
 

Bokslutskommuniké 
Januari - december 2017 
 

Period 1 januari – 31 december 2017 

 

•Nettoomsättningen uppgick till 220 710 (149 165) kkr motsvarande en tillväxt om  
48 %. 

•Rörelseresultatet uppgick till 19 707 (12 952) kkr. Resultatet efter skatt uppgick till  
15 276 (16 154) kkr motsvarande en vinstmarginal om 6,9% (10,8%).  

•Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital var 
17 387 (9 786) kkr. 

•Resultat per aktie uppgick till 0,84 kr (0,89 kr).  

•Styrelsen föreslår en utdelning om 0,55 kr per aktie. 

 

Period 1 oktober – 31 december 2017 

 

•Nettoomsättningen uppgick till 59 743 (34 750) kkr motsvarande en tillväxt om  
71,9 %. 

•Rörelseresultatet uppgick till 4 290 (671) kkr.  Resultatet efter skatt uppgick till  
3 318 (6 549) kkr motsvarande en vinstmarginal om 5,5 % (18,8 %). 

•Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital var  
5 584 (4 156) kkr. 

•Resultat per aktie uppgick till 0,18 kr (0,36 kr). 

 

Väsentliga händelser januari – december 2017 

Veteranpoolen etablerades i Luleå, Norrköping, Västervik och Oskarshamn. 

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

Aktierna i Veteranpoolen AB (publ) delades ut av moderbolaget HomeMaid AB 
(publ) och B-aktien noterades på AktieTorget den 30e januari 2018. 

  



 

VD ord: 
 

 

Helår och Q4 2017 
 

Veteranpoolen AB hade en god utveckling under helåret 2017 med en omsättning 
som uppgick till 221 MSEK och en vinst efter skatt om 15,3 MSEK motsvarande en 
vinstmarginal om 6,9%. Nätverkets satsningar och geografiska expansion resulterade i 
en tillväxt om 48% för helåret. Under året har ett specifikt uppdrag inom 
företagssegmentet stått för en väsentlig del av tillväxten. 

 

Under det fjärde kvartalet 2017 uppgick omsättningen till 59,9 MSEK med en vinst 
efter skatt om 3,3 MSEK motsvarande en vinstmarginal om 5,5%. Kvartalet präglades 
av framgångar inom företagssegmentet och fortsatt stora volymer på det stora 
specifika uppdraget som fortlöpt under året.   

 

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. 
Veteranpoolens verksamhet är viktig och bra för vårt samhälle. 

 

Veteranpoolen är organiserat i 41 distrikt med totalt ca 6 600 veteraner redo att 
rycka ut för att hjälpa privatpersoner eller företag med en extra resurs när behovet 
finns. Våra veteraner är motiverade och tillgängliga med massor av kompetens och 
livserfarenhet.  

  

 

 

Mats Claesson 

Verkställande direktör 

Veteranpoolen AB 

 

 



 
Ekonomisk utveckling under rapportperioden 

 

Omsättning och resultat 

Januari - december 2017 

Nettoomsättningen uppgick till 220 710 (149 165) kkr vilket innebär en tillväxt om 48 %. 

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 20 058 (13 260) kkr och efter 
avskrivningar till 19 707 (12 952) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 8,9 % (8,7 %). Resultatet 
efter skatt uppgick till 15 276 (16 154) kkr motsvarande en vinstmarginal om 6,9% (10,8%).  

Oktober - december 2017 

Nettoomsättningen uppgick till 59 743 (34 750) kkr motsvarande en tillväxt om 71,9 %. 

Bolagets rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 4 399 (763) kkr och efter avskrivningar till 
4 290 (671) kkr. Rörelsemarginalen uppgick till 7,2 % (1,9 %). Resultatet efter skatt uppgick till  
3 318 (6 549) kkr motsvarande en vinstmarginal om 5,5% (18,8%).  

 

Kassaflödet 

Januari - december 2017 

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till  
17 387 (9 786) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital uppgick till 18 599 (10 550) kkr. 

Oktober - december 2017 

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till  
5 584 (4 156) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital uppgick till 5 018 (489) kkr. 

 

Likviditet och balansräkning 

Likvida medel uppgick per 2017-12-31 till 18 795 (21 947) kkr. 

Det egna kapitalet uppgick per 2017-12-31 till 15 880 (16 204) kkr.  

Soliditeten uppgick till 29 % (41 %). 

 

 

 

 

 

 



 
Väsentliga händelser 
Nyetableringar 

Veteranpoolen etablerades i Luleå, Norrköping, Västervik och Oskarshamn under året. 

