
Styrelsen för Vector Nordic AB (publ), org nr 559006-0496,

får härmed avge årsredovisning för år 2018, bolagets fjärde verksamhetsår.

The Board of Vector Nordic AB (publ), Reg No 559006-0496,

submits herewith the annual report for the year of 2018, the Company's fourth operating year.

Bolagets säte är i Stockholm.

Verksamhet

Ägarförhållanden

The company was founded in 2015 by Svenska Resebyråföreningens Service AB, with the intention to provide travel

agencies and tour operators with financial securities for the statutory travel guarantees as well as guarantees to IATA.

The original idea was to conduct an own insurance business in Class 15: Guarantees and hence an application was

submitted to Finansinspektionen (the Swedish FSA). The application, which together with other costs involved

substantial expenses for consultants, was withdrawn when a co-operation with Gar-Bo Försäkring AB was agreed

upon, with Gar-Bo acting as the insurer and Vector as the insurance broker. The insurance broker business started in

January 2017. The company now acts as a broker for payment commitments for travel agencies and tour operators

regarding travel guarantees, guarantees to IATA and guarantees to SilverRail.

Operations

The shares of the company are dispersed among some seventy players in the Nordic travel agents industry. Major 

shareholders are Svenska Resebyråföreningens Service AB (18.3 %), Gar-Bo Försäkring AB (11.7%), two private 

individuals and two travel agents with 8.3 % each. Other shareholders are the Finnish and Estonian travel agents' 

associations and nearly seventy travel agents and tour operators or individuals linked to these companies in Sweden, 

Denmark, Estonia and Finland.   

Ownership Structure

Bolagets aktier är spridda på ett sjuttiotal aktörer inom den nordiska resebyråbranschen. Större aktieägare är Svenska

Resebyråföreningens Service AB (18,3 %), Gar-Bo Försäkring AB (11,7 %), två fysiker och två resebyråföretag med

8,3 % vardera. Övriga mindre aktieägare är de finländska och estniska resebyråföreningarna samt närmare sjuttio

resebyråföretag eller fysiker med anknytning till dessa i Sverige, Danmark, Estland och Finland. 

Bolaget bildades 2015 av Svenska Resebyråföreningens Service AB i avsikt att kunna erbjuda resebyråer och

researrangörer säkerheter för de lagstadgade resegarantierna samt för garantier till IATA. Från början var tanken att

bedriva egen försäkringsverksamhet i klass 15 borgen, varför en ansökan lämnades in till Finansinspektionen. Arbetet

med ansökan, som för övrigt medförde omfattande utgifter för bland annat konsulter, avbröts och ansökan återkallades, 

när i stället ett samarbetsavtal med Gar-Bo Försäkring AB tecknades, som innebär att Gar-Bo står som

försäkringsgivare med Vector som anknuten försäkringsförmedlare. Verksamheten som försäkringsförmedlare kom

igång under januari 2017. Bolaget förmedlar nu betalningsutfästelser till resebyråer och researrangörer för de

resegarantier och garantier till IATA och SilverRail som dessa måste ställa.

Förvaltningsberättelse/Management Report

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets har som anknuten försäkringsförmedlare för Gar-Bo Försäkring AB sedan starten i januari 2017 förmedlat ett

stort antal säkerheter/betalningsutfästelser för resebyråers och researrangörers resegarantier och garantier till IATA

och SilverRail. Genom bolagets intåg på den nordiska marknaden har konkurrensen skärpts, vilket har lett till att det

har blivit lättare för kundföretagen att skaffa finansiella säkerheter samtidigt som premienivåerna sänkts.

Verksamheten riktar sig till kunder i Norden och Estland. Under 2018 fick bolaget sina första kunder på Island. Bolaget

har under året deltagit i resemässor i Sverige, Danmark och Finland samt i så kallade rail and road shows i Finland och

Norge.

