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VD och Ordförande har ordet
Vator Securities kärnaffär är investment-banking. Vi har på 10 år byggt en position som erkänd sektorspecialist
och vi är exceptionellt angelägna om att såväl skapa som bibehålla långsiktiga relationer med våra kunder. Vi har
agerat rådgivare till tillväxtbolag som Diamorph, Bio-Works, Estrid, SciBase, Xbrane, Nilar, Biovica, Immunovia,
Nanoform, Ascelia och A3P som, beroende på när insteg gjordes som aktieägare, har levererat mellan 3 och 30
gånger investerat kapital till sina investerare på mindre än 5 år.
Vator Securities kärnaffär är investment-banking. Vi har på
10 år byggt en position som erkänd sektorspecialist och vi
är exceptionellt angelägna om att såväl skapa som bibehålla
långsiktiga relationer med våra kunder. Vi har agerat rådgivare
till tillväxtbolag som Diamorph, Bio-Works, Estrid, SciBase,
Xbrane, Nilar, Biovica, Immunovia, Nanoform, Ascelia och
A3P som, beroende på när insteg gjordes som aktieägare,
har levererat mellan 3 och 30 gånger investerat kapital till sina
investerare på mindre än 5 år.

En genuint modig
investmentbank bygger
sin övertygelse om ett
bolag baserat på ett
djupt sektorkunnande
Vi jobbar med tidig finansiering där bolagen är förknippade med
hög risk, men därav också hög avkastning när exekveringen
går enligt förväntan. Forskning visar att det kan ta både 10
och 12 år innan innovationer hittar sin marknad och resan är
behäftad med både glädje och ibland tårar. Som sektorspecialist
har vi medvetet stöttat våra bolag och dess aktieägare i vått
och torrt. Detta är lättare sagt än gjort. Att stötta bolag som
av olika skäl blir impopulära kräver mod, men att vara modig
ska inte förväxlas med att vara trotsig. En genuint modig
investmentbank bygger sin övertygelse om ett bolag baserat
på ett djupt sektorkunnande. Det är genuin kunskap som ger
fasthet till en investmentbanks övertygelse. En investmentbank
som är mån om sina kunder ska vara stadig nog att vara där för
kunderna när de behöver en som mest. Vi vet att vi har kunnat
bygga långsiktiga och djupa affärsrelationer med våra kunder
just för att vi oavsett väder har agerat som en trusted adviser
eller betrodd rådgivare på svenska. Resultatet är betydande
aktieägarvärden som har skapats och tillfallit våra investerarkunder, men också våra emittentkunders övriga aktieägare.

Om tillväxt och framtid
Vator Securities har ömsat skinn många gånger sedan starten
2010 då vårt kontor kunde mätas i entalet kvadratmeter. Nu när
våra lokaler omfattar närmare 600 kvadratmeter kan vi konstatera
att ömsa skinn kommer att vara den enda konstanten för vår
framtid. Året 2020 lärde oss att vi kan vara mycket mer flexibla
än vi någonsin trott och att vi kan vara mycket mer effektiva
än vad vi trodde var möjligt. Våra intäkter per person på 4,3
miljoner kronor var rekordstora. Vårt nya kontor på Kungsgatan
34 har plats för ca 40 medarbetare och med målet att nå intäkter
om minst 5 miljoner kronor per medarbetare betyder det att
vi behöver se över vårt nya kontor igen när vi passerar 150
miljoner kronor i intäkter. Givet årets resultat efter skatt om 31,3
miljoner kronor som var 38 % av årets omsättning kommer vi vid
ett konservativt estimat att generera ett resultat efter skatt om
över 70 miljoner kronor på Kungsgatan 34.
Anledningen till finansiella redogörelsen med de framåtblickande
kommentarerna är följande: Amerikanska Jefferies Investment
Bank hade en omsättning om 9 miljoner dollar år 1990. Samma
bank hade intäkter på närmare 1,8 miljarder dollar på rullande
tolv månader under hösten 2020. Alltså cirka 30 år senare.
Jefferies berättelse är imponerade, eftersträvansvärt och därför
en ledstjärna för Vator Securities.

I bra vind kan även kalkoner flyga
Vi gör investment-banking på vårt sätt eftersom vårt ultimata mål
är att få agera betrodd rådgivare till våra kunder – något som
inte sker över en enstaka transaktion utan är en egenskap som
tar tid att bygga. Vi tror att en investmentbank bekänner färg i
besvärliga tider, för i goda tider utsätts man inte för prövningar.
I bra vind kan även kalkoner flyga. Konsten är att kunna flyga
även i ofördelaktiga förhållanden.

Robert Charpentier

Homan Panahi

Ordförande

VD
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Nyckeltal
Totala intäkter, MSEK

Totala rörelsekostnader, MSEK
42

82

58

42

39

31

57
24

44
35

2016

2017

2018

2019

2020

2016

Intäkt per anställd (Medelantal), MSEK

2017

2018

2019

2020

Kostnad per anställd (Medelantal), MSEK
4,33

3,19

2016

3,39
2,95

2017

2018

2,47
3,15

2019

2020

2,17

2,09

2016

2017

EBIT Marginal (%)

2,15

2018

2019

2,24

2020

Avkastning på eget kapital (%)
82
48

32

2016

4

29

2017

32
27

2018

2019

2020

44

44

45

2016

2017

2018

49

2019

2020

Senior team
Expanderande team med över
20 engagerade medarbetare säkerställer
ett erfaret ledarskap

Homan Panahi

Erik Röjvall

Grundare | Managing Partner

Partner | Corporate Finance

•

•
•
•
•

Doktorandstudier, Stockholm University

17 år Senior Investment Manager, AB Industrivärden
3 år Strategikonsult, Monitor Group USA
M.Sc. Handelshögskolan Stockholm
MBA studier, Ross School of Business,
University of Michigan USA

Jonas Ribbelöv

Peter Lindström

Partner | Chief Operating Officer

CFO

•
•
•
•
•

•
•

25 års erfarenhet inom Corporate Finance och industri
Medgrundare & CFO Azelio & Quest Group
Corporate Finance: Carnegie & ABG
Industri: Nobia Corporate M&A, GE Capital FMP
M.Sc. & CEFA Stockholm School of Economics

•

25+ års erfarenhet inom bank och finans
AMFA Bank, Crédit Agricole Cheuvreux Nordic,
Danske Bank Markets, Consensus
B.Sc. Uppsala Universitet

Toni Lovric

Kristofer Krolak

Partner | Head of Corporate Finance

Partner | Head of ECM

•
•
•
•

•
•

10+ års erfarenhet inom bank och finans
8+ år på Vator Securities
Ansvarig för 50+ primärmarknadstransaktioner
M.Sc. Uppsala University

•

8+ år på Vator Securities
Omfattande erfarenhet av publika aktiemarknadstransaktioner samt kapitalanskaffningar åt privata
bolag, riktat till institutionella och privata investerare
Ansvarig för 50+ primärmarknadstransaktioner

