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Styrelsen och verkställande direktören för Vector Nordic AB avger följande årsredovisning 
för räkenskapsåret 2020 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Bolaget bildades 2015 av Svenska Resebyråföreningens Service AB för att underlätta för 
resebyråer och researrangörer att skaffa säkerheter (betalningsutfästelser) för de lagstad
gade resegarantierna samt för garantier till IATA och SilverRail. Bolaget har tecknat ett 
exklusivt samarbetsavtal med Gar-Bo Försäkring AB, som innebär att Gar-Bo är försäkrings
givare med Vector Nordic som anknuten försäkringsförmedlare. 

Verksamheten kom igång i januari 2017 och bedrivs i samtliga nordiska länder samt i Estland. 

Företaget har sitt säte i Stockholm. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Corona-pandemin som slog till med full kraft i slutet av februari har i hög grad drabbat rese
branschen och indirekt Bolagets verksamhet. Ett tjugotal av Bolagets kunder har försatts i 
konkurs och har negativt påverkat premieintäkterna och därmed Bolagets provisionsintäkter. 
Eftersom pandemin satt stopp för så gott som allt resande, har de resegarantier som 
kundföretagen ska ställa minskat i omfattning. Detta har skett successivt under året och 
negativt påverkat premieintäkterna. Ökade premiesatser har i viss mån uppvägt den negativa 
påverkan som den minskade omfattningen av resegarantier haft på verksamheten. 

Jaana Alenius tillträdde som ny VD den 1 april 2020. 

Inga statliga bidrag har mottagits med anledning av pandemin. 

Resultat och finansiell ställning 
Nettoomsättningen som består av provisionsintäkter har trots pandemins negativa effekter 
ökat under året genom tillströmningen av nya kunder och av allmänt högre premiesatser. 
Emellertid har de omfattande skadebelopp, som konkurserna i resebranschen orsakat, påver
kat Bolagets provisionsintäkter negativt med sammanlagt fem miljoner kronor. Hade dessa 
skadekostnader kunnat undvikas, hade resultatet före skatt uppgått till 2,7 MSEK i stället för 
den nu redovisade förlusten på drygt 2,3 MSEK. 

Efter beslut av årsstämman har aktiekapitalet satts ned från 6 002 500 kr till 600 250 kr genom 
att aktiernas nominella värde minskats från 10 kr till 1 kr per aktie. Mellanskillnaden har förts 
över till fritt eget kapitalL 
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Bolagets aktier är spridda på ett sjuttiotal aktörer inom den nordiska resebyråbranschen. 
Större aktieägare är Svenska Resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF) (18,3 %), Gar- Bo 
Försäkring AB (11,7 %), två fysiker och två resebyråföretag med vardera 8,3 %. Övriga mindre 
aktieägare är de finländska (SMAL) och estniska (ETFL) resebyråföreningarna samt ett 
sextiotal resebyråer och fysiska personer med anknytning till dessa i Sverige, Danmark, 
Estland och Finland. 

Flerårsöversikt (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 

Nettoomsättning 626 1 696 2 413 850 0 
Resultat efter finansnetto - 2  34 2 -1 4 38 36 - 901 -1179
Balansomslutning 17 488 15 097 14 4 4 3  10161 1 221
Antal anställda 2,0 1,9 1,8 1,3 0,0 

Soliditet(%) 33 64 75 93 71 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 

Förändring av eget kapital 
Aktie- Balanserat Årets Totalt 
kapital resultat resultat 

Belopp vid årets ingång 6 002 500 1 767 718 -1152 856 6 617 362 
Beslut av årsstämman: 
- Resultatdisposition -1152 856 1152 856 0 
- Nedsättning av aktiekapitalet -5 4 02 250 5 4 02 250
Årets resultat -1897 030 -1897 030
Belopp vid årets utgång 600 250 6 017 112 -1897 030 4 720 332

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel 
( kronor): 

Balanserat resultat 
Årets förlust 

disponeras så att i ny räkning överföres 

6 01 7 112 
-1897 030
4120082

4 120 082 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
samt kassaflödesanalys med noter. 

