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Veteranpoolen AB 
Org.nr. 556905-1070 

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

 

Om 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. Veteranpoolens verksamhet är viktig och bra för vårt samhälle. Som organisation är vi ca 7 000 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.  

 

Utöver våra veteraner har vi många starka och engagerade lokala ledare som brinner för utveckling och som brinner för 

människor. Majoriteten av Veteranpoolens lokalkontor bedrivs 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 2017 nådde ungefär hälften av nätverkets 41 kontor denna målsättning. Några av de kontor som inte når 

lönsamhet är nystartade och några har inte haft den volymutveckling som krävs. 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. Veteranpoolen etablerade under året nya kontor i Luleå, Norrköping, Västervik och Oskarshamn.  

 

Veteranpoolen bemannar företag och hjälper privatpersoner med bland annat hantverkstjänster, trädgårdstjänster och hushållsnära 

tjänster. Veteranpoolens företagsaffär hade stora framgångar under 2017. Fler och fler företag väljer att använda Veteranpoolen 

som en extraresurs och hjälp vid tillfälliga behovstoppar. Även privataffären utvecklades positivt 2017. Genom fortsatt geografisk 

spridning men framförallt utveckling av befintlig verksamhet växte Veteranpoolen med 48 % och hade en vinstmarginal efter 

skatt om 6,9 % under 2017. Under året har ett specifikt uppdrag inom företagssegmentet stått för en väsentlig del av tillväxten.  

 

Per den 2017-12-31 ägdes Veteranpoolen AB av Homemaid AB (publ). 

 

Under januari 2018 delades Veteranpoolen AB ut av Homemaid AB (publ) och B-aktier noterades på Aktietorget den 30 januari. 

Bolagets ägare med ett aktieinnehav som överstiger 10 procent är Triega AB, Nordnet Pensionsförsäkring och House Of Service 

Investment. 

 

Företagets säte är Kungsbacka. 
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Flerårsjämförelse* 

       

  2017 2016 2015 2014 2013 

Nettoomsättning  220 710 367 149 165 222 129 058 091 96 577 475 79 368 803 

Res. efter finansiella poster  19 740 354 13 034 730 14 651 095 9 098 367 6 998 548 

Balansomslutning  54 629 933 39 426 972 33 258 389 31 135 212 20 576 522 

Soliditet (%)  29 41 43 59 55 

Kassalikviditet (%)  135 166 193 259 217 

       

*Definitioner av nyckeltal, se noter 

       

       

Ägarförhållanden 

Bolaget är per den 2017-12-31 ett helägt dotterbolag till HomeMaid AB (publ), org.nr 556543-8883 som upprättar 

koncernredovisning i vilken Veteranpoolen AB ingår. 

 

 

Förändringar i eget kapital       

       

   Balanserat Årets Summa 

  Aktiekapital               resultat resultat eget kapital 

Belopp vid årets ingång  50 000 174 16 153 611 16 203 785 

Balanserat i ny räkning   16 153 611 -16 153 611 0 

Fondemission  497 244 -497 244                           0 

Utdelning till aktieägare   -15 600 000  -15 600 000 

Årets resultat    15 276 530 15 276 530 

Belopp vid årets utgång  547 244 56 541 15 276 530 15 880 315 

              

       

       

Resultatdisposition       

       

Förslag till disposition av bolagets vinst       

       

Till årsstämmans förfogande står       

balanserat resultat   56 541    

årets vinst   15 276 530    

   15 333 071    

Styrelsen föreslår att       

till aktieägarna utdelas   10 032 811    

i ny räkning överföres   5 300 260    

   15 333 071    

       

Förslag till beslut om vinstutdelning 

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 10 032 810,70 kr. vilket motsvarar 0,55 kr per aktie. 

 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om betalningsdag. 

 

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. 

 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 

resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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Veteranpoolen AB 
Org.nr. 556905-1070 

 

RESULTATRÄKNING 2017-01-01 2016-01-01 

 Not 2017-12-31 2016-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.       