Erik Sjöström

Felicia Rittemar

Partner | Corporate Finance

Partner | Corporate Finance

•
•
•
•

•

25 års erfarenhet som institutionell investerare
Tidigare chef för Skandias fundamentala aktieförvaltning
Styrelseledamot, Första AP-fonden
M.Sc. Stockholms Universitet

•
•

Flertalet styrelseuppdrag i biotech- och
medtechbolag
Life science analytiker Venture Capital
M.Sc. Karolinska Institutet

Anders Arviken

Pooya Madjidi Bergström

Partner | Corporate Finance

Partner | Head of Legal

•
•
•
•

•
•
•

10+ år inom Investment Banking
Investment Manager Venture Capital
40+ Transaktioner inom Healthcare and Tech
B.Sc. Stockholms Universitet

10+ år inom bolags- och aktiemarknadsrätt
Certified Adviser Nasdaq First North
LLM Uppsala Universitet

Jenny Lövesjö
Head of Issuer Agent
•
•
•

20+ år inom bank och finans
Backoffice chef Remium Nordic AB
Emissions ansvarig på Avanza Bank AB
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Vator Securities AB, org.nr 556795-7260, (”Vator Securities” eller
”Bolaget”) är en finansiell rådgivare med säte i Stockholm och står
under Finansinspektionens tillsyn.
Vator Securities tillhandahåller kapitalmarknads- och rådgivningstjänster till ledande noterade och privata nordiska tillväxtföretag.
Vator Securities arbetssätt genomsyras av en entreprenöriell anda
och hög engagemangsnivå för att driva fram en stark tillväxt för
Bolagets bolagskunder samtidigt som resultat levereras till
Bolagets erfarna och professionella investerarkunder.

Vator Securities tillstånd
Investeringstjänster och investeringsverksamheter enligt 2 kap. 1 §
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden:
•

Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller
flera finansiella instrument. (2 kap. 1 § 1).

•

Utförande av order avseende finansiella instrument. (2 kap. 1 § 2.)

•

Driva värdepappersrörelse i form av diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. (2 kap. 1 § 4.)

•

Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.
(2 kap. 1 § 5.)

•

Placering av finansiella instrument utan fast åtagande. (2 kap.
1 § 7.)

Sidotjänster enligt 2 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden:

Vissa av styrelsens ledamöter har lång erfarenhet av ledning av
finansiella verksamheter medan andra har specialistkompetens i
legala och andra frågor väsentliga för bolagets verksamhet samt
interna styrning och kontroll. Bolaget arbetar med kontinuerlig
kompetensutveckling av styrelse och ledning, likväl som övrig
personal i bolaget, när det gäller t.ex. relevanta regel- och
marknadsfrågor. Samtliga styrelsens ledamöter och VD har
prövats och godkänts av Finansinspektionen.

Regelefterlevnad (compliance)
Funktionen för regelefterlevnad har outsourcats till Andulf
Advokat AB med Åsa Kjellander som ansvarig Compliance officer.
Funktionen är oberoende och deltar inte i den verksamhet som ska
kontrolleras. Funktionen utgör ett stöd till företagsledningen i regelfrågor och ska arbeta med rådgivning, uppföljning/kontroll samt
utvärdering av åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella
brister i Vator Securities AB:s regelefterlevnad. Funktionen är direkt
underställd styrelsen och rapporterar till denna.

Riskhantering
Funktionen för riskhantering har outsourcats till FCG Risk &
Compliance AB med Fredrik Hansson som ansvarig riskofficer.
Funktionen är oberoende och deltar inte i den verksamhet som
skall kontrolleras. Funktionen utgör ett stöd till företagsledningen i
frågor rörande riskhantering och riskkontroll. Funktionen är direkt
underställd styrelsen och rapporterar till denna.

Internrevision
Funktionen för internrevision har under året varit outsourcats till
Mazars SET Revisionsbyrå AB med Annika Wallin som uppdragsavsvarig. Inför verksamhetsåret 2021 har Lüsch & Co Revision
AB med Leif Lüsch som uppdragsansvarig utsetts. Funktionen är
direkt underställd styrelsen och rapporterar till denna samt är helt
oberoende och deltar inte i den verksamhet som ska kontrolleras.

•

Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot
medel med redovisningsskyldighet. (2 kap. 2 § 1.)

•

Lämna kund kredit för att kunden, genom värdepappersbolaget,
ska kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella
instrument. (2 kap. 2 § 2.)

•

Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och
liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner
och företagsuppköp. (2 kap. 2 § 3.)

Information om kapitaltäckning och likviditetsrisker

•

Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt
andra former av allmänna rekommendationer rörande handel
med finansiella instrument. (2 kap. 2 § 5.)

•

Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende
finansiella instrument. (2 kap. 2 § 6.)

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna
råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av kapitaltäckning samt
Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker
för kreditinstitut och värdepappersbolag med tillhörande ändringsföreskrifter FFFS 2014:21 offentliggör Vator Securities periodisk
information på sin webbplats www.vatorsecurities.se under Legala
dokument.

Sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden:
•

Tillstånd att vara Certified Adviser. (2 kap. 3 § andra st. 1.)

Organisation och styrning
Bolagets styrelse har det övergripande ansvaret för bolagets
strategiska mål, riskstrategi samt interna styrning och kontroll.
Styrelsen övervakar och utvärderar regelbundet Bolagets styrningssystem. Till sitt stöd har styrelsen bl.a. oberoende funktioner
för riskkontroll, regelefterlevnad (compliance) och internrevision.
Bolagets VD ansvarar för den dagliga löpande verksamheten i
bolaget och rapporterar till styrelsen. Bolagets styrelse och VD
består av personer som tillsammans utgör en lämplig sammansättning när det gäller kunskap, erfarenhet och insikt.
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Information avseende Vator Securities aktier
Bolaget ingår i en koncern med Supercluster AB som moderbolag.
Per den 31 december 2020 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 136 366 SEK fördelat på 113 638 aktier, motsvarande ett
kvotvärde på 1,20 SEK per aktie.
I Vator Securities finns det en aktieägare, Homan Panahi, som
indirekt genom Supercluster AB representerar minst en tiondel av
röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Per den 31 december 2020
innehade Supercluster AB 66 procent av aktierna och rösterna
i Bolaget. Mellan aktieägarna i Bolaget finns det ett avtal som
genom ett förköpsförbehåll medför begränsningar i rätten att
överlåta aktierna.

Flerårsöversikt
Resultaträkningar (TSEK)
Rörelseintäkter inkl räntenetto
Rörelsekostnader

2020

2019

2018

2017

2016

82 344

56 768

57 577

44 290

35 063

-42 468

-38 702

-42 012

-31 292

-23 827

Skatt

-8 533

-4 138

-3 691

-3 111

-2 700

Årets resultat

31 343

13 928

11 874

9 887

8 536

Definitioner
Soliditet:

		

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Balansräkningar (TSEK)

Avkastning på eget kapital:

Kapitaltäckningskvot:

Resultat efter skatt i förhållande till
genomsnittligt eget kapital.