Årsredovisning 2018/Annual Report 2018

The Company's registered office is in Stockholm
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2018 2017 2016 2015

2 413 152 849 728 0 0

35 729 -900 907 -1 178 711 -279 100

14 442 956 10 161 338 1 221 092 1 365 025

1.8 1.3 0.0 0.0

54% 82% 79% 93%

Antal anställda/Average number of employees

Resultat och finansiell ställning

Flerårsöversikt/Multi-annual summary

Belopp i kronor/Amounts in SEK
Nettoomsättning/Net sales

Balansomslutning/Total assets

Verksamheten är under ett uppbyggnadsskede. Tillströmningen av kunder har överträffat förväntningarna och bolaget 

har därigenom nått break even-nivå under året.

Significant events during the year

As a tied insurance broker of Gar-Bo Försäkring AB since January 2017 the company has mediated a large number of

guarantees/payment commitments for travel agents’ and tour operators’ travel guarantees and guarantees to IATA and

SilverRail. The company's entrance into the market has intensified the competition. The premium rates have

decreased, and it has become easier for the customers to obtain financial securities/surety bonds.  

The business adresses customers in the Nordic countries and Estonia. In 2018 the company had its first customer in

Iceland. During the year representatives of the company have attended travel fairs in Sweden, Denmark and Finland

and particpated in so called road and rail shows in Norway and Finland..		

Soliditet/Solidity

Bolagets har som anknuten försäkringsförmedlare för Gar-Bo Försäkring AB sedan starten i januari 2017 förmedlat ett

stort antal säkerheter/betalningsutfästelser för resebyråers och researrangörers resegarantier och garantier till IATA

och SilverRail. Genom bolagets intåg på den nordiska marknaden har konkurrensen skärpts, vilket har lett till att det

har blivit lättare för kundföretagen att skaffa finansiella säkerheter samtidigt som premienivåerna sänkts.

Verksamheten riktar sig till kunder i Norden och Estland. Under 2018 fick bolaget sina första kunder på Island. Bolaget

har under året deltagit i resemässor i Sverige, Danmark och Finland samt i så kallade rail and road shows i Finland och

Norge.

Resultat efter finansiella poster/Result after financial items

Results and financial position

The business is currently in a build-up phase. The influx of new customers has exceeded the expactations and the 

company has thus achieved break-even.
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Aktiekapital / 

Share capital

Ej registrerat 

aktiekapital / 

Unregistered 

share capital

Överkursfond / 

Additional paid 

in capital

Balanserat 

resultat / 

Retained 

earnings

Årets resultat / 

Profit/loss for 

the year

Totalt/Total

2 800 000 3 202 500 3 584 713 -626 901 -613 405 8 346 907

3 202 500 -3 202 500 0

-600 000 -600 000

-613 405 613 405 0

23 311 23 311

6 002 500 0 3 584 713 -1 840 306 23 311 7 770 218

280 000 320 250

2017 2016

600 000 (                 0)

disposal of the Annual General Meeting is:

-1 840 306
Överkursfond/Share premium 3 584 713

23 311

1 767 718

directors propose that the result is appropriated as follows:

Aktieägartillskott återbetalas/Shareholder's contribution is repaid 600 000

1 167 718

1 767 718

Styrelsen och VD anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap 3 § aktiebolagslagen med hänsyn till bolagets 
eget kapital, soliditet, likviditet och verksamhetens behov i övrigt.

Förändring av eget kapital/Change in Net worth

Ingående kapital/

Opening capital

Resultatdisposition/

Appropriation of result

Årets resultat/

Net Profit/loss for the year

Utgående kapital/

Ending capital

Registrering av 

aktiekapital/Registration 

of share capital

Belopp i kronor/Amounts in SEK

Återbetalt aktieägar-

tillskott/Shareholder's 

contribution repaid

Antal egna aktier/

Number of own shares

I ny räkning överföres/Carried forward

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande/The Board of

Förslag till disposition av bolagets resultat/Proposal how to appropriate the result

Belopp i kronor/Amounts in SEK

Balanserat resultat/Retained earnings

Årets resultat/Profit/loss for the year

Till årsstämmans förfogande står/At the

Erhållet aktieägartillskott/Received shareholder contribution

The Board of Directors and the CEO find the proposed appropriation of results to be in accordance with the prudance principle in 

Chapter 17 §3 Companies Act with respect to the company’s equity, solidity, liquidity, and any other liabilities the business might 

have.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar samt tillhörande

notupplysning.

