ÅRSREDOVISNING
för
Veteranpoolen AB
Org.nr. 556905-1070

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31
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Veteranpoolen AB
Org.nr. 556905-1070

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Introduktion till Veteranpoolen
Introduktion till Veteranpoolen
Veteranpoolen sträcker sig från Luleå i norr till Ystad i söder och verkar för att den del av landets befolkning som gått i pension
ska kunna fortsätta bidra till samhällets utveckling och drift i den omfattning man själv vill. Veteranpoolens nätverk gör att
pensionärer kan känna sig fortsatt engagerade, efterfrågade och uppskattade samtidigt som de hjälper kunder och tjänar
extrapengar utöver sin pension. Veteranerna är avtals- eller ålderspensionärer som arbetar extra i den omfattning som de själva
väljer. Som organisation är vi mer än 8 000 veteraner som är redo att rycka ut för att hjälpa privatpersoner eller företag med en
extra resurs när behovet finns. Våra veteraner är motiverade, tillgängliga med massor av kompetens och livserfarenhet. Det är
våra veteraner som gör vårt företag unikt och fantastiskt. Veteranpoolen är redo att hjälpa de flesta med det mesta.
Verksamhetsområden
Veteranpoolen bemannar företag inom en mängd olika kompetensområden som inkluderar klassiska kategorier som ekonomi, lön,
försäljning, produktion, inköp, lager och logistik. Utöver detta är Veteranpoolen framgångsrika genom att stödja företag med
servicepersonal som tex värdar och värdinnor men även att stödja inom olika entreprenadområden som hantverk, vaktmästeri,
lokalvård och skötsel av grönområden. Det som kännetecknar Veteranpoolen är vår goda förmåga att snabbt lösa kortsiktiga
kompetensbehov på deltid under kortare tidsperioder. Mot privatkunder jobbar Veteranpoolen inom fyra huvudsakliga
tjänstekategorier; Hjälp-i-hemmet, Hantverk, Trädgård och Omsorg. Veteranpoolens styrka är tillgänglighet och erfarenhet som
uppskattas mycket av de tusentals privatkunder som årligen vänder sig till Veteranpoolen för att få stöd i sin vardag.
Organisation - lokala ledare som äger sin affär
De flesta av Veteranpoolens lokalkontor bedrivs 2020 som franchiseverksamheter där en franchisetagare tecknat avtal om att
driva Veteranpoolen inom ett givet distrikt. Genom ett franchiseavtal ges franchisetagaren rättigheten och skyldigheten att driva
en enhet i enlighet med avtalets bestämmelser och tillhandahållna riktlinjer. Franchisetagarna är juridiska personer och
organiserade som aktiebolag. Ett av Veteranpoolens högst prioriterade utvecklingsområden är arbetet med att alla lokalkontor ska
vara lönsamma. Under 2020 var det ca 67% av kontoren som nådde kritisk massa. Några av de kontor som inte når lönsamhet är
relativt nystartade och några har inte haft den volymutveckling som krävs. Det skall även noteras att Veteranpoolen lanserade ett
antal nya kontor under slutet på 2019 och under 2020. Dessa tillkom dels genom uppdelning av kontor i Stockholm och Göteborg
samt genom lansering av Veteranpoolen i Örnsköldsvik. Veteranpoolen är fast beslutsamma att fortsätta arbetet med att nå lokal
lönsamhet för alla kontor genom tillväxt och kritisk massa. Arbetet med att nå lokal tillväxt och lönsamhet kommer fokusera på
ökad upplevd kvalitet hos kunder och veteraner samt ökad kännedom hos privatkunder och företag.
Corona / Covid 19
I början av 2020 blev världen varse utbrottet av Covid-19 och successivt blev konsekvenserna av dess framfart tydliga.
Covid-19-pandemin har haft en kraftig påverkan på samhället i stort och har även påverkat Veteranpoolen. Vissa kunder pausade
sina uppdrag samtidigt som en del veteraner blev oroliga och tackade nej till uppdrag. Veteraner över 70 år fick därtill i enlighet
med Folkhälsomyndighetens riktlinjer avstå uppdrag som innebar sociala kontakter. Den pågående pandemin har därför haft en
negativ påverkan på företaget från dess utbrott i Sverige i mitten av mars 2020 och fram till publicering av denna årsredovisning.
Företagsledningen har vidtagit flertalet åtgärder och arbetar aktivt tillsammans med lokala ledare, medarbetare och veteraner för
att minimera de negativa effekterna av pandemin. Företaget har under perioden fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket som
delvis ska återbetalas under 2021.