Kapitalbas dividerat med kapitalkrav

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

33 959

38 281

38 857

26 098

24 717

-

-

467

1 026

1 586

Övriga tillgångar

34 615

3 318

4 232

6 075

1 609

SUMMA TILLGÅNGAR

68 574

41 599

43 556

33 199

27 912

Tillgångar
Utlåning till kreditinstitut
Immateriella anläggningstillgångar

Skulder och eget kapital
Skulder till kreditinstitut

-

0

8

45

45

Aktuella skatteskulder

5 936

1 411

864

1 776

2 329

Leverantörsskulder

1 437

1 089

1 318

444

727

Övriga skulder

3 193

4 202

12 218

6 987

4 024

Avsättningar

11 863

6 834

-

-

-

Eget kapital

46 145

28 063

29 148

23 947

20 787

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

68 574

41 599

43 556

33 199

27 912

Nyckeltal

2020

2019

2018

2017

2016

Medelantal anställda

19

18

17

15

11

Soliditet %

67

67

67

72

74

Avkastning på eget kapital %

82

49

45

44

44

Kapitalbas TSEK

14 802

14 135

16 806

12 883

10 627

Kapitalkrav TSEK

7 877

7 654

5 270

5 957

4 280

1,9

1,8

3,2

2,2

2,5

Kapitaltäckningskvot
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Framtidsutsikter
Bolagets framtida resultat påverkas i stor utsträckning av den
löpande utvecklingen på de finansiella marknaderna, varför inga
prognosuppgifter för 2021 lämnas i årsredovisningen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Trots pandemins utbrott var aktiviteten på aktiemarknaden hög
sett till hela året. Verksamheten påverkades negativt till en början
av pandemin med få transaktioner men där bolaget var snabbt på
att anpassa sin kostnadskostym utifrån den osäkerhet som rådde.
Under senare delen av året skedde en stark återhämtning med
många transaktioner på kort tid vilket ledde till att bolagets resultat
inte påverkades negativt tillföljd av pandemin.
Den 16 juni 2020 beslutade en extra bolagsstämma om en
aktieutdelning om 127 SEK per aktie, totalt 13 956 157 SEK.
Den 13 oktober beslutade en extra bolagsstämma om att minska
aktiekapitalet med 1 319 SEK med indragning av 1 099 aktier för
återbetalning till aktieägare. Totalt betalade Bolaget ut 202 436
SEK i samband med aktieindragningen. Den extra bolagsstämman
beslutade också om en nyemission på 4 846 aktier vilket ökade
aktiekapitalet med 5 815 SEK och avsättning till en överkursfond
om 892 633 SEK.
I december 2020 godkände NASDAQ Stockholm Bolaget som
Certfied Adviser.

Väsentliga händelser som har inträffat efter
räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Intäkter och resultat
Bolagets rörelseintäkter uppgick till 82 362 TSEK (56 771) och
resultatet före skatt uppgick till 39 876 TSEK (18 066).

Finansiering och likviditet
Likvida medel vid periodens slut uppgick till 33 959 TSEK (38 281).
Eget kapital per 2020-12-31 uppgick till 46 145 TSEK (28 064).

Finansiell riskhantering
Vator Securities utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella
risker: marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Bolagets övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på
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de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella
ogynnsamma effekter på Bolagets finansiella resultat. En utförlig
beskrivning av Bolagets riskexponering och riskhantering återfinns
i not 3 Finansiell riskhantering.

Antal anställda
Medelantalet anställda under 2020 uppgick till 19 personer (18),
varav 13 (13) män och 6 (5) kvinnor.

Förslag till vinstdisposition (SEK)
Styrelse och verkställande direktören föreslår att till förfogande
stående vinstmedel:
Balanserad vinst

13 365 523

Årets resultat

31 342 900

Summa

44 708 423

föreslås disponeras enligt följande:
Till aktieägare utdelas

30 000 432

I ny räkning överförs

14 707 991

Summa

44 708 423

Styrelsen föreslår att av till årsstämman förfogande stående fria
medel om 44 708 423 kronor disponeras så att 30 000 432 kronor
lämnas i utdelning och återstoden om 14 707 991 kronor balanseras i ny räkning. Förslaget till utdelning, som utgör 65 procent
av eget kapital, har gjorts dels med hänsyn till tillämpliga bestämmelser om kapitalskydd enligt rörelselagarna för kreditinstitut och
värdepappersbolag, och dels till försiktighetsregeln i 17 kap 3 §
aktiebolagslagen.
Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar
innebär att Bolaget vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som
motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav
för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med
Bolagets interna kapitalutvärderingspolicy. Baserat på 2019 års
fasta kostnader och efter föreslagen vinstdisposition uppgår
Bolagets kapitalbas till 16 145 TSEK, slutligt minimikapitalkrav till
7 705 TSEK och kapitaltäckningskvot till 1.1.
Vad beträffar bolagets resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande redovisningsprinciper och noter. Där inte annat framgår är samtliga belopp
i de finansiella rapporterna med tillhörande noter angivna i tusental
kronor (TSEK).

Finansiell information
Resultaträkning
Not
Ränteintäkter
Räntekostnader

2020-01-01

2019-01-01

2020-12-31

2019-12-31

-

0

-18

-3

Räntenetto

5

-18

-3

Provisionsintäkter

6

81 334

56 595

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Allmänna administrationskostnader

8,9

1 028

176

82 362

56 771

-42 326

-38 098

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

10

Summa rörelsekostnader
Resultat före skatt
Skatter
Årets resultat

11

-142

-604

-42 468

-38 702

39 876

18 066

-8 533

-4 138

31 343

13 928

-

-

31 343

13 928

Rapport över totalresultatet
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt
Summa totalresultat för året

9

Balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

Utlåning till kreditinstitut

12

33 959

38 281

Materiella anläggningstillgångar

10

40

182

Tillgångar

Aktier och andelar

122

791

Övriga tillgångar

14

892

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

15

33 561

2 345

68 574

41 599

SUMMA TILLGÅNGAR
Skulder
Aktuella skatteskulder

5 936

1 411

Leverantörsskulder

1 437

1 088

Övriga skulder

16

1 006

988

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17

2 187

3 214

Avsättningar

18

Summa skulder

11 863

6 834

22 429

13 535

Eget kapital
Aktiekapital

19

Reservfond

136

132

1 300

1 300

Balanserade vinstmedel

20

13 366

12 703

Årets resultat

20

31 343

13 929

Summa eget kapital

46 145

28 064

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

68 574

41 599
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Rapport över förändringar i eget kapital
Balansräkningar (TSEK)
Ingående balans per 19-01-01