For other considerations regarding the company’s results and financial position, please refer to the following Income statement,

Balance sheet and accompanying note disclosure.
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Belopp i kronor/Amounts in SEK Not/Note

2018 2017

1 2 413 152 849 728
Övriga intäkter/Other operating income 0 5 842

2 413 152 855 570

2 -1 417 412 -863 885

3 -959 940 -892 591

-2 377 352 -1 756 476

35 800 -900 907

Övriga finansiella intäkter/Financial income 0 0

Financial costs -71 0

-71 0

35 729 -900 907

35 729 -900 907

4 -12 418 287 502

23 311 -613 405

Rörelsekostnader/Operating expenses

Övriga externa kostnader/Other external costs

Summa rörelsens kostnader/Total operating expenses

Rörelseresultat/Operating result

Resultat före skatt/Result before tax

Skatt på årets resultat/Tax on result of year

Årets resultat/Profit/loss for the year

Resultat efter finansiella poster/Result after financial items

Personalkostnader/Personell costs

Summa rörelseintäkter/Total operating income

Rörelsens intäkter m.m./Operating income

Nettoomsättning/Commission income

Resultaträkning/Income Statement

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter/

Finansiella poster/Financial items
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Belopp i kronor/Amounts in SEK Not/Note 2018-12-31 2017-12-31

Uppskjutna skattefordringar/Deferred tax 4 595 626 608 044
Summa finansiella anläggningstillgångar/Total 

financial assets 595 626 608 044

595 626 608 044

Kundfordringar/Accounts receivable 866 065 49 091
Fordringar hos aktietecknare/Receivables from subscribers of shares 0 1 995 000
Övriga fordringar/Other receivables 0 600 000

95 561 6 411

961 626 2 650 502

Kassa och bank/Cash and bank

8 609 357 5 702 782
Redovisningsmedel/Pledged accounts 5 4 276 347 1 200 010
Summa Kassa och bank/Total Cash and bank 12 885 704 6 902 792

13 847 330 9 553 294

14 442 956 10 161 338

6 002 500 2 800 000

Nyemission, tecknat ej registrerat aktiekapital (antal aktier 320 250)

New issue, subscribed not registered share capital (320 250 shares) 0 3 202 500

6 002 500 6 002 500

Överkursfond/Share premium 3 584 713 3 584 713

-1 840 306 -626 901

23 311 -613 405

1 767 718 2 344 407

7 770 218 8 346 907

92 247 16 247

5 6 377 490 1 604 513

Accrued expenses and deferred income 203 001 193 671

6 672 738 1 814 431

14 442 956 10 161 338

Leverantörsskulder/Accounts payable

Övriga skulder/Other liabilities

Balanserat resultat/Retained earnings

Årets resultat/Result for the year

Summa fritt eget kapital/Total unrestricted equity

Summa eget kapital/Total shareholders' equity

Aktiekapital (600 250 aktier)/Share capital (600 250 shares)

Summa bundet eget kapital/Total restricted equity

Fritt eget kapital/Nonrestricted equity

EGET KAPITAL OCH SKULDER/EQUITY AND LIABILITIES

Eget kapital/Shareholders' equity

SUMMA TILLGÅNGAR/TOTAL ASSETS

Omsättningstillgångar/Current assets

Kortfristiga fordringar/Current receivables

TILLGÅNGAR/ASSETS

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Bundet eget kapital/ Restricted equity

Bankmedel/Bank

Förutbetalda kostnader/Prepaid expenses

Summa kortfristiga fordringar/Total short-term receivables

Balansräkning/Balance Sheet

Kortfristiga skulder/Short-term liablities

Summa anläggningstillgångar/Total fixed assets

Summa omsättningstillgångar/Total current assets

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL/

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter/

Summa kortfristiga skulder/Total short-term liabilities

Anläggningstillgångar/Fixed assets

Finansiella anläggningstillgångar/Financial assets
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Kassaflödesanalys/Cash Flow Analysis