L 
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Resultaträkning 

Nettoomsättning 

Rörelsens kostnader 
Externa kostnader 

Personalkostnader 

Summa rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Not 

2 

3 

4 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat före skatt 

Skatt på årets resultat 5 

Årets resultat 
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2020-01-01 2019-01-01 

-2020-12-31 2019-12-31 

626484 1 696 250 

-953 191 -1 376 509

-2 023 634 -1 760 396

-2 976 825 -3136 905

-z 350 341 -1440 655

9 443 4 321 

-993 -1 339

-2 341891 -1437 673

-z 341891 -1 437 673

444 861 284 817 

-1897 030 -1 152 856
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Balansräkning 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Uppskjuten skattefordran 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader 
Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 
Bankmedel 
Redovisningsmedel 
Summa kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

5 

6 

5 (12) 

2020-12-31 2019-12-31 

1325 304 880 443 

1 325 304 8 80443 

918 537 1038 475 
0 5 962 

166 429 137129 
1084966 1181566 

9 200 609 7 804 672 
5 877 632 5 230 480 

15 078 241 13 035 152 

16163 207 14 216 718 

17 488 511 15 097161
1 
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Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital {600 250 aktier) 
Fritt eget kapital 

Balanserad vinst 
Årets resultat 
Summa eget kapital 

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

Not 

6 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

2020-12-31 

600 250 

6 017112 
-1 897 030
4 720 332 

206 511 
9 216 838 

3 344 830 
12 768 179 

17 488 511 
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2019-12-31 

6 002 500 

1767 718 
-1 152 856
6 617 362

113 351 
6 444 742 

1 9 21 706 
8479 799 

15 097 161 

t, 
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Kassaflödesanalys Not 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändring av 
rörelsekapitalet 

Kassaflöde från förändring av 
rörelsekapitalet 
Minskning (+)/Ökning(-) av rörelsefordringar 
Ökning av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Som likvida medel räknas inte klientmedel som deponerats 

på bankkonton som tillhör bolaget. Därför ingår inte heller 

dessa medel i förändringen av rörelseskulderna. 

? 

6 

2020-01-01 

-2020-12-31

-2 3418 91

-2 3418 91

96 600 

3 641228 

1395 937 

1395 937 

7 804 672 

9 200 60 9 

2019-01-01 

2019-1:l-31 

-1437 673

-1437 673

-219 941

852 930 

-804 684

-804 684

8 60 9 356 

7 804672 
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
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Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 4 februari 2021. Bolagets 
resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 25 mars 2021. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Funktionell valuta och rapportvaluta 

Poster som ingår i bolagets 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. 

I ntäktsredovisning 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att till
godogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt 
att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och att särskilda kriterier har 
uppfyllts. 

leasingavtal 

Med leasingavtal avses hyra av lokaler och kontorsutrustning. Principiellt gäller att samtliga 
avtal är klassificerade som operativa leasingavtal eftersom riskerna och de ekonomiska för
delarna som normalt är förknippade med ägande kvarstår hos leasinggivaren. Kostnaderna 
för leasing- och hyresavtal periodiseras linjärt över leasingperioden. Hyresavtalet löper ett 
år i taget. 

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

lnkl>l'nStskatter 

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträk
ningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid till
hörande skatteeffekter redovisas i eget kapital. 

Aktuell skatt 

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den 
skattesats som gäller per balansdagen. 

Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare t 
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händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som upp
står mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för 
övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de 
kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på 
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatfärs i den period för
ändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstill
gång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga 
avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida 
skattemässiga överskott. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

Nyckeltalsdefinitioner 

Nettoomsättning 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 

Balansomslutning 

Företagets samlade tillgångar. 

Antal anställda 

Medelantal anställda under räkenskapsåret. 

Soliditet (%) 

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt) i procent av balansomslutningen (med avdrag för redovisningsmedel). 

Uppskattningar och bedömningar 

Upprättandet av årsredovisning i enlighet med K3-regelverket innebär att ledningen genom
för uppskattningar och bedömningar som kan påverka redovisningsprinciper och rappor
terade belopp gällande tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Faktiskt utfall kan awika 
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 intäkter av förmedlade försäkringar är beroende av det skadeutfall som rappor
terats till Gar-Bo. 

Riskexponering och hantering av risker i verksamheten 

Under det gångna räkenskapsåret har på grund av den mycket speciella situationen
? 
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kundföretagens finanser och framtidsutsikter analyserats särskilt noggrant. Speciell tyngd
punkt har i detta sammanhang lagts på att inhämta information om kvarstående icke åter
betalda kundförskott. 