Balanserad

Årets

Summa eget

Aktie kapital

Reserv fond

vinst

resultat

kapital

115

1 300

15 859

11 874

29 148

11 874

-11 874

-

13 929

13 929

Resultat disposition
Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Summa totalresultat

-

-

13 929

13 929

Transaktioner med ägare
Inlösen

-13

-1 666

Nyemission

8

911

-1 679
919

Utdelning till aktieägare

-

-14 253

-14 253

Summa transaktioner med ägare

-5

-15 008

Fondemission

22

-22

-

-15 013
-

Utgående balans per 19-12-31

132

1 300

12 703

13 929

28 064

Ingående balans per 20-01-01

132

1 300

12 703

13 929

28 064

13 929

-13 929

-

31 343

31 343

Resultat disposition
Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Summa totalresultat

-

-

31 343

31 343

Transaktioner med ägare
Inlösen

-1

-202

Nyemission

5

892

897

Utdelning till aktieägare

-

-13 956

-13 956

Summa transaktioner med ägare

4

-13 266

-

-13 262

13 366

31 343

46 145

Utgående balans per 20-12-31

136

1 300

-203
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Kassaflödesanalys
Indirekt metod

Not

Rörelseresultat

2020-01-01

2019-01-01

2020-12-31

2019-12-31

39 876

18 066

varav erhållna räntor

-

0

varav betalda räntor

-18

-3

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
-återläggning av avskrivningar

143

7 437

-betald skatt

-4 008

-3 590

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelse-kapital

36 011

21 913

Förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) / Minskning (+) i övriga tillgångar

-31 318

778

4 369

-8 254

-26 949

-7 476

9 062

14 437

Förvärv av aktier och andelar

-122

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-122

-

Ökning (+) / Minskning (-) i övriga skulder
Summa förändring i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission och aktieägartillskott

897

918

-203

-1 678

Utdelning till aktieägare

-13 956

-14 253

Summa förändring i rörelsekapital

-13 262

-15 013

Inlösen av aktier för återbetalning till aktieägare

Periodens kassaflöde

-4 322

-576

Likvida medel vid periodens början

38 281

38 857

33 959

38 281

Likvida medel vid periodens slut

12

13

Noter
Redovisningsprinciper samt noter
Not 1 Allmän information
Vator Securities AB (”Bolaget” eller ”Vator”), med organisationsnummer 556795-7260, har sitt säte i Stockholm, med adress
Kungsgatan 10. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva
värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Investeringstjänster och investeringsverksamheter enligt 2 kap. 1 §
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden:
•

Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller
flera finansiella instrument. (2 kap. 1 § 1).

•

Utförande av order avseende finansiella instrument. (2 kap. 1 § 2.)

•

Driva värdepappersrörelse i form av diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. (2 kap. 1 § 4.)

•

Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.
(2 kap. 1 § 5.)

•

Placering av finansiella instrument utan fast åtagande. (2 kap.
1 § 7.)

Sidotjänster enligt 2 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden:
•

Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot
medel med redovisningsskyldighet. (2 kap. 2 § 1.)

•

Lämna kund kredit för att kunden, genom värdepappersbolaget,
ska kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella
instrument. (2 kap. 2 § 2.)

•

Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och
liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner
och företagsuppköp. (2 kap. 2 § 3.)

•

Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt
andra former av allmänna rekommendationer rörande handel
med finansiella instrument. (2 kap. 2 § 5.)

•

Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende
finansiella instrument. (2 kap. 2 § 6.)				
				
Sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden:
•

Tillstånd att vara Certified Adviser. (2 kap. 3 § andra st. 1.)

Samtliga belopp redovisas i tusental kronor (TSEK) om inte annat
anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående år.

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
Vator Securities AB upprättar finansiella rapporter enligt lag
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och finansinspektionens redovisningsföreskrifter
FFFS 2008:25. Bolaget tillämpar s.k. lagbegränsad IFRS, vilket
innebär att International Financial Reporting Standards (IFRS) är
tillämpliga med de begränsningar som följer av Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2 för juridiska personer.
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna
årsredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med lagbegränsad
IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av redovisningsprinciper. De områden
som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa
eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av
väsentlig betydelse för årsredovisningen anges i not 4.

2.1 År 2020
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats
för Bolaget som vid upprättandet av 2019 års årsredovisning.

2.2 Finansiella instrument
IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och redovisning av
finansiella tillgångar och skulder. Standarden innehåller tre
huvudsakliga värderingskategorier för finansiella tillgångar:
upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat,
och verkligt värde över resultaträkningen. Klassificeringen baseras
på enhetens affärsmodell och typ av kontraktuella kassaflöden från
den finansiella tillgången.
I enlighet med FFFS 2008:25 4 kap. 4 § ska ett institut inte tillämpa
punkt 2 i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, avseende
undantag från IFRS 9.
Verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori omfattar derivatinstrument (som inte ingår i en
säkringsrelation som säkringsredovisas). Bolaget saknar tillgångar
som ingår i denna kategori.
Upplupet anskaffningsvärde
Bolagets finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde utgörs av utlåning till kreditinstitut. Bolagets finansiella
tillgångar består av kundfordringar och likvida medel. Bolagets
kundfordringar förfaller inom en månad varför de värderas till det
nominella belopp som väntas efter en månad.
Nedskrivningsbehov för kundfordringar redovisas baserat på en
förenklad nedskrivningsmodell enligt IFRS 9 där Bolaget gör individuell prövning av varje utestående kundfordring. Per 31 december
2020 uppgick Bolagets kreditreserveringar enligt IFRS 9 till 0 kr.