Löpande verksamhet/Operating activities

Resultat före skatt/Result before tax 35 729 -900 907
Betald skatt/Tax paid 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital/Cash flow from

operating activities before change in working capital 35 729 -900 907

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital/Cash flow 

from change in working capital
Förändringar av rörelsefordringar/Increase (–)/decrease (+) in receivables 1 688 876 -2 575 502
Förändringar av rörelseskulder/Increase (+)/decrease (–) in liabilities 1 781 970 356 060
Kassaflöde från den löpande verksamheten/Cash flow 

from operating activities 3 506 575 -3 120 349

Investeringsverksamheten/Investing activities 0 0

Finansieringsverksamheten/Financing activities

Erhållet aktieägartillskott/Shareholder's loan received -600 000 600 000
Nyemission inkl överkursfond/New issue incl. share premium 0 7 805 000
Emissionskostnader redovisade mot överkursfonden/Expenses

netted against share premium 0 -407 419
Kassaflöde från finansieringsverksamheten/Cash 

flow from financing activities -600 000 550 000

Årets kassaflöde/Cash flow for the year 2 906 575 4 877 232
Likvida medel vid årets början/Cash at the beginning of the year 5 702 782 825 550
Likvida medel vid årets slut/Cash at the end of the year 8 609 357 5 702 782

Som likvida medel räknas bolagets egna bankmedel exklusive klientmedel

Regarded as cash are the Company's own cash at bank except 

cash held as pledged assets 4 276 347 1 200 010
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Tilläggsupplysningar och noter/Supplementary disclosure and notes

All figures in dislosures and notes are reported in SEK.

Not 1 Redovisningsprinciper
Note 1 Accounting Principles

Allmänna redovisningsprinciper

General Accounting Policies

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen 2018-03-12. 

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 2019-05-17

The annual report has been approved for issuing by the Board of Directors on March 12th 2018.

The company's financial statements are to be adopted by the Annual General Meeting on 17th of May 2019.

Funktionell valuta och rapportvaluta

Functional and reporting currency

Intäkter

Revenues

Anläggningstillgångar

Fixed Assets

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1

Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Poster som ingår i Vectors finansiella rapporter är värderade i den valuta som används i de ekonomiska miljöer där bolaget

huvudsakligen beräknas komma att vara är verksamt (funktionell valuta). I årsredovisningen används kronor som är bolagets

funktionella valuta och rapportvaluta.

Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda tjänster i bolagets löpande

verksamhet. Intäkter redovisas när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida ekonomiska

fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts. Beroende på utfallet har bolaget rätt till ytterligare

provisionsersättning.

Immateriella anläggningstillgångar. 

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för planmässiga avskrivningar baserad på en

bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd.

Items included in Vector’s financial reports are valued in the currency used in the economic environments in which the company is

mainly expected to operate (functional currency). The Annual Report is presented in Swedish kronor (SEK) which is the company’s

functional and reporting currency.

Revenues are reported at the fair value of what has been received or will be received in exchange for services carried out in the

company’s ongoing operations. Revenues are recognized when the amount can be satisfactorily measured and when it is likely that

they will accrue to the economic benefit of the company in the future. Depending on the outcome the company is entitled to benefit

from additional commission.

Intangible Assets.

Intangible assets are valued at acquisition cost with deductions for depreciations according to plan, based on a judgement of the

asset’s economic lifetime.

The Annual Report has been prepared in accordance with the Annual Accounts Act and The Swedish Accounting Standards

Board's general guidelines BFNAR 2012:1 Annual report and Group accounting (K3).

Alla belopp i kommentarer och noter redovisas i kronor.
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Skatt

Taxes

Leasingavtal

Leases

Uppskattningar och bedömningar

Estimates and assumptions

Income tax regarding this years’ result includes tax to be paid or to be received for the current year, adjustments of taxes from 

previous years, and changes in deferred taxes. All tax liabilities and assets are reported at its nominal value in accordance with 

current tax regulation and tax rates. The tax effects of items in the income statement are thus accounted for.

Deferred tax is calculated in accordance with the liability method for all temporary differences between reported and fiscal values on 

assets and liabilities. Deferred tax assets regarding deductions for deficits or other future fiscal deductions are reported to the 

extent it is likely that they can be deducted from a surplus in future taxation.