Ekonomisk utveckling
Med en omsättning om 297 MSEK för helåret präglades 2020 av påverkan från Covid-19. En hel del kunder pausade, ställde in
eller bokade av sina uppdrag samtidigt som en hel del veteraner valde eller blev tvingade att avstå från uppdrag. Detta skedde i
kombination med att marknaden för bemanning backade generellt till följd av stängda arbetsplatser och begränsningar att använda
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externa konsulter parallellt med permitteringsstöd. Under dessa komplicerande omständigheter tappade Veteranpoolen
11% i omsättning. Bortsett från ett enskilt stort kunduppdrag tappade bolaget endast 1,5% i omsättning. Veteranpoolens starka
organisation fokuserade på att nå ut till nya kunder, vinna förtroenden och få chansen att genomföra mängder av nya säkra
uppdrag. Genom utveckling av gamla och nya kundrelationer, effektivt arbete, transformation av egna kontor till framgångsrika
franchisekontor samt utveckling av affärer med högre vinstmarginal lyckades Veteranpoolen behålla en rimlig rörelsemarginal
om mer än 10%. Under 2020 gjorde Veteranpoolen en rörelsevinst om
31 MSEK. Marginellt hjälpte även regeringens stödåtgärder till att säkra företagets ekonomi under de tuffaste månaderna av
pandemin. Flera stödåtgärder blev inte aktuella för Veteranpoolen och behövdes inte heller.
Plan framåt
Veteranpoolens plan för utveckling kan beskrivas genom fem viktiga delområden. Nedan beskrivs dessa prioriterade
utvecklingsområden.
1. Lokal lönsamhet och expansion.
Under 2020 expanderade Veteranpoolen antalet lokalkontor genom att bland annat dela upp distrikt i Stockholm och Göteborg
och på så sätt skapa fler kontor som kommer närmare sina kunder och veteraner. Förändringarna förväntas ge ökade möjligheter
och resurser i arbetet framåt. På kort sikt har det dock resulterat i fler kontor som saknar kritisk massa. Under 2020 startades även
ett nytt kontor i Örnsköldsvik. År 2020 nådde ca 67% av Veteranpoolens lokalkontor kritisk massa att jämföras med ca 80%
under 2019. Ungefär 82% av Veteranpoolens omsättning kom 2020 från lokalkontor som har nått kritisk massa att jämföras med
92% under 2019. Fokus på utveckling av kundrelationer och rekrytering av fler veteraner förväntas ge tillväxt och öka antalet
kontor med en rimlig lokal lönsamhet.
2. Utveckling av fler kundrelationer.
Genom proaktivt arbete utvecklades fler kundrelationer under 2020. Veteranpoolen ses i allt högre grad som en naturlig
samarbetspartner inom bemanning då företagskunder har resursbrist eller saknar viss kompetens. Initiativ för att nå nya kunder
ökade i intensitet under 2020. Den rådande pandemin skapade dock komplikationer och kortsiktiga resultat av det hårda arbetet
blev begränsade.
3. Rekrytering av fler veteraner.
För att på ett bättre sätt kunna ta hand om alla kundförfrågningar lanserades en aggressiv rekryteringsplan under 2020. Arbetet
med att nå ut till fler pensionärer och anställa fler veteraner fortsätter. Ambitionen är att öka tillsättningsgraden, skapa bättre
kundupplevelse genom snabbare responstider samt hantera ökade volymer.
4. Digitalisering.
Under 2020 fortsatte Veteranpoolens arbete med att skapa effektivare arbetsrutiner genom digitalisering. Processer för
tidrapportering, tillsättning av uppdrag, rekrytering och försäljning är prioriterade områden. Dessa förbättringar sparar tid,
resurser och leder till bättre kvalitet. Lokala ledare skall kunna spendera mer tid med kunder och veteraner och mindre tid med
administration.
5. Stor samhällsnytta.
Veteranpoolen fortsätter att skapa samhällsnytta och verka för att den del av landets befolkning som gått i pension ska kunna
fortsätta bidra till samhällets utveckling och drift i den omfattning de själva vill. Veteranpoolens verksamhet gör att veteraner kan
känna sig fortsatt engagerade, efterfrågade och uppskattade samtidigt som de hjälper kunder och tjänar extrapengar utöver sin
pension. Specialistkompetens som annars hade gått förlorad löser vardagsproblem för företag, föreningar och kommuner.
Veteranpoolen bidrar till ett bättre samhälle genom att ta tillvara på våra värdefulla veteraners drivkraft och kompetens.
Företagets säte är i Kungsbacka.
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Flerårsjämförelse*