2.3 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 bygger på en femstegsmodell som kräver att intäktsföring
sker då kontroll över produkter och tjänster överförs till kunden.
Standarden ger detaljerad vägledning kring redovisning av bl.a.
avtal som innehåller flera komponenter, rörliga ersättningar,
allokering av rabatter, licenser, agent och principal förhållanden
och kontraktsutgifter.
Prestationsåtaganden och tidpunkt för intäktsredovisning
Bolagets intäkter härrör huvudsakligen från försäljning av
finansiella tjänster där intäkt uppstår i samband med att bindande
tecknings- och garantiåtaganden ingås mellan investerare och
Bolagets kund och att vissa villkor är uppfyllda, såsom kravet
på lägsta emissionsbelopp, Finansinspektionens godkännande
av investeringsprospekt eller börsens krav på s.k. free float, är
uppfyllda. Bolagets intäkt består typiskt sett av en procentuell andel
av de samlade tecknings- och garantiåtagandenas värde.
Bolaget utför även så kallade Corporate Broking-tjänster och
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markandsföringstjänster såsom betalanalys och arrangemang av
roadshow. För dessa tjänster erhåller Bolaget en fast månatligt
arvode under uppdragsavtalets löptid.
Bolaget har även händelsestyrda markandsföringsintäkter, exempelvis i samband med arrangemang av kapitalmarknadsdagar. I
dessa fall erhåller Bolaget ett fast belopp genom förskottsbetalning.
Intäktföring sker efter att prestation har uppnåtts, d.v.s. efter
genomförd kapitalmarknadsdag.
Fastställande av transaktionspriset
De flesta av Bolagets intäkter är baserade på en procentuell andel
av beloppsstorleken på en kapitalmarknadstransaktion. Bl.a.
på grund av marknadsvolatilitet är det inte möjligt att fastställa
transaktionspriset förrän tjänsten har levererats.
Bolaget har även vissa månatliga intäkter för s.k. Corporate
Broking- och marknadsföringstjänster baserade på fasta priser,
vilka även utgör transaktionspriset per avtal.
Avtalstillgång, avtalsskuld och kundfordringar
I de fall Bolaget har en skyldighet att överföra tjänster för vilka
Bolaget har erhållit eller ska erhålla ersättning från kund redovisas
en avtalsskuld.
Bolagets rätt till ersättning i utbyte mot tjänster som Bolaget har
överfört till en kund redovisas som en avtalstillgång, när denna rätt
beror på något annat än den tid som förflutit.
En kundfordring redovisas när tjänsten levereras, eftersom det här
är den tidpunkt då ersättningen är ovillkorlig.

2.4 Leasing
IFRS 16, Leasing, publicerades i januari 2016. Standarden medför
förändringar framför allt för leasetagare medan redovisningen för
leasegivare i allt väsentligt är oförändrad. För leasetagare innebär
IFRS 16 att begreppen finansiell och operationell leasing försvinner.
Istället ska samtliga leasingavtal hanteras på motsvarande sätt
som finansiella leasingavtal hanterats enligt IAS 17. Redovisningen
baseras på synsättet att leasetagare har en rättighet att använda
en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet
att betala för denna rättighet, varför leasetagare ska redovisa
en right-of-use asset samt en leasingskuld i sin balansräkning.
Undantag finns för avtal med kortare löptid än 12 månader och
avtal som avser tillgångar uppgående till mindre belopp. IFRS 16
förtydligar att en leasetagare ska skilja på leasingkomponenter och
servicekomponenter i ett avtal, samt att redovisningskraven endast
ska tillämpas på leasingkomponenter.
I RFR 2 finns det emellertid möjlighet till undantag från IFRS 16
vilket Bolaget avser att tillämpa. Istället för IFRS 16 följer Bolaget
reglerna i RFR 2 för redovisning av leasingavtal, vilket innebär
ingen skillnad för Bolaget jämfört med tidigare årsredovisning.

2.5 Omräkning av utländsk valuta
Eventuella transaktioner i utländsk valuta omräknas till den
funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid
betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära
tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs,
redovisas i resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlåning och
upplåning redovisas i nettoresultat av finansiella transaktioner.
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2.6 Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden.
Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden,
som är 5 år.

2.7 Materiella anläggningstillgångar
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller
redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är
lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska
förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma
Bolaget tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas
på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas
bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och
underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den
period de uppkommer.
Inga avskrivningar görs på mark. Avskrivningar på andra tillgångar, för
att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet
över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:
Inventarier

5 år

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje
balansdag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde
skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens
redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse
mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas
i Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader i
resultaträkningen.

2.8 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar bedöms med avseende på
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden
indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart.
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade
värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är
det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).
För materiella anläggningstillgångar, som tidigare har skrivits ner,
görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som
inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar
och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar redovisas som kundfordringar och övriga fordringar i balansräkningen. Även likvida
medel ingår i denna kategori. En nedskrivning av kundfordringar
redovisas i resultaträkningen i funktionen försäljningskostnader.

Övriga finansiella skulder
Bolagets upplåning och leverantörsskulder klassificeras som övriga
finansiella skulder, se beskrivning av redovisningsprinciper i avsnitt
2.2 och 2.12.
Allmänna principer
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar och skulder redovisas
på affärsdagen - det datum då Bolaget förbinder sig att köpa eller
sälja tillgången eller skulden. Finansiella tillgångar och skulder
redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts
och Bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som
är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på
annat sätt utsläckts.
Finansiella tillgångar som kan säljas redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Lånefordringar och övriga finansiella
skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

2.9 Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden, övriga
kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från
anskaffningstidpunkten. Likvida medel i kassaflödesanalysen
överensstämmer inte med definitionen av likvida medel i balansräkningen eftersom spärrade banktillgodohavanden inte ingår då
dessa förväntas bli reglerade efter 3 månader från balansdagen.

2.10 Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Eventuella transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya
aktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från
emissionslikviden.

2.11 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden. Redovisat värde för leverantörsskulder
förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom denna post är
kortfristig till sin natur.

förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras
eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt
att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga,
mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer
på andelar i dotterföretag, förutom där tidpunkten för återföring
av den temporära skillnaden kan styras av Bolaget och det är
sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras
inom överskådlig framtid.
Bolagets skatter kan redovisas i resultaträkningen, i övrigt
totalresultat eller direkt mot eget kapital, beroende på var den
underliggande transaktionen redovisas.

2.13 Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Bolaget har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner. För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar Vator Securities avgifter till
offentligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner
på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Bolaget har inga
ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda.
Avgifterna redovisas som personalkostnader när den anställde
utför sina tjänster. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång
i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av
framtida betalningar kan komma Bolaget tillgodo.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning
sagts upp av Vator Securities före normal pensionstidpunkt eller
då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Vator redovisar avgångsvederlag när Bolaget bevisligen
är förpliktigat endera att säga upp anställda enligt en detaljerad
formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts
för att uppmuntra till frivillig avgång. Förmåner som förfaller mer än
12 månader efter balansdagen diskonteras till nuvärde.
Planerade rörliga ersättningar
Bolaget redovisar en skuld och en kostnad för provisionsbaserad
och rörlig lön i de fall sådana ersättningar har beslutats. Bolaget
redovisar en avsättning när det finns en legal förpliktelse eller en
informell förpliktelse.

2.12 Aktuell och uppskjuten skatt
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av gällande
skatteregler på balansdagen. Ledningen utvärderar regelbundet
de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer
där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning och gör, när så
bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas
till skattemyndigheten.

2.14 Utdelningar

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan
det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas
redovisade värden i Årsredovisningen. Den uppskjutna skatten
redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av en transaktion
som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som
inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen,
varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten
inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och
-lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som

3.1 Finansiella riskfaktorer

Utdelning till aktieägare redovisas som skuld i Bolagets finansiella
rapporter i den period då utdelningen godkänns av aktieägarna.