Deferred taxes are reported as financial assets in the balance sheet.

Leasing contract includes renting of premises and office equipment. In general, all leasing agreements are classified as operational

leases since the risks and economic benefits normally associated with ownership remains with the leaser. Leasing costs are

accrued stright-line over the leasing period.

The company has not had any leasing expenses during the year and has no leasing contracts on the balance sheet date.

The preparation of the annual report in compliance with the K3 regulations requires the management to make estimates and

assumptions that affect accounting principles and reported amounts of assets and liabilities as well as revenues and expenses.

Actual outcome may vary from these estimates. An overview of estimates and underlying assumptions is performed on a regular

basis. Changes in the principles used in estimates/assumptions are reported in the actual or future periods depending on which

period they are related to.

The company’s variable, not yet reported, revenues from mediated insurance are dependent on actual damages reported to Gar-

Bo. At the balance sheet date, no damages have come to the company’s attention, hence the revenues from insurance signed in

2017 may increase in following years. The accounts with Gar-Bo will be settled at the year-end of 2019 and will affect the result of

2019.

Redovisad skatt på årets resultat innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare 

års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/ -fordringar sker till nominella belopp och 

görs enligt aktuella skatteregler och skattesatser. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas därmed 

sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och 

skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida 

skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida 

beskattning.

Uppskjutna skattefordringar på balansdagen redovisas i balansräkningen som Finansiella anläggningstillgångar.

Med leasingavtal avses hyra av lokaler och kontorsutrustning. Principiellt gäller att samtliga avtal är klassificerade som operativa

leasingavtal eftersom riskerna och de ekonomiska fördelarna som normalt är förknippade med ägande kvarstår hos leasinggivaren.

Kostnaderna för leasingavtalen periodiseras linjärt över leasingperioden. 

Bolaget har under året inte haft några leasingkostnader och har på balansdagen inga leasingavtal.

Upprättandet av Årsredovisning i enlighet med K3-regelverket innebär att ledningen genomför uppskattningar och bedömningar

som kan påverka redovisningsprinciper och rapporterade belopp gällande tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Faktiskt utfall

kan avvika från dessa uppskattningar. En översyn av uppskattningar och underliggande bedömningar sker kontinuerligt.

Förändringar i principerna för redovisade uppskattningar/bedömningar redovisas under innevarande eller i framtida perioder

beroende på hänförlighet.

Bolagets rörliga, ännu ej redovisade intäkter för förmedlade försäkringar är beroende av det skadeutfall som rapporteras till Gar-Bo.

Någon information om skador har inte kommit till bolagets kännedom, varför intäkterna från under året tecknade försäkringar kan

komma att öka följande år. Avräkning med Gar-Bo kommer att ske vid årsskiftet 2019/2020 och påverka 2019 års resultat. 
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Riskexponering och hantering av risker i verksamheten

Risk exposure and risk management 

Not 2 Anställda, löner och andra ersättningar 2018 2017

Note 2 Employees, salarys and personnel costs

Medelantal anställda har varit/Average number of employees

Kvinnor/Women 0,8 0,3
Män/Men 1 1
Totalt/Total 1,8 1,3

Löner, pensioner och sociala avgifter/

Salaries,pensions, social securities expenses
Löner - VD/Salaries - CEO 679 500 507 000
Löner - övriga anställda/Salaries - other employees 454 280 148 362
Totala löner och ersättningar/Total salaries and remunerations 1 133 780 655 362

Pensioner - styrelse och VD/Pensions - Board and CEO 0 0
Pensioner - övriga anställda/Pensions - Other employees 24 482 7 716
Övriga sociala avgifter/Other social securities expenses 259 150 130 799
Totala sociala avgifter/Total social securities expenses 283 632 138 515

Inga ledande nyckelpersoner uppbär bonus från bolaget som är baserad på bolagets lönsamhet.

Inga pensionsförpliktelser finns för styrelse eller anställda.

Det finns inga avtal om avgångsvederlag för någon ledande befattningshavare.