Nettoomsättning    220 710 367  149 165 222 

Övriga rörelseintäkter    440 938  365 255 

    221 151 305  149 530 477 

       

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader   3,4 -74 897 355  -51 923 218 

Personalkostnader   5 -126 195 559  -84 347 221 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 
  

6 

-351 113 
 

-307 662 

    -201 444 027  -136 578 101 

       

Rörelseresultat    19 707 278  12 952 376 

       

Resultat från finansiella poster       

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   7 33 760  52 456 

Övriga ränteintäkter från koncernföretag    0  30 274 

Räntekostnader och liknande resultatposter   8 -684  -376 

    33 076  82 354 

       

Resultat efter finansiella poster    19 740 354  13 034 730 

       

 

Bokslutsdispositioner       

Återföring från periodiseringsfond   17 0  7 743 187 

    0  7 743 187 

       

Resultat före skatt    19 740 354  20 777 917 

       

Skatt på årets resultat   9 -4 463 824  -4 622 721 

Övriga skatter    0  -1 585 

       

Årets resultat    15 276 530  16 153 611 
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Veteranpoolen AB 
Org.nr. 556905-1070 

 

BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31 

 Not   

TILLGÅNGAR       

       

Anläggningstillgångar       

       

Immateriella anläggningstillgångar       

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 

rättigheter 
  

10,11 

1 299 248 
 

730 518 

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar   12 375 000  0 

    1 674 248  730 518 

       

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer   13 381 974  232 874 

    381 974  232 874 

       

Summa anläggningstillgångar    2 056 222  963 392 

       

Omsättningstillgångar       

       

Varulager m.m.       

Färdiga varor och handelsvaror   14 270 123  0 

    270 123  0 

       

 

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar    18 006 394  9 884 538 

Övriga fordringar    1 884 367  633 378 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   15 13 617 777  5 999 072 

    33 508 538  16 516 988 

       

Kassa och bank       

Kassa och bank   18 18 795 050  21 946 592 

Summa kassa och bank    18 795 050  21 946 592 

       

Summa omsättningstillgångar    52 573 711  38 463 580 

       

SUMMA TILLGÅNGAR    54 629 933  39 426 972 

       

 



Sida 6 av 14 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Eget kapital       

       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital   16 547 244  50 000 

    547 244  50 000 

       

Fritt eget kapital       

Balanserat resultat    56 541  174 

Årets resultat    15 276 530  16 153 611 

    15 333 071  16 153 785 

       

Summa eget kapital    15 880 315  16 203 785 

       

 

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder    2 034 568  1 254 510 

Skulder till koncernföretag    0  3 504 726 

Aktuell skatteskuld    3 869 287  2 079 940 

Övriga skulder    10 514 744  6 581 068 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   19 22 331 019  9 802 943 

Summa kortfristiga skulder    38 749 618  23 223 187 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    54 629 933  39 426 972 
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Veteranpoolen AB 
Org.nr. 556905-1070 

 

KASSAFLÖDESANALYS 2017-12-31 2016-12-31 

 Not   

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat    19 707 278  12 952 376 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   20 340 664  357 386 

Erhållen ränta m.m.    33 760  82 730 

Erlagd ränta    -684  -376 

Betald inkomstskatt    -2 674 477  -2 842 233 

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

före förändringar av rörelsekapital    17 406 541  10 549 883 

       

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital       

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete    -270 123  0 

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar    -8 121 856  1 443 353 

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar    -8 869 695  -3 213 609 

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder    780 058  -539 957 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder    16 462 202  1 546 317 

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten    17 387 127  9 785 987 

       

 

Investeringsverksamheten       

Förvärv av koncessioner, patent, licenser m.m.      10,12 -1 200 000  0 

Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar    0  -633 000 

Försäljning av övriga immateriella anläggningstillgångar    40 000  0 

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer           13 -243 943  -164 105 

       

Kassaflöde från investeringsverksamheten                   -1 403 943                    -797 105 

       

       

 

Finansieringsverksamheten       

Utbetald utdelning    -19 134 726  -5 000 000 

       

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -19 134 726  -5 000 000 

       

Förändring av likvida medel    -3 151 542  3 988 882 

Likvida medel vid årets början    21 946 592  17 957 710 

       

Likvida medel vid årets slut   21                     18 795 050                                         21 946 592 
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Veteranpoolen AB 
Org.nr. 556905-1070 

 

 

NOTER 
Not 1 Redovisningsprinciper 

 

  

 Veteranpoolen AB:s årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 

BFNAR 2012:1 (K3). Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. 

       

       

 

 

 Fordringar 

 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

       

       

 

 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 

 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

       

       

 

 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   

       

       

 

 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   

             Egenutvecklat affärssystem    5   

             Verksamhetsområden    5   

             Förvärvade affärssystem    5   

       

 

              Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar sker genom kostnadsföringsmodellen. 

              Alla utgifter som avser framtagande av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång kostnadsförs när de          

              uppkommer. 
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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. 

       

       

       

 

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    2017  2016 

        

 Under året har företagets leasingavgifter uppgått till    767 058  765 142 

        

        

 
Framtida minimileasingavgifter för icke 

uppsägningsbara leasingavtal, 
      

 förfaller till betalning enligt följande:       

 Inom 1 år    765 148  766 716 

 Mellan 2 till 5 år    823 387  1 392 661 

     1 588 535  2 159 377 

        

        

 

Not 4 Ersättning till revisorer PWC    2017  2016 

        

 Revisionsuppdrag    125 043  101 000 

        

     125 043  101 000 
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Not 5 Personal    2017  2016 

        

 Medelantal anställda       

 Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda       

 närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.       