Not 3 Finansiell riskhantering
Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker:
marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Bolagets övergripande
riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de
finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella
ogynnsamma effekter på Bolagets finansiella resultat.
Riskhanteringen sköts av en riskhanteringsfunktionen enligt policyer
som fastställts av styrelsen. Riskhanteringsfunktionen identifierar,
utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med
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Bolagets operativa enheter. Styrelsen upprättar skriftliga policyer
och riktlinjer såväl för den över\-gripande riskhanteringen som för
specifika områden, såsom marknadsrisk såsom ränte-, valuta- och
aktierisk, kredit- och motpartsrisk inklusive koncentrationsrisk, och
likviditetsrisk.
a) Marknadsrisk
Med marknadsrisk avses den risk som föreligger för att
Bolagets kapital urholkas i värde på grund av marknadsrörelser.
Bolagets medel förvaltas genom bankinlåning och följs upp vad
gäller risk och resultat.
Transaktionsexponering
Eftersom verksamheten är lokal har Bolaget sina intäkter och
kostnader i den lokala valutan (SEK), varför valutafluktuationer
inte har någon eller endast begränsad effekt på Bolagets
rörelseresultat.
Ränterisk
Bolaget skulle via upplåning kunna bli känsligt för förändringar i
ränteläget. Ränterisken hanteras emellertid med egenfinansiering varför det inte föreligger några exponeringar mot
ränterisker. Eftersom Bolaget inte innehar några väsentliga
räntebärande tillgångar, är Bolagets intäkter och kassaflöde
från den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av
förändringar i marknadsräntor.
Valuta- och aktierisker
Bolagets verksamhet med tillhörande tillstånd är av den
omfattningen att exponeringar mot valutarisker eller aktierisker
inte föreligger.
b) Kredit- och motpartsrisk
Med kreditrisk avses att Bolaget inte erhåller betalning enligt
överenskommelse och/eller kommer göra en förlust på grund av
motpartens oförmåga att infria sina betalningsförpliktelser.
Koncentrationsrisk
Med koncentrationsrisk avses engagemang koncentrerade

Per 31 december 2020

till ett fåtal kunder, fåtal produktbolag, till en viss bransch
eller geografiskt område leder till sårbarhet. Bolaget hanterar
detta genom bevakning och analys av den affärsrisk detta kan
innebära.
Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risk för förluster till följd av att
motparter inte fullgör sina åtaganden. Bolagets motpartsrisk
uppstår i samband med normala fordringar på kunder etc.
Bolaget hanterar detta genom utvärdering av leverantörer och
samarbetsparter.
Varken kreditgivning eller settlement av värdepappersaffärer
förekommer i Bolagets verksamhet. Detta innebär att riskerna
begränsas till att enbart uppstå i samband med normala
fordringar på kunder, leverantörer och motparter, samt risken
för att den bank där Bolaget placerar sina likvida medel skulle
gå omkull.
c) Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att Bolaget inte kan infria
betalningsförpliktelser när de förfaller till betalning. Bolagets
exponering mot likviditetsrisker är begränsad, eftersom Bolaget
är egenfinansierat, inte är likviditetsförsörjare på marknaden,
bedriver en begränsad utlåning och ingen egen handel.
Bolagets likviditetsrisker är således i huvudsak begränsade till
att kunna möta löpande fakturor samt att betala löner.
Bolagets likviditetsrisk består i att Bolaget saknar likvida medel
för betalning av sina åtaganden. Per den 31 december 2020
uppgick Bolagets likviditet till 33 959 TSEK (38 281 TSEK).
I tabellen nedan återfinns de odiskonterade kassaflöden som
kommer av Bolagets skulder i form av finansiella instrument,
baserat på de vid balansdagen kontrakterade återstående
löptiderna. De belopp som förfaller inom 12 månader överensstämmer med bokförda belopp, eftersom diskonteringseffekten
är oväsentlig. Samtliga skulder per bokslutsdagen 2020-12-31
förfaller inom ett år.

Betalbara på

Löptid <

Löptid >

anfordran

3 mån

3 mån till 1 år

Totalt

Tillgångar
Utlåning till kreditinstitut

-

33 959

-

33 552

-

33 552

33 959

33 552

-

67 511

Leverantörsskulder

-

1 437

Övriga skulder

-

3 193

11 863

15 056

Totalt

-

4 630

11 863

16 493

Upplupna intäkter
Totalt

33 959

Skulder

16

1 437

Not 8 Administrationskostnader

3.2 Hantering av kapitalrisk
Målet avseende kapitalstrukturen är att trygga Bolagets förmåga
att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera
avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att
upprätt\-hålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna
för kapitalet nere. Styrelsen fastställer årligen en lägsta nivå för
kapitalbas som står i relation till riskprofil, identifierade risker och
planerad verksamhetsutveckling. Fastställandet av den lägsta
nivån för kapitalbasen sker som ett led i den interna kapitalutvärderingen. Beslut om väsentliga ändringar i verksamheten t.ex.
beträffande större investeringar eller finansiering, fattas alltid med
beaktande av kapitalbas och de riktlinjer som styrelsen har antagit
för riskhantering. Kapitalbasen består av primärt kapital i form av
eget kapital, se not 24.

2020

2019

-33 318

-29 413

-

-305

-1 205

-1 259

Lokal kostnader

-1 551

-1 445

Outsourcade funktioner

-1 769

-2 085

Personalkostnader
Kostnader för varor, material mm
Kostnader för ej avdragsgill moms
blandad verksamhet

Juridisk och övriga konsultationer
Övriga externa kostnader *
Summa administrationskostnader

-436

-398

-4 047

-3 193

-42 326

-38 098

*varav arvode och kostnadsersättning till revisorer

Not 4 Viktiga Uppskattningar och bedömningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras
på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar
på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av
dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga
resultatet. De väsentliga uppskattningar eller bedömningar som har
gjorts har inte påverkat det redovisade resultatet per balansdagen
2020-12-31.

Not 5 Räntenetto

BDO Mälardalen AB:
Revisionsuppdrag
Andra revisionsuppdrag
Summa arvode och kostnadsersättning till revisorer

2019

Löner och ersättningar till övriga anställda
Sociala avgifter

Ränteintäkter
Ränteintäkter på utlåning
till kreditinstitut / skattekonto

-

0

Pensionskostnader till styrelse och VD

Summa ränteintäkter

-

0

Övriga personalkostnader

-18

-3

Summa räntekostnader

-18

-3

Summa räntenetto

-18

-3

-182

-272

-536

2020

2019

-2 060

-2 100

-21 153

-17 885

-6 882

-5 823

-315

-257

Pensionskostnader till övriga anställda

-1 857

-1 675

Summa personalkostnader
Övriga räntekostnader

-354

-62

Not 9 Personalkostnader
Löner och ersättningar till styrelse och VD

2020

-210

-1 051

-1 673

-33 318

-29 413

Medelantalet anställda
Kvinnor

6

5

Män

13

13

Summa medelantalet anställda

19

18

Kvinnor

1

1

Män

4

4

Summa styrelseledamöter och ledande
befattningshavare

5

5

Not 6 Provisionsintäkter
2020

2019

3 063

855

Finansiella förmedlingstjänster

78 270

55 740

Summa provisionsintäkter

81 333

56 595

100%

94%

0%

6%

100%

100%

2020

2019

30

176

Arvoden marknadsföringstjänster

Intäkternas geografiska fördelning
Sverige
EU

Not 7 Övriga rörelseintäkter
Fakturerade kostnader
Övriga intäkter
Summa övriga rörelseintäkter

