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Styrelsen och verkställande direktören för Vector Nordic AB avger följande årsredovisning
för räkenskapsåret 2021

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 lagstadgade 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 försäkringsgivare 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 spreds över världen våren 2020 med kraftigt minskat resande som
följd har fortsatt under hela 2021 och därmed drabbat främst rese- och turistbranschen.
Indirekt har Bolagets verksamhet påverkats genom att de resegarantier som kundföretagen
ska ställa har minskat i omfattning. Ett trettiotal av Bolagets kunder har dessutom försatts i
konkurs. De allra flesta konkurserna inträffade redan under 2020, vilket förklarar den låga
nettoomsättningen det året, se närmare under not 2. I viss mån har bortfallet av kunder som
gått i konkurs och minskade krav på ställda garantibelopp uppvägts av högre premiesatser
och i än högre grad av det faktum att andra utställare avresegarantier har lämnat marknaden.
Inga statliga bidrag har mottagits med anledning av pandemin.

Resultat och finansiell ställning

Nettoomsättningen som består av provisionsintäkter har trots pandemins negativa effekter
fortsatt att öka under året genom tillströmningen av nya kunder och av allmänt högre
premiesatser. De totalt förmedlade bruttopremierna har ökat under 2021 med 29 %, vilket i
första hand kan förklaras av ett större antal nya kunder.
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Ägarförhållanden

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 %) samt två fysiker och två resebyråföretag som var och en har 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)
Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet (%)

2021

2 976
679
21630
2,0
30

2020

626
-2 342
17 488
2,0
33

2019

2018

1696 2 413
-1438
36
15 097 14443
1,9
1,8
64
75

2017

850
-901
10161
1,3
93

För definitioner av nyckeltal, se Not 1

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Beslut av årsstämman:
- Resultatdisposition
Årets resultat

Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

600 250

600 250

Totalt

6 017112

Årets
resultat

-1897 030

4 720 332

-1897 030

1897 030
534 445
534445

0
534 445
5 254 777

Balanserat
resultat

4120 082

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel
(kronor):
Balanserat resultat
Årets vinst
disponeras så att
i ny räkning överföres

4120 082
534445
4 654527
4 654 527

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
samt kassaflödesanalys med noter. v
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händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår 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 förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång 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 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 intäkter av förmedlade försäkringar är beroende av det skadeutfall som rapporterats 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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Revisions berättelse
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 I) för räkenskapsåret 2021.
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 2021-12-31
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grundför 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 årsredovisnings lagen. 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
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 grund 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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