No key personnel receive variable remuneration in form of bonuses based on the profitability of the company.

No pension obligations are in place for board members or employees.

No severance pay agreements are in place for anyone in the management.

Not 3 Revisions och styrelsearvoden 2018 2017

Note 3 Fees and remuneration to auditors and the Board of Directors

Arvode för revision/Auditing services 36 000 37 500
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag/Other auditing services 9 375 0
Styrelsearvoden (exkl. sociala kostnader)/Remuneration to 

the Board of Directors (excl. social charges) 70 000 12 500
Summa/Total fees and remuneration 115 375 50 000

Not 4 Skatt på årets resultat
Note 4 Taxes

Aktuell skatt/Current tax 0 0
Uppskjuten skatt/Deferred tax -12 418 287 502

Resultat före skatt enligt resultaträkningen/Profit before tax 35 729 -900 907

Skatteeffekt (22%) av/ Tax effect (22%) from
Årets resultat/Profit before tax -7 860 198 199
Ej avdragsgilla kostnader/Non-deductible expenses -4 558 -330

Ej kostnadsförda emissionsutgifter (407 419 kr)/

Unrecorded share issuing costs (407 419 kr) 0 89 632

Summa skatt/Total taxes -12 418 287 502

Not 5 Kassa och Bank/Övriga skulder
Note 5 Cash and cash equivalents/Other liabilities

I posterna ingår medel på bolagets klientmedelskonto/

The items include funds at the company's pledged account 4 276 347 1 200 010

Not 6 Poster inom linjen 2018-12-31 2017-12-31

Note 6 Contingent liabilities and other commitments

The risks in the business are currently to a large extent related to the prospects of attracting a sufficient number of customers to

cover the company’s expenses. 

Riskerna i verksamheten bedöms för närvarande i stor grad vara relaterade till att möjligheten att attrahera tillräckligt antal kunder

och volymer så att Bolagets kostnader kan täckas. 

9 (10)



Inga/None Inga/None

Inga/None Inga/None

Inga/None Inga/None

Not 7 Närståendetransaktioner
Note 7 Transactions with related parties

Not 8 Händelser efter balansdagen och framtida utveckling

Note 8 Events after the balance sheet date and outlook

Stockholm 2018-03-12

Jonas Thyberg Erik Landén
Styrelsens ordförande

Chairman of the Board

Ulf Leiler Anders Lindén

Peter Stegarås Mikael Tahkola

Tomas G Olsson 

Verkställande direktör

Managing director

Min revisionsberättelse har avgivits 2018-03-13

The Auditor's report was submitted on March 13, 2018

Leif Lüsch  

Auktoriserad revisor

Authorized Accountant

The number of customers who obtain financial securities for their travel guarantees continues to increase after the year-end. In the

beginning of 2019 the company has attended for marketing puposes the travel fairs Matka in Helsinki, TravelMatch in Oslo and

Tourest in Tallinn. The competition has intensified and premium levels have been pushed down. Nevertheless, sales are expected

to grow during 2019. Assuming that the travel market does not suffer from any major setbacks, the result is also expected to

improve significantly.

Avsättningar/Provisions

Antalet kunder som skaffar sina säkerheter för resegarantier fortsätter att öka efter årsskiftet. I början av 2019 har bolaget i

marknadsföringssyfte deltagit i resemässorna Matka i Helsingfors, TravelMatch i Oslo och Tourest i Tallinn. Konkurrensen har

skärpts och premienivåerna har pressats. Trots detta förväntas bolagets omsättning öka under 2019. Förutsatt att resemarknaden

inte drabbas av några större bakslag, beräknas även resultatet förbättras väsentligt.

Remunerations of the Board are disclosed in Note 3. In addition, the Chairman of the Board has invoiced fees for consulting time on

market terms. There have been no transactions with any shareholders during the year.

Arvoden till styrelsen framgår av not 3. Härutöver har styrelsens ordförande fakturerat arvode för nedlagd konsulttid på marknads-

mässiga villkor. Inga transaktioner med någon aktieägare har förekommit under året.

Ansvarsförbindelser/Contingent liabilities
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