Årsstämma 

Årsstämma hölls den 23 maj 2017 på HomeMaids kontor i Halmstad. Vid stämman var 500 
aktier av totalt 500 aktier representerade vilket motsvarar 100 % av rösterna. Följande 
beslutades: 

-Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt 
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

-Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att utdela 
12 700 kkr motsvarande en utdelning om 25 400 kr per aktie. 

-För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande styrelseledamöter: 

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval), Eva-Karin Dahl 
(omval). 

-Stämman beslutade att revisorns arvode skall vara enligt räkning under det kommande 
räkenskapsåret och att styrelsearvode ej skall utgå. 

Extra bolagsstämma 

Extra bolagsstämma hölls den 5 december 2017 på Veteranpoolens kontor i Kungsbacka. Vid 
stämman var 500 aktier av totalt 500 aktier representerade vilket motsvarar 100% av rösterna. 
Följande beslutades: 

-För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande styrelseledamöter: 

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval), Sabine 
Söndergaard (nyval).  

- Stämman beslutade om arvoden till styrelsen och revisor. Till styrelsen utgår ersättning om ett 
(1) prisbasbelopp fram till ordinarie årsstämma. För revisorn utgår ersättning enligt räkning. 

-Stämman beslutade att disponera vinstmedel enligt styrelsens förslag innebärande att utdela 
2 900 kkr motsvarande en utdelning om 5 800 kr per aktie. 

-att bolaget ska vara publikt. 

-om sammanläggning varigenom 500 aktier läggs samman till en (1:500). 

-om uppdelning av aktier (split 18 241 474:1) varigenom en aktie delas upp i 18 241 474 aktier. 

-att bolagets aktier ska vara av två serier – serie A och serie B, och att 2 250 000 av aktierna 
ska vara av serie A och att 15 991 474 av aktierna ska vara av serie B. 

-om ändring av bolagsordningen till följd av beslut ovan och i samband med att bolaget blir 
publikt. 

-om fondemission i enlighet med styrelsen förslag samt om ändring av bolagsordningen i 
samband därmed. 

Väsentliga händelser efter rapporttidens utgång 

Aktierna i Veteranpoolen AB (publ) delades ut av moderbolaget HomeMaid AB (publ) och B-
aktien noterades på AktieTorget den 30e januari 2018. 



 
 

Affärsmodell och fokus för framtiden 
    

Ett flertal 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. 

Veteranpoolens strategi syftar till fortsatt utveckling och expansion av verksamheten med 
fokus på att stödja sina lokala kontor i strävan att växa sig starkare. Genom att fortsätta 
utveckla sitt koncept ska Veteranpoolen kontinuerligt attrahera starka franchisetagare med 
lokal förankring och ett engagemang för att driva verksamheten i egen regi samtidigt som de 
ingår i en större helhet med stöttning från centrala resurser.  

Som ledare i sin bransch ska Veteranpoolen fortsätta omdana svenskt arbetsliv och bli en 
naturlig brygga för den som inte vill arbeta kvar på sitt ordinarie jobb men samtidigt inte vill bli 
pensionär på heltid. Fortsatt fokus på att leverera tjänster av högsta kvalitet skall borga för 
framtida framgångar.  

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i 
memorandum publicerat i januari 2018. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till 
politiska beslut, konjunkturen, miljö, medarbetare, förvärv och kunder. Inga händelser av 
betydelse har inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets 
risker och hanteringen av dessa. 

 

Redovisningsprinciper 

Redovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). 
Redovisningsprinciperna för upprättande av denna delårsrapport är desamma som för 
årsredovisningen för 2016, där en detaljerad beskrivning av bolagets redovisningsprinciper 
framgår.  

Granskning 

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor. 

 

Årsstämma 

Årsstämman kommer att hållas i Kungsbacka den 23 maj 2018. Årsredovisningen kommer att 
offentliggöras senast tre veckor före årsstämman. Årsredovisningen kommer även att finnas 
tillgänglig via bolagets hemsida samt skickas till aktieägare om så önskas. 

 

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,55 kr per aktie. 

 



 
Kommande finansiell information 

 
Delårsrapport för kvartal 1 2018-05-21 

Halvårsrapport 2018-08-31 

Delårsrapport för kvartal 3 2018-11-21 

 

Kungsbacka 2018-02-28 

 

 

 

Patrik Torkelson Sabine Söndergaard 

Styrelseordförande Ledamot 

 

 

Fredrik Grevelius Mats Claesson 

Ledamot VD och ledamot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Samtliga tal uttrycks i kkr om inte annat anges. 
 