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

2020
297 074 734
31 137 619
97 241 587
65
276

2019
334 067 598
36 349 442
82 222 155
48
183

2018
311 736 277
31 689 315
83 038 046
37
154

2017
220 710 367
19 740 354
54 629 933
29
135

2016
149 165 222
13 034 730
39 426 972
41
166

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Ägarförhållanden
Bolagets ägare med ett aktieinnehav som överstiger 10 procent är Håkan Blomdahl, House Of Service Investment Sverige AB och
Nordnet Pensionsförsäkring.
Incitamentsprogram
Ett incitamentsprogram finns från 2018 som kan nyttjas 2021 genom teckningsoptioner. Styrelsen för Veteranpoolen AB gjorde
bedömningen att det skulle vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att ledande befattningshavare och övrig personal i
bolaget gjordes delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjöds att förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett
personligt ägarengagemang hos dessa personer förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt
till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Härtill kommer att ett personligt ägande bidrar till att skapa ett
övergripande fokus hos den enskilda medarbetaren. Effekterna förstärktes av att programmet genomfördes på marknadsmässiga
villkor där berörda personer kommer ta del av eventuella kursökningar, men också ta en personlig risk genom att betala
marknadsmässigt pris för teckningsoptionerna. Programmet godkändes av en extrainsatt bolagsstämma den 11 april 2018.
Incitamentsprogrammet blev fulltecknat vilket innebär att bolaget emitterade 1 802 000 teckningsoptioner där varje
teckningsoption medför rätten till nyteckning av en aktie i bolaget av serie B, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan komma
att ökas med högst 54 060 kronor. Teckningsoptionerna emitterades till en teckningskurs om 23 öre per teckningsoption, vilket
motsvarade teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes) i
mitten av mars 2018. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie av serie B mot kontant betalning till en
teckningskurs om 18 kronor per aktie. I nära anslutning efter incitamentsprogrammets införande valde en individ att avsluta sin
anställning och på dennes önskemål återköptes denna individs teckningsoptioner (25 000) av Veteranpoolen AB (värderade enligt
Black & Scholes).
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att
bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020 har offentliggjorts, dock med start senast från och med den 15 mars 2021
alternativt under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets rapport för det första kvartalet 2021 har
offentliggjorts, dock med start senast från och med den 15 juni 2021. Mer information vad som ägt rum efter räkenskapsårets slut
kan läsas i not 23.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Corona / Covid 19
Den fortsatta spridningen av coronaviruset har efter balansdagen haft en negativ påverkan på företagets verksamhet. På grund av
osäkerheten kring framtida beslut och människors och företags beteende är det svårt att kvantifiera virusspridningens framtida
påverkan på verksamheten. Bolaget bedöms såväl finansiellt som operationellt stå väl rustad för dessa utmaningar.
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Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Fond för utvecklingsutgifter
Avskrivningar
Aktivering av utvecklingsutgifter
Balanserat i ny räkning
Utdelning till aktieägare
Årets vinst
Belopp vid årets utgång

Fond för Balanserat ÖverkursAktiekapital utvecklingsresultat
fond
utgifter
547 244
1 243 091
8 603 448
408 710
-590 829
1 090 514

547 244

1 742 776

590 829
-1 090 514
28 390 707
0

36 494 470

408 710

Årets
Summa
resultat eget kapital
28 390 707

39 193 200

-28 390 707
24 371 305

0
0
0
0
24 371 305

24 371 305

63 564 505

Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserat resultat
årets vinst
Styrelsen föreslår att
till aktieägare utdelas
i ny räkning överföres

36 903 180
24 371 305
61 274 485
55 050 804
6 223 681
61 274 485

Förslag till beslut om vinstutdelning
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 55 050 804 kr vilket motsvarar 2,75 kr per aktie.
Beloppet för utdelning per aktie är avhängigt det totala antalet utestående aktier i Bolaget per avstämningsdagen för utbetalning.
Det totala antalet aktier per avstämningsdagen kan komma att öka med maximalt 1749 000 aktier ifall samtliga teckningsoptioner
nyttjas innan dess. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 11 juni 2021. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget
beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 16 juni 2021.