998

0

1 028

176

Antal styrelseledamöter och ledande
befattningshavare

Antal ledande befattningshavare och VD
Kvinnor

-

-

Män

1

1

Summa antal ledande befattningshavare
och VD

1

1

Avgångsvederlag vid uppsägning av VD
Vid uppsägning av verkställande direktören gäller en ömsesidig
uppsägningstid om 3 månader. Under uppsägningstiden ska
verkställande direktören stå till Bolagets förfogande för sådana
arbetsuppgifter som han tidigare har utfört eller kunnat åläggas i
befattningen som verkställande direktör. Oavsett vem av parterna

17

som vidtar uppsägning har Bolaget rätt att skilja verkställande
direktören från sin befattning under hela eller del av uppsägningstiden.

Not 11 Skatter

Om Bolaget säger upp verkställande direktören på grund av annat
skäl än att han grovt åsidosatt sina åligganden enligt lag eller
anställningsavtalet, ska Bolaget till verkställande direktören utge ett
avgångsvederlag om 3 månadslöner. Beräkning av månadslönen
ska ske utifrån verkställande direktörens grundlön. Semester,
pension, bonus m.m. utgår inte på avgångsvederlaget. Avgångsvederlaget ska utbetalas med en månadslön månadsvis. Några
avgångsvederlag för övriga befattningshavare finns ej.

2020-12-31

2019-12-31

710

710

Årets inköp

-

-

710

710

Ingående avskrivningar

-528

-392

Årets avskrivning

-142

-136

Utgående ackumulerade avskrivningar

-670

-528

40

182

Summa materiella anläggningstillgångar

Årets skattekostnad

-8 533

-4 138

Summa aktuell skattekostnad

-8 533

-4 138

2020-12-31

2019-12-31

Resultat före skatt

39 876

18 067

Inkomstskatt enligt gällande skattesats, 21.4%

-8 533

-3 866

116

-

-9

-

Skatteeffekter av:

Not 10 Materiella anläggningstillgångar

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

2019-12-31

Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en beräknad
skattekostnad baserad på gällande skattesats är följande:

Offentliggörande av uppgifter om ersättningar
Se Bolagets webbplats under Legala dokument: Redogörelse
ersättningar 2020.

Ingående anskaffningsvärde

2020-12-31
Aktuell skattekostnad

Skattekorrigering tidigare år
Skattemässig justering avskrivningar
annans fastighet
Ej avdragsgilla kostnader

-107

-272

Summa årets skattekostnad

-8 533

-4 138

vägd genomsnittlig skattesats:

21%

23%

2020-12-31

2019-12-31

Likvida medel, betalbara vid anfordran

33 959

38 281

Summa utlåning till kreditinstitut

33 959

38 281

Ej finansiella poster

Summa
33 959

Not 12 Utlåning till kreditinstitut

Not 13 Finansiella instrument per kategori
Per 31 december 2020

Upplupet

Verkligt värde via

anskaffningsvärde

resultaträkningen

Tillgångar
Utlåning till kreditinstitut

33 959

-

-

Materiella anläggningstillgångar

-

-

40

40

Aktier och andelar

-

122

-

122

892

-

-

892

-

-

33 561

33 561

34 851

122

33 601

68 574

Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa
Skulder
Aktuella skatteskulder

-

-

5 936

5 936

1 437

-

-

1 437

Övriga skulder

-

-

1 006

1 006

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-

-

2 187

2 187

Avsättningar

-

-

11 863

11 863

1 437

-

20 992

22 429

Leverantörsskulder

Summa

18

Not 13 Finansiella instrument per kategori (forts.)
Per 31 december 2020

Upplupet

Verkligt värde via

anskaffningsvärde

resultaträkningen

38 281
-

Ej finansiella poster

Summa

-

-

38 281

-

182

182

791

-

-

791

-

-

2 345

2 345

39 072

-

2 527

41 599

-

-

1 411

1 411
1 088

Tillgångar
Utlåning till kreditinstitut
Materiella anläggningstillgångar
Övriga tillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa
Skulder
Aktuella skatteskulder
Leverantörsskulder

1 088

-

-

Övriga skulder

-

-

987

987

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-

-

3 214

3 214

-

-

6 834

6 834

1 088

-

12 446

13 534

Avsättningar
Summa

Not 14 Övriga tillgångar

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31

2019-12-31

Hyresdepositioner

330

330

Semesterlöner

Övriga tillgångar

562

461

Sociala avgifter

480

412

Summa övriga tillgångar

892

791

Övrigt

178

1 491

2 187

3 214

2020-12-31

2019-12-31

Avsättningar som gjorts under året

11 863

6 833

Summa avsättningar

11 863

6 833

2020-12-31

2019-12-31

Aktiekapital (SEK)

136 366

131 869

Antal utestående aktier

113 638

109 891

1,20

1,20

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31

2019-12-31

Förutbetald hyra

874

367

Avtalsfordringar

32 687

1 978

Summa förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

33 561

2 345

Ingående balans

1 978

3 096

Årets förändring

30 709

-1 118

Utgående balans

32 687

1 978

2019-12-31

1 529

1 311

Summa upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Not 18 Avsättningar

Not 19 Aktiekapital och kvotvärde

Avtalsfordringar:

Kvotvärde

Not 16 Övriga skulder
2020-12-31

2019-12-31

Personalrelaterade skulder

774

951

Momsskulder

232

36

1 006

987

Summa övriga skulder

2020-12-31

Not 20 Förslag till vinstdisposition (SEK)
2020-12-31

2019-12-31

Balanserad vinst

13 365 523

12 702 716

Årets vinst

31 342 900

13 928 767

Summa

44 708 423

26 631 483

Till aktieägare utdelas

30 000 432

13 956 157

I ny räkning överföres

14 707 991

12 675 326

Summa

44 708 423

26 631 483

Föreslås disponeras enligt följande:

19

Not 21 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Not 23 Operationell leasing

2020-12-31

2019-12-31

330

330

2020

2019

Årets kostnad

1 476

1 447

Inom 1 år

2 741

1 476

Not 22 Närstående parter

1 till 5 år

14 190

376

Det har inte förekommit andra närståendetransaktioner än
ersättningar till verkställande direktören och styrelsen avseende
grundlön och styrelsearvoden.