Not 2 Nettoomsättning 
Som nettoomsättning redovisas de provisionsintäkter som Bolaget erhåller från försäkrings
givaren, Gar-Bo, efter avdrag för del av under året uppkomna skadekostnader. Under en 
treårsperiod, varav 2020 är det första året, uppgår Bolagets del av skadekostnaderna till 
maximalt 5 MSEK. I och med att maximalt belopp inträffat redan under första året, kommer 
resultatet under de följande två åren inte att belastas av skadekostnader. 

Faktureringen av bruttopremier uppgick under året till 18,9 MSEK (föreg. år 16,7 MSEK). 

Not 3 Arvode till styrelse och revisor 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrel
sens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer 
på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakt
tagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

Revisionsuppdrag 
Styrelsearvoden (inkl. sociala avgifter) 

Not 4 Anställda och personalkostnader 

Medeltalet anställda 

Kvinnor 
Män 

L-0ner och andra ersättningar 

Verkställande direktör 
Övriga anställda 

Sociala kostnader 

Pensionskostnader för verkställande direktör 
Pensionskostnader för övriga anställda 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 

Pensionskostnader 

2020 

39 000 

164 850 

2020 

2,0 

0 

951 116 

491 564 

1442 680 

100 250 

15 653 

415 702 

531 605 

1974 285 

2019 

37 500 

136 500 

2019 

1,2 

0,7 

806 500 

553 960 

1360 460 

40 248 

17 930 

341 757 

399 935 

1 760395 

Inga ledande nyckelpersoner uppbär bonus från bolaget som är baserad på bolagets 
lönsamhet. Inga pensionsutfästelser finns för styrelse eller anställda. 
Det finns inga avtal om avgångsvederlag utöver uppsägningslön för någon befattnings
havare. l
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Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt 

Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt 
Förändring av uppskjuten skatt avseende 
temporära skillnader 
Totalt redovisad skatt 

Avstämning av redovisad skatt % 

Redovisat resultat före skatt 
Skatt enligt gällande skattesats 
Ej avdragsgilla kostnader 
Skatteeffekt av ändrad bolagsskatt 
Redovisad effektiv skatt 

21,4 

20 ,6 

Not 6 Kassa och bank/Övriga skulder 

I posterna ingår medel på bolagets 
klientmedelskonton 

Not 7 Poster inom linjen 
Avsättningar 
Ansvarsförbindelser 
Eventualtillgångar 

Not 8 Närståendetransaktioner 

2020 

0 

444 8 61 
444861 

-2 341891
501165

-4 831
-51473
444861 

2020-12-31 

5 877 632 

Inga 
Inga 
Inga 

% 

21,4 
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2019 

307 6 62 
- 6  492

-16 353
284817 

2019-12-31 

5 230 480 

Inga 
Inga 
Inga 

Arvoden till styrelsen framgår av not 3. Härutöver har två styrelseledamöter uppburit 
ersättning för nedlagt konsultarbete på marknadsmässiga villkor. Inga transaktioner med 
några aktieägare har förekommit under året. 

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och framtida 
utveckling 
Tillväxtmöjligheterna bedöms fortfarande som goda, inte minst till följd av att en garanti
givare har lämnat den nordiska marknaden. Den negativa inverkan som Corona-epidemin 
haft på resegarantiernas omfattning och därmed Bolagets intäkter förväntas minska mot 
mitten-slutet av 2021, då resandet bedöms ta fart igen. Även kraftigt ökade premiesatser på 
försäkringsmarknaden i allmänhet har medfört och förväntas bidra till att premieintäkterna 
kommer att kunna bibehållas på åtminstone samma nivå. l,, 
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Liisch & Co Revision AB 

Auktoriserad revisor Leif ltisch 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Vector Nordic AB (publ) 

Org.nr 559006-0496 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Vector Nordic AB (pub)) för år 2020. 

1 (2) 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Vector Nordic AB (publ)s finansiella ställning per den 2020-12-31 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisnings lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till Vector Nordic AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mina 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 mina 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 gru'ld i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Vector Nordic AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. 
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Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 

styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Vector Nordic AB (pub!) enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 

uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret föt 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. 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 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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: 

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget, �!ler
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings lagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolag,ets vinst eller förlust, och därmed mitt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 

aktie bo lagslagen. 

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. 

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisor · spektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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