Yttrande från styrelsen
Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och
risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga
förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med
tillhörande noter.
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Veteranpoolen AB
Org.nr. 556905-1070

RESULTATRÄKNING

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

297 074 734
1 090 514
1 963 145
300 128 393

334 067 598
523 788
1 971 307
336 562 693

-113 787 104
-154 161 241

-112 295 586
-186 753 730

-801 701
-272 372
-269 022 418

-1 163 454
-36 255
-300 249 025

31 105 975

36 313 668

38 780
-7 136
31 644

41 894
-6 120
35 774

Resultat efter finansiella poster

31 137 619

36 349 442

Resultat före skatt

31 137 619

36 349 442

-6 766 314

-7 958 735

24 371 305

28 390 707

Not
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

3, 4
5
6

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

Skatt på årets resultat

7
8

9

Årets resultat
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Veteranpoolen AB
Org.nr. 556905-1070

BALANSRÄKNING

2020-12-31

2019-12-31

10

1 742 776

1 243 092

11

0
1 742 776

1 321 746
2 564 838

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

12

523 476
523 476

634 353
634 353

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

13

1 325 500
1 325 500

0
0

3 591 752

3 199 191

658 121
658 121

66 215
66 215

16 455 720
2 601 273
10 328 998
29 385 991

26 344 151
2 422 486
12 050 773
40 817 410

63 605 723
63 605 723

38 139 339
38 139 339

Summa omsättningstillgångar

93 649 835

79 022 964

SUMMA TILLGÅNGAR

97 241 587

82 222 155

Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter
Summa immateriella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager m.m.

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

14

15

20
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat inkl. överkursfond
Överkursfond
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

16

547 244
1 742 776
2 290 020

547 244
1 243 091
1 790 335

16

36 494 470
408 710
24 371 305
61 274 485

8 603 448
408 710
28 390 707
37 402 865

63 564 505

39 193 200

2 132 706
1 568 091
9 525 763
20 450 522
33 677 082

3 343 345
4 601 511
8 415 186
26 668 913
43 028 955

97 241 587

82 222 155

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

18

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Veteranpoolen AB
Org.nr. 556905-1070

KASSAFLÖDESANALYS

2020-12-31

2019-12-31

31 105 976
1 074 073
38 780
-7 136
-9 799 734

36 313 668
506 190
41 894
-6 120
-7 753 596

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

22 411 959

29 102 036

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

-591 906
9 888 431
1 542 990
-1 210 639
-5 107 814

124 262
-1 498 146
2 498 461
-873 228
-8 472 888

Kassaflöde från den löpande verksamheten

26 933 018

20 880 497

-1 366 639
-99 994

-373 789
-530 876

-1 466 633

-904 665

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning

0

-20 065 621

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

-20 065 621

25 466 385
38 139 339

-89 789
38 229 128

63 605 723

38 139 339

Not
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Investeringsverksamheten
Nettoinvesteringar immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer

19

10, 11
12

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

20
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Veteranpoolen AB
Org.nr. 556905-1070

NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Veteranpoolen AB:s årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 (K3). Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån
anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och
låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Veteranpoolen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts
och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen,
vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för
individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringarna som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från
marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen
redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet anskaffningsvärde). Skiljer
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det
redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärdet.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten
till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje
balansdag.
Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner
5

Sida 10 av 17

 Signerat

2021-05-12 16:15:23 UTC

Oneflow ID 1865402

Sida 10 / 18

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje
balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen.
Antal år
5
5
2

Egenutvecklat affärssystem
Förvärvade affärssystem
ADA egenutvecklad Robot

Aktivering av immateriella anläggningstillgångar sker i samband vid inköp av konsulter för utveckling av system, som Vappen
vilket är en App för bland annat tidrapportering för våra veteraner och ADA, en robot som tar över franchisekontorens manuella
tidrapportering. Gäller även vid utveckling av affärssystem.
Alla utgifter som avser framtagande av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång kostnadsförs när de uppkommer.
Leasing
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Samtliga leasingavtal där företaget är leasingtagare redovisas som
operationell leasing, oavsett om avtalen är finansiella eller operationella.
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde.
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har
tagits till inkurans.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att ett
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten
eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker.
En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen.
Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för. Avsättningar diskonteras till sina
nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt.
Redovisade avsättningar är för garantier knutna till sålda tjänster och bygger på beräkningar gjorda utifrån historiska data.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört ineller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och
andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre
månader från anskaffningstidpunkten. Spärrade medel klassificeras inte som likvida medel. Förändringar i spärrade medel
redovisas i investeringsverksamheten.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus.
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en
ersättning.
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Not 2