        

 Medelantal anställda har varit    304  210 

 varav kvinnor    111  82 

 varav män    193  136 

        

 

 Löner, ersättningar m.m.       

 Löner, ersättningar, sociala kostnader och       

 pensionskostnader har utgått med följande belopp:       

        

 Löner och andra ersättningar       

  Löner och ersättningar   104 710 507  68 885 002 

  Pensionskostnader   917 219  492 031 

     105 627 726  69 377 033 

        

 Sociala kostnader    19 321 616  13 691 669 

        

        

 

 Könsfördelning i styrelse och företagsledning       

        

 Antal styrelseledamöter    4  4 

 varav kvinnor    1  1 

 varav män    3  3 

 
Antal verkställande direktörer och andra ledande 

befattningshavare 
   

4 
 

4 

 varav kvinnor    0  0 

 varav män    4  4 

        

Till den verkställande direktören Mats Claesson har under året utgått en ersättning om sammanlagt 2 084 kkr varav 875        

kkr avser bonus. Föregående år fakturerades tjänster av honom på totalt 1 828 kkr, varav 0 kkr i bonus. Pensionskostnader 

till VD per 2017 uppgick till 259 kkr. Inga pensionskostnader utgick till VD per 2016. Bolaget har gentemot VD en 

uppsägningstid om 6 månader. VD har inget avgångsvederlag. 

 

Löner och ersättningar till bolagets ledning (3) exklusive VD har uppgått till 2 230 (1 657) kkr varav 1 050 (1 167) kkr 

avser konsultarvoden. Ledningsgruppens bonus uppgick till 1013 (0) kkr. Bolagets lednings exklusive VD:s 

pensionskostnader uppgår till 152 (61) kkr. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har fastslagits av 

årsstämman. Under 2016 har styrelsen beslutat om bonusprogram riktat mot ledande befattningshavare. 

Bonusprogrammet är baserat på bolagets omsättning och lönsamhet. 

 

             Under 2017 och 2016 har inga arvoden utgått till styrelsen. 

        

 

Not 6 Avskrivningar m.m. på materiella och 

immateriella anläggningstillgångar fördelade på 

funktion 

   

2017 

 

2016 

        

 Materiella anläggningstillgångar    94 843  40 023 

 Immateriella anläggningstillgångar    256 270  267 638 

     351 113  307 661 
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Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    2017  2016 

        

 Räntor    33 760  82 730 

     33 760  82 730 

        

        

 

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter    2017  2016 

        

 Räntekostnader    684  376 

     684  376 

        

 

Not 9 Skatt på årets resultat    2017  2016 

        

 Aktuell skatt    -4 463 824  -4 622 721 

     -4 463 824  -4 622 721 

        

 Avstämning av effektiv skatt       

 Resultat före skatt    19 740 354  20 777 917 

        

 Skattekostnad 22,00% (22,00%)    -4 342 878  -4 571 142 

        

        

 Skatteeffekt av:       

 Ej avdragsgilla kostnader    -120 983  -43 607 

 Ej skattepliktiga intäkter    37  0 

 Schablonintäkt periodiseringsfond    0  -7 972 

 Summa    -4 463 824  -4 622 721 

        

 

Not 10 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.    2017-12-31  2016-12-31 

        

 Ingående anskaffningsvärde    868 000  355 000 

 Inköp    825 000  0 

 Försäljningar/utrangeringar    -40 000  513 000 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    1 653 000  868 000 

 Ingående avskrivningar    -137 482  -117 507 

 Försäljningar/utrangeringar    40 000  -19 975 

 Årets avskrivningar    -256 270  0 

 Utgående ackumulerade avskrivningar    -353 752  -137 482 

 Utgående redovisat värde    1 299 248  730 518 

        

 

Not 11 Egenutvecklat affärssystem    2017-12-31  2016-12-31 

        

 Ingående anskaffningsvärde    624 926  774 926 

 Omklassificeringar    0  -150 000 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    624 926  624 926 

 Ingående avskrivningar    -624 926  -427 263 

 Omklassificeringar    0  10 000 

 Årets avskrivningar    0  -207 663 

 Utgående ackumulerade avskrivningar    -624 926  -624 926 

 Utgående redovisat värde    0  0 
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Not 12 Förskott avseende immateriella 

anläggningstillgångar 
   

2017-12-31 
 

2016-12-31 

        