Resultaträkning 
  Okt-Dec 2017 Okt-Dec 2016 Jan-Dec 2017 Jan-Dec 2016 

  (3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) 

          
          
Intäkter         
          
Nettoomsättning 59 743 34 750 220 710 149 165 
Övriga intäkter 106 97 441 365 
Summa 59 850 34 847 221 151 149 530 
          
Rörelsens kostnader         
          
Övriga externa kostnader -21 470 -12 761 -74 898 -51 923 
Personalkostnader -33 980 -21 323 -126 196 -84 347 
Summa -55 450 -34 084 -201 094 -136 270 
          
Rörelseresultat före avskrivningar 4 399 763 20 058 13 260 
          

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -109 -92 -351 -308 
Summa -109 -92 -351 -308 
          
Rörelseresultat 4 290 671 19 707 12 952 
          
Resultat från finansiella poster         
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 49 33 82 
Summa 8 49 33 82 
          
Resultat efter finansiella poster 4 298 719 19 740 13 035 
          
Återföring från periodiseringsfond 0 7 743 0 7 743 
Skatt på periodens resultat -980 -1 913 -4 464 -4 624 
          
Periodens resultat 3 318 6 549 15 276 16 154 
          
Genomsnittligt antal aktier (tusental)* 18 241 18 241 18 241 18 241 
          
Resultat per aktie (kr) 0,18 0,36 0,84 0,89 

 
 
*Omräkning av genomsnittligt antal aktier har skett utifrån den split som genomfördes på extra bolagsstämma 2017-12-05 

 

 

 

 



 
Balansräkning 

TILLGÅNGAR 2017-12-31 2016-12-31 
      
Immateriella anläggningstillgångar     
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 1 299 731 
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 375 0 
Summa 1 674 731 
      
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier, verktyg och installationer 382 233 
Summa 382 233 
      
Summa anläggningstillgångar 2 056 963 
      
Färdiga varor och handelsvaror 270 0 
      
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar 18 006 9 885 
Övriga fordringar 13 838 5 960 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 664 673 
Summa 33 508 16 517 
      
Kassa och bank 18 795 21 947 
      
Summa omsättningstillgångar 52 573 38 464 
      
SUMMA TILLGÅNGAR 54 630 39 427 
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
      
Bundet eget kapital     
Aktiekapital 547 50 
Summa bundet eget kapital 547 50 
      
Fritt eget kapital     
Balanserat resultat 57 0 
Årets resultat 15 277 16 154 
Summa fritt eget kapital 15 334 16 154 
      
Summa eget kapital 15 880 16 204 
      
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 2 034 1 255 
Skulder till koncernföretag 0 3 505 
Aktuella skatteskulder 3 869 2 080 
Övriga skulder 10 515 6 581 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 331 9 803 
Summa 38 750 23 223 
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 54 630 39 427 
      
Soliditet 29,10% 41,10% 
Eget kapital per aktie (kr)  0,87 0,89 
Antal aktier per balansdagen (tusental) 18 241 18 241 

 



 
Förändringar i eget kapital (kkr) 

 

 

  
Aktiekapital Balanserat 

resultat 
Årets resultat Eget kapital 

        

          

IB 160101 50 17 8 518 8 585 

Balansering fg års resultat   8 518 -8 518 0 

Årets resultat     16 154 16 154 

Utdelning enligt årsstämma   -8 535   -8 535 

UB 161231 50 0 16 154 16 204 

          

IB 170101 50 0 16 154 16 204 

Balansering fg års resultat   16 154 -16 154 0 

Årets resultat     15 276 15 276 

Utdelning enligt årsstämma   -12 700   -12 700 

Utdelning enligt extrastämma    -2 900   -2 900 

Fondemission 497 -497   0 

UB 171231 547 57 15 276 15 880 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kassaflödesanalys 

 

  Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec 

  2017 2016 2017 2016 

  (3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) 

Kassaflöde från den löpande verksamheten         

före förändring av rörelsekapital 5 018 489 18 599 10 550 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 566 3 667 -1 212 -764 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 584 4 156 17 387 9 786 

Investeringsverksamheten         

Förvärv av anläggningstillgångar -528 -413 -1 404 -797 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -528 -413 -1 404 -797 

Kassaflöde före finansieringsverksamheten 5 056 3 743 15 983 8 989 

Finansieringsverksamheten         

Utdelning till aktieägare -9 105 0 -19 135 -5 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 105 0 -19 135 -5 000 

Periodens kassaflöde -4 049 3 743 -3 152 3 989 

Likvida medel vid periodens början 22 844 18 204 21 947 17 958 

Likvida medel vid periodens slut 18 795 21 947 18 795 21 947 

 