Uppskattningar och bedömningar
Veteranpoolen AB gör uppskattningar och bedömningar inför framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som
blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Det finns inga uppskattningar
eller antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästkommande år.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 3 Leasingavtal - Operationell leasing leasegivare
Under året har företagets leasingavgifter uppgått till
Framtida minimileasingavgifter för icke
uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år
Mellan 2 till 5 år

Not 4 Ersättning till revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

Not 5 Personal

2020

2019

2 265 291

1 917 195

1 261 131
961 538
2 222 669

2 152 819
2 545 261
4 698 080

2020

2019

250 684
35 000
285 684

175 000
35 000
210 000

2020

2019

397
120
277

483
174
309

131 204 019
1 325 542
19 706 193
152 235 754

156 324 967
1 359 459
26 124 476
183 808 902

4
1
3

4
1
3

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget
betalda närvarotimmar relaterade till en normal
arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa
Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Antal styrelseledamöter
varav kvinnor
varav män
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Antal verkställande direktörer och andra
befattningshavare
varav kvinnor
varav män

6
1
5

4
0
4

Till den verkställande direktören Mats Claesson har under året utgått en ersättning om sammanlagt 2 104 (2 350) kkr varav
684 (1 090) kkr avser bonus. Pensionskostnader till VD uppgick till 311 (247) kkr. Bolaget har gentemot VD en uppsägningstid
om 6 månader. VD har inget avgångsvederlag.
Löner och ersättningar till bolagets ledning 5 (3) exklusive VD har uppgått till 4 906 (3 745) kkr. Ledningsgruppens bonus
uppgick till 1 303 (1 510) kkr. Bolagets lednings exklusive VD:s pensionskostnader uppgår till 543 (366) kkr. Riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare har fastslagits av årsstämman. Under 2020 har styrelsen beslutat om bonusprogram riktat
mot ledande befattning. Bonusprogrammet är baserat på bolagets omsättning och lönsamhet.
Arvoden till styrelsen har uppgått till 530 (558) kkr.
Not 6 Avskrivningar m.m. på materiella och
immateriella anläggningstillgångar fördelade på
funktion

2020

2019

210 872
590 829
801 701

128 047
1 035 407
1 163 454

2020

2019

38 780
38 780

41 894
41 894

2020

2019

Räntekostnader

7 136
7 136

6 120
6 120

Not 9 Skatt på årets resultat

2020

2019

-6 766 314
-6 766 314

-7 958 735
-7 958 735

Resultat före skatt

31 137 619

36 349 442

Skattekostnad 21,4%

-6 663 450

-7 778 781

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Summa

-102 863
-1
-6 766 314

-179 956
2
-7 958 735

Materiella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

Aktuell skatt

Avstämning av effektiv skatt
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Not 10 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Årets utgift utvecklingskostnader
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2 555 055
1 090 513
0
3 645 568
-1 311 963
0
-590 829
-1 902 792
1 742 776

624 926
0
1 930 129
2 555 055
-624 926
-687 037
0
-1 311 963
1 243 092

Not 11 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2 495 000
3 040 000
-5 535 000
0
0
-1 173 254
1 173 254
0
0
0
0

3 326 340
1 223 789
-850 000
-1 205 129
2 495 000
-1 568 403
743 519
687 037
-1 035 407
-1 173 254
1 321 746

2020-12-31

2019-12-31

994 335
99 994
0
1 094 329
-359 981
0
-210 872
-570 853
523 476

612 849
530 876
-149 390
994 335
-295 070
63 136
-128 047
-359 981
634 354

2020-12-31

2019-12-31

1 325 500
1 325 500
1 325 500

0
0
0

2020-12-31

2019-12-31

548 747
109 374
658 121

66 215
0
66 215

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 13 Övriga långfristiga fordringar
Fordringar franchisekontor
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not 14 Varulager
Profilprodukter
Franchiserättigheter
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Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020-12-31

