bestämmande inflytandet i förvärvaren tillkommer 
aktieägarna i det bolag som har förvärvats. Legalt 
är det förvärvande bolaget moderföretaget (Vimab 
Group AB) men den ekonomiska innebörden av 
transaktionen är att de tidigare aktieägarna i det 
förvärvade företaget (Vimab Holding AB) som har 
det bestämmande inflytandet över det förvärvande 
bolaget. Koncernredovisningen har därför upprättats 
enligt den ekonomiska innebörden av transaktionen 
innebärande att det är Vimab Holding AB som är den 
redovisningsmässiga förvärvaren. 

Finansiella risker
Vimab Group utsätts genom sin verksamhet för 
finansiella risker, till exempel marknadsrisk, kreditrisk, 
valutarisk och likviditetsrisk. Koncernledningen och 
styrelsen arbetar aktivt för att minimera dessa risker. 
Koncernen har försäljning i SEK, NOK, USD och EUR 
samt kostnader i samma valutor, vilket i sig balanserar 
valutarisken. Koncernens verksamhet innefattar en 
viss likviditetsrisk då det största bolaget i koncernen, 
Vimab AB, har ett starkt säsongsmönster.

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Det finns riskfaktorer, inom eller utom bolagets  
kontroll, som negativt kan påverka bolagets framtida 
verksamhet. Exempel på sådana risker är marknads-
relaterade risker (konkurrens, marknadslagstiftning, 
varumärkets trovärdighet) och finansiella risker (valuta-, 
inflation-, finansierings-, ränte- och kreditrisker). Målet 
är att identifiera koncernens riskexponering och med 
viss framförhållning skapa förutsägbarhet i det ekono- 
miska utfallet samt att minimera möjliga ogynnsamma  
effekter på koncernens finansiella resultat. Det är 

bolagets bedömning att kapacitet och anpassnings-
barhet finns för att över tid kunna bemöta de olika 
riskfaktorerna. Vimab verkar i en bransch som ej är så 
konjunkturkänslig, eftersom en stor del av bolagets 
kunder har lagstadgade krav på att planenligt utföra 
det underhåll som Vimab erbjuder.  

Transaktioner med närstående
Det har inte förekommit några transaktioner med 
närstående under kvartalet förutom sedvanliga löner 
och ersättningar till styrelsen och ledande befattnings- 
havare. 

Granskning av delårsrapporten
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig 
granskning av bolagets revisor.

Finansiell kalender
Rapport för det första kvartalet Q1, 17 maj 2023

Rapport för det andra kvartalet Q2, 17 augusti 2023

Rapport för det tredje kvartalet Q3, 10 november 2023

Årsredovisning 2022, publiceras på bolagets hemsida  
23 maj 2023 

Bokslutskommuniké 2023, 12 mars 2024

Bolagsstämma
Årets bolagsstämma hålls den 15 juni 2023, kallelse 
med mer information skickas ut senast 4 veckor innan 
stämman hålls. 

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske till  
aktieägarna.

Kontaktuppgifter
Peter Fredell, Koncernchef och VD

peter.fredell@vimabgroup.com, +46 70 577 25 95

Mangold Fondkommission AB, Certified Adviser                                                                                       
ca@mangold.se, +46 8 503 015 50

Denna information är sådan information Vimab Group 
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för  
offentliggörande den 24 mars 2023 klockan 08.50.
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Försäkran
Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en 
rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsent- 
liga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 
och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 24 mars 2023

Peter Fredell 
Koncernchef och VD