5 år -

-

-

Hyres deposition, likvida medel

Operationell leasing avseende hyra av lokal. Nuvarande hyresavtal
avser fasta leasingavgifter för icke uppsägningsbart leasingavtal
och löper till och med 31 mars 2021. Nytt hyresavtal avseende ny
kontorslokal har tecknats från och med 1 april 2021 och löper till
och med 31 mars 2026.

Lön/
styrelse2020

arvode

PensionsFörmåner kostnader Summa

Not 24 Kapitaltäckningsanalys

Verkställande direktören
Homan Panahi

1 200

190

315

1 705

400

-

-

400

Per Jacobsson

140

-

-

140

Jörgen Lenz

140

-

-

140

Åsa Leander Skålén

180

-

-

180

2 060

190

315

2 565

Styrelseordförande
Robert Charpentier
Styrelseledamöter:

Summa

Lön/
styrelse2019

arvode

PensionsFörmåner kostnader Summa

Verkställande direktören
Homan Panahi

1 200

194

257

1 651

358

-

-

358

Per Jacobsson

124

-

-

124

Jörgen Lenz

139

-

-

139

Styrelseordförande
Robert Charpentier
Styrelseledamöter:

Åsa Leander Skålén
Summa

211

-

-

211

2 032

194

257

2 483

Tillämpade regelverk
Beräkning av kapitalkrav är utförd i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 575/2013 Tillsynskrav för
kreditinstitut och värdepappersföretag. Informationen avseende
kapitaltäckning i denna årsredovisning lämnas enligt lagen
(2014:966) om kapitalbuffertar och Finansinspektionens föreskrifter
om tillsynskrav och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12). I not 3
redogörs för bolagets riskhantering.
Kapitaltäckningsreglerna uttrycker lagstiftarens uppfattning om hur
stor kapitalbas som ett bolag måste ha i förhållande till hur stora
risker bolaget tar. Den 1 juli 2014 trädde nya kapitaltäckningsregler
i kraft. Enligt EUs Tillsynsförordning (EU 575/2013) ska kapitalbasen motsvara den högsta summan för kapitalkrav avseende
kreditrisker respektive kostnadsrisker.
Kapitalbas
Styrelsen fastställer årligen en lägsta nivå för kapitalbas som står
i relation till riskprofil, identifierade risker och planerad verksamhetsutveckling. Fastställandet av den lägsta nivån för kapitalbasen
sker som ett led i den interna kapitalutvärderingen. Bolaget är ett
värdepappersbolag som omfattas av reglerna i Förordning om
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (CRR) artikel
95. Detta innebär att kapitalkravet baseras på det högsta av 25
procent av fasta kostnader respektive kapitalkrav för kreditrisker
och marknadsrisker.
Beslut om väsentliga ändringar i verksamheten t.ex. beträffande
större investeringar eller finansiering, fattas alltid med beaktande
av kapitalbas och de riktlinjer som styrelsen har antagit för
riskhantering. Kapitalbasen består av kärnprimärkapital i form av
eget kapital.
Vator Securities AB

Konsoliderade situationen

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Kärnprimär kapital

14 802

14 135

15 167

13 435

Summa kapitalbas

14 802

14 135

15 167

13 435

Kapitalkrav för kreditrisk

3 313

878

3 413

740

Kapitalkrav för operativrisk

4 564

6 776

4 499

6 914

Kapitalkrav för Pelare 1

7 877

7 654

7 912

7 654

Kapitaltäckningskvot för Pelare 1

2

2

2

2

Kapitalkrav för Pelare 2

-

-

-

-
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Not 24 Kapitaltäckningsanalys (forts.)
Vator Securities AB

Konsoliderade situationen

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Totalt kapitalkrav för värdepappersbolag inklusive Pelare 2

7 877

7 654

7 912

7 654

Kapitalkonserveringsbuffert (2.5%)

2 462

2 392

2 473

2 392

Kapitalöverskott efter buffertkrav och Pelare 2

4 463

4 089

4 782

3 389

Kärnprimärkapitalrelation,%

15,03

14,77

15,33

14,04

Primärkapitalrelation, %

15,03

14,77

15,33

14,04

Total kapitalrelation, %

15,03

14,77

15,33

14,04

Kärnprimärkapital tillgänglig för att användas som buffert, %

10,53

10,27

10,83

9,54

Kapitalrelationer:

Kreditrisk
Bolagets respektive koncernens totala kapitalkrav för kreditrisk är beräknad enligt schablonmetoden och är fördelade enligt nedan:
Vator Securities AB
Per 31 december 2020

Belopp

Riskvägda tillgångar

Kapitalkrav

Nationella regeringar

-

-

-

Institutexponeringar

33 959

6 792

543

Övriga exponeringar

34 493

34 493

2 759

Summa

68 452

41 285

3 303

Per 31 december 2019
Nationella regeringar

3

-

-

Institutexponeringar

38 281

7 656

612

3 315

3 315

265

41 599

10 971

878

Övriga exponeringar
Summa

Konsoliderade situationen
Per 31 december 2020

Belopp

Riskvägda tillgångar

Kapitalkrav

Nationella regeringar

-

-

-

Institutexponeringar

36 089

7 218

577

Övriga exponeringar

35 324

35 324

2 826

Summa

71 413

42 542

3 403

Nationella regeringar

2

-

-

Institutexponeringar

28 751

5 750

460

Övriga exponeringar

3 498

3 498

280

32 251

9 248

740

Per 31 december 2019

Summa

Kapitalkrav för kostnadsrisker
Kapitalkravet för kostnadsrisker är 25 % av föregående års fasta kostnader enligt EU 575/2013. Enligt Artikel 95 i förordningen skall
bolaget tillämpa denna metod. Bolaget får ett kapitalkrav för operativa risker på 7 877 TSEK och den konsoliderade situationen får ett
kapitalkrav för operativa risker på 7 912 TSEK enligt bolagets och koncernens beräkningar baserat på föregående års kostnader.
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Underskrifter
Stockholm den 15 april 2021

Homan Panahi

Robert Charpentier

Verkställande direktör

Styrelseordförande

Per Jacobsson

Åsa Leander Skålén

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Jörgen Lenz
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 april 2021
BDO Mälardalen AB

Johan Pharmanson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Vator Securities AB
Org.nr. 556795-7260

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Vator Securities
AB för år 2020. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 6 – 24 i
detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Vator
Securities AB:s finansiella ställning per den 31 december 2020 och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

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.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

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 Vator Securities AB enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. 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 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
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
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.
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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
Vator Securities AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
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 Vator Securities 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, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, lagen
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller
bolagsordningen.
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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.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett
urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Stockholm den 15 april 2021
BDO Mälardalen AB

Johan Pharmanson
Auktoriserad revisor

Mer information
Vator Securities AB
Kungsgatan 34, 7tr
111 35 Stockholm
+46 8 5333 2737
info@vatorsec.se
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