2019-12-31

1 343 859
11 480
8 973 659
10 328 998

1 351 449
262 577
10 436 747
12 050 773

Antal aktier
18 241 474
18 241 474

Kvotvärde per
aktie
0,03
0,03

2020-12-31

2019-12-31

2 250 000
15 991 474
18 241 474

2 250 000
15 991 474
18 241 474

2020-12-31

2019-12-31

4 000 000

4 000 000

2020-12-31

2019-12-31

7 778 379
1 150 950
11 241 193
280 000
20 450 522

8 774 298
1 236 900
16 377 715
280 000
26 668 913

2020-12-31

2019-12-31

801 701

1 163 454

0

-693 519

272 372
1 074 073

36 255
506 190

Not 20 Likvida medel

2020-12-31

2019-12-31

Kassa och bank

63 605 723
63 605 723

38 139 339
38 139 339

Förbetalda hyror
Övriga förbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Not 16 Upplysningar om aktiekapital

Antal/värde vid årets ingång
Antal/värde vid årets utgång

Ovanstående aktieantal fördelar sig enligt följande
A-aktier
B-aktier

Not 17 Checkräkningskredit
Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader för garantier

Not 19 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Vinst vid försäljning av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Förlust vid försäljning av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
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Not 21 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserat resultat
årets vinst

36 903 190
24 371 305
61 274 485

Styrelsen föreslår att
Till aktieägare utdelas
i ny räkning överföres

55 050 803,50
6 223 681,50
61 274 485,00

Not 22 Ställda säkerheter
Företagsinteckningar

2020-12-31

2019-12-31

4 000 000

4 000 000

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Corona/Covid 19
Den fortsatta spridningen av coronaviruset har efter balansdagen haft en negativ påverkan på företagets verksamhet. På grund av
osäkerheten kring framtida beslut och människors och företags beteende är det svårt att kvantifiera virusspridningens framtida
påverkan på verksamheten. Bolaget bedöms såväl finansiellt som operationellt stå väl rustad för dessa utmaningar.
Incitamentsprogram
Ett incitamentsprogram finns från 2018 som kan nyttjas 2021 genom teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet blev fulltecknat
vilket innebär att bolaget emitterade ca 1,8 miljoner teckningsoptioner där varje teckningsoption medför rätten till nyteckning av
en aktie i bolaget av serie B, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 53 310 kronor. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en aktie till en teckningskurs om 18 kronor. Teckningsoptioner som utnyttjas för teckning av
nya aktier medför att det blir en utspädning av antalet aktier i aktiebolaget samtidigt som aktiebolaget får in kapital motsvarande
lösenkursen.
Optionsprogrammet har två teckningsperioder varav den första föll in när bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020
publicerades. Då tecknades 28 000 aktier av en optionsinnehavare. Totalt antal aktier har ökat från 18 241 474 till 18 269 474.
Bolagets aktiekapital ökade från 547 244 kronor till 548 084 kronor. Nästa teckningsperiod av aktier kan äga rum under en period
om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets rapport för det första kvartalet 2021 har offentliggjorts.

Not 24 Transaktioner med närstående
Inköp av varor och tjänster med närstående inkl.
VD*

2020-12-31

2019-12-31

75 026
75 026

25 726
25 726

*Transaktioner med närstående sker på marknadsmässiga villkor
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Not 25 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av
kortfristiga skulder
Vinstmarginal
Årets resultat genom nettoomsättning

Kungsbacka den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Patrik Torkelson
Styrelseordförande

Andreas Gindin
Styrelseledamot

Sabine Söndergaard
Styrelseledamot

Fredrik Grevelius
Styrelseledamot

Mats Claesson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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Deltagare
VETERANPOOLEN AB 556905-1070 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-05-12 11:01:31 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Andreas Nicolai Gindin

Datum

Andreas Gindin
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-05-12 09:48:59 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Hans Patrik Torkelson

Datum

Patrik Torkelson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-05-12 10:30:34 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK GREVELIUS

Datum

Fredrik Grevelius
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-05-12 15:33:21 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: SABINE SÖNDERGAARD

Datum

Sabine Söndergaard
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-05-12 16:09:28 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Mats Karl Claesson

Datum

Mats Claesson
VD
Leveranskanal: E-post

ÖHRLUNGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID
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Namn returnerat från Svenskt BankID: MAGNUS LAGERBERG

Datum

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Veteranpoolen AB, org.nr 556905-1070

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Veteranpoolen AB för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Veteranpoolen ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Veteranpoolen AB.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Veteranpoolen AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:

•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Veteranpoolen AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Veteranpoolen AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
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•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval
av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLUNGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige
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