 Inköp    375 000  0 

 Utgående redovisat värde    375 000  0 

        

 

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer    2017-12-31  2016-12-31 

        

 Ingående anskaffningsvärde    312 537  148 432 

 Inköp    243 943  164 105 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    556 480  312 537 

 Ingående avskrivningar    -79 663  -39 640 

 Årets avskrivningar    -94 843  -40 023 

 Utgående ackumulerade avskrivningar    -174 506  -79 663 

 Utgående redovisat värde    381 974  232 874 

        

 

Not 14 Varulager    2017-12-31  2016-12-31 

        

 Färdiga varor och handelsvaror       

 Bokfört värde    270 123  0 

        

 

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    2017-12-31  2016-12-31 

        

 Förbetalda hyror    1 414 526  602 435 

 Övriga förbetalda kostnader och upplupna intäkter    12 203 251  5 396 637 

     13 617 777  5 999 072 

        

 

Not 16 Upplysningar om aktiekapital       

        

     
Antal aktier 

 
Kvotvärde per 

aktie 

 Antal/värde vid årets ingång    500  100 

 Antal/värde vid årets utgång    18 241 474  0,03 

        

     2017-12-31  2016-12-31 

        

 Ovanstående aktieantal fördelar sig enligt följande       

 A-aktier    2 250 000  500 

 B-aktier    15 991 474  0 

     18 241 474  500 

        

 

Not 17 Bokslutsdispositioner    2017-12-31  2016-12-31 

        

 Förändring av periodiseringsfond    0  7 743 187 

        

        

 

Not 18 Checkräkningskredit    2017-12-31  2016-12-31 

        

 Beviljad checkräkningskredit uppgår till:    4 000 000  4 000 000 
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Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    2017-12-31  2016-12-31 

        

 Upplupna löner    7 727 773  4 473 108 

 Upplupna sociala avgifter    1 421 832  1 175 165 

 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    13 181 414  4 154 670 

     22 331 019  9 802 943 

        

 

Not 20 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    2017-12-31  2016-12-31 

        

 Avskrivningar    351 113  307 662 

 Övriga poster    -10 449  49 724 

     340 664  357 386 

        

 

Not 21 Likvida medel    2017-12-31  2016-12-31 

        

 Kassa och bank    18 795 050  21 946 592 

     18 795 050  21 946 592 

        

 

   Not 22 Disposition av vinst eller förlust       

        

             Förslag till disposition av bolagets vinst       

        

             Till årsstämmans förfogande står       

             balanserat resultat   56 541    

             årets vinst   15 276 530    

    15 333 071    

             Styrelsen föreslår att       

             till aktieägarna utdelas   10 032 811    

             i ny räkning överföres   5 300 260    

    15 333 071    

        

 

Not 23 Ställda säkerheter    2017-12-31  2016-12-31 

        

 Företagsinteckningar    4 000 000  4 000 000 

        

 

Not 24 Eventualförpliktelser    2017-12-31  2016-12-31 

        

 
Avser borgensåtagande för HomeMaid AB (publ), 

org.nr 556543-8883 
   

0 
 

250 000 

     0  250 000 

        

 

Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut       

        

            Per den 2017-12-31 ägdes Veteranpoolen, org.nr 556905-1070 av Homemaid AB (publ.), org.nr 556543-8883.  

            Under januari 2018 delades Veteranpoolen ut av Homemaid AB (publ.) och B-aktier noterades på Aktietorget  

            den 30 januari. 
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Not 26 Transaktioner med närstående    2017-12-31  2016-12-31 

        

 Andel av försäljningen som avser koncernföretag    0  13 568 

 Andel av inköp som avser koncernföretag    0  27 500 

 Inköp av varor och tjänster med närstående inkl. VD    0  0 

     0  41 068 

        

Not 27 Moderföretag       

        

            Bolaget är helägt dotterbolag till HomeMaid AB (publ), org.nr 556543-8883 som upprättar koncernredovisning i vilken                                                        

            Veteranpoolen ingår.        

        

 

Not 28 Definition av nyckeltal       

        

 Soliditet       

 Justerat eget kapital i procent av balansomslutning       

        

 Kassalikviditet       

 
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av 

kortfristiga skulder 
      

        

 

 

Kungsbacka 2018-04-30       

       

       

       

Mats Claesson  Patrik Torkelson     

Verkställande direktör  Ordförande     

       

       

Sabine Söndergaard  Fredrik Grevelius     

       

       

       

       

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2 maj 2018 

       

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB       

       

       

Magnus Lagerberg       

Auktoriserad revisor       
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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 2017.

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 2017 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 på fel.

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 på fel, 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 fel 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 vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
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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:

• 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 2 maj 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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