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FastställelseintygFastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-05-31. 
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av: 
Martin Appelfeldt , Styrelseledamot 
2021-06-02
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Årsredovisning

Zidcore AB

556888-2384

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-05-01 -
2021-04-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten
Zidcore AB är ett svenskt e-handelshus med en internationell prägel, med nedanstående marknadsdominerande
nätbutiker.
Lastexperten.se, Traningsmaskiner.com, Traningsmaskiner-Pro.com, Traeningsmaskiner.com, Training365.no,
Training365-Pro.no
Företaget har sitt säte i Skåne län, Trelleborgs kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Zidcore har under året fått en ny stark ägarstruktur då WE Commerce under hösten förvärvade en aktiemajoritet i
Zidcore. Samarbetena mellan bolagen i koncernen har medfört ett flertal fördelar som effektiv sortimentsbreddning och
ökade marginaler som resultat av samarbeten kring köp av både produkter och tjänster. Detta i kombination med ett
lyckat fokus på att förbättra lönsamheten gör att Zidcore går starkt ur verksamhetsåret 2020/2021.

Under hela verksamhetsåret har Zidcore påverkats som så många andra företag av Coronavirus/COVID-19 effekter.
Pandemin har inneburit en fortsatt kraftigt ökad efterfrågan på framförallt träningsutrustning som möjliggjort en
generell prishöjning på marknaden vilket resulterat i förbättrade marginaler för Zidcore som bolag. Bolagets strävan att
i hög grad implementera systemstöd för att kunna hantera större volymer på befintlig personal har varit en framgång
där endast marginell ökning av personalresurserna har behövt göras trots en volymökning om 65% gentemot fg år.

Med anledning av Zidcores finansiellt starka position och eget lager (3PL) med möjlighet att lagerhålla större volymer
av
de mest eftertraktade produkterna kunde bolaget med framgång hantera den fortsatt höga efterfrågan och samtidigt
stärka lönsamheten.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2005-2104 1905-2004 1805-1904 1705-1804 1605-1704
Nettoomsättning 171 813 104 318 80 011 76 424 74 239
Resultat efter finansiella poster 27 966 4 792 3 139 676 3 580
Soliditet % 50 36 35 30 24

Bolaget har genom en kombination av kraftig sortimentsbreddning, nytillagda försäljningskanaler samt positiv effekt
från rådande marknadsförutsättningar ökat nettoomsättningen med 65% i förhållande till föregående år.
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Balanserat
resultat Årets resultat

- Belopp vid årets ingång 50 000 9 365 951 3 745 550
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Utdelning -2 100 000
- Balanseras i ny räkning 3 745 550 -3 745 550
- Årets resultat 21 980 775
- Belopp vid årets utgång 50 000 11 011 501 21 980 775

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 11 011 501
Årets resultat 21 980 775
Summa 32 992 276

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 32 992 276
Summa 32 992 276
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RESULTATRÄKNING 1

2020-05-01
2021-04-30

2019-05-01
2020-04-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 171 813 022 104 317 619
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 171 813 022 104 317 619

Rörelsekostnader
Handelsvaror -123 600 625 -85 783 679
Övriga externa kostnader -16 171 654 -9 035 496
Personalkostnader 2 -3 906 282 -4 374 312
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -166 713 -331 463

Summa rörelsekostnader -143 845 274 -99 524 950

Rörelseresultat 27 967 748 4 792 669

Resultat efter finansiella poster 27 967 748 4 792 669

Resultat före skatt 27 967 748 4 792 669

Skatter
Skatt på årets resultat -5 986 973 -1 047 119

Årets resultat 21 980 775 3 745 550
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BALANSRÄKNING 1

2021-04-30 2020-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 0 7 352 263
Markanläggning 4 0 249 424
Inventarier, verktyg och installationer 5 149 593 123 646
Förbättringsutgifter på annans fastighet 6 428 000 0
Summa materiella anläggningstillgångar 577 593 7 725 333

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 7 1 354 000 1 354 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 354 000 1 354 000

Summa anläggningstillgångar 1 931 593 9 079 333

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 28 529 480 11 445 878
Summa varulager m.m. 28 529 480 11 445 878

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 097 386 9 344 446
Kundfordringar hos koncernföretag 395 717 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 479 114 142 395
Summa kortfristiga fordringar 8 972 217 9 486 841

Kassa och bank
Kassa och bank 26 436 959 6 479 843
Summa kassa och bank 26 436 959 6 479 843

Summa omsättningstillgångar 63 938 656 27 412 562

SUMMA TILLGÅNGAR 65 870 249 36 491 895
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BALANSRÄKNING

2021-04-30 2020-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 11 011 501 9 365 951
Årets resultat 21 980 775 3 745 550
Summa fritt eget kapital 32 992 276 13 111 501

Summa eget kapital 33 042 276 13 161 501

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar -5 586 -41 673

Summa obeskattade reserver -5 586 -41 673

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 0 5 491 610

Summa långfristiga skulder 0 5 491 610

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 0 180 000
Leverantörsskulder 13 775 703 9 978 702
Skulder till koncernföretag 6 873 946 0
Skatteskulder 5 147 497 171 617
Övriga skulder 4 728 340 5 576 606
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 308 073 1 973 532

Summa kortfristiga skulder 32 833 559 17 880 457

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 65 870 249 36 491 895
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NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Zidcore upprättar inte någon koncernredovisning då dotterföretaget är utan väsentlig betydelse enl BFNAR 2009:34 och
ÅRL, Kap 7: 3 a §.

Materiella anläggningstillgångar
Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

År
Byggnader och mark 40
Markanläggning 20
Inventarier, verktyg och installationer 3-5

Not 2 Medelantalet anställda 2021-04-30 2020-04-30

Medelantalet anställda 9 8

Not 3 Byggnader och mark 2021-04-30 2020-04-30

Ingående anskaffningsvärden 8 212 074 8 212 074
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar -8 212 074 -
Utgående anskaffningsvärden 0 8 212 074

Ingående avskrivningar -859 811 -619 588
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar 859 811 -
Årets avskrivningar - -240 223
Utgående avskrivningar 0 -859 811

Redovisat värde 0 7 352 263

Not 4 Markanläggning 2021-04-30 2020-04-30

Ingående anskaffningsvärden 315 250 315 250
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar -315 250 -
Utgående anskaffningsvärden 0 315 250

Ingående avskrivningar -65 825 -50 062
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar 65 825 -
Årets avskrivningar - -15 764
Utgående avskrivningar 0 -65 826

Redovisat värde 0 249 424
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2021-04-30 2020-04-30

Ingående anskaffningsvärden 917 411 822 611
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp 86 000 140 700
Försäljningar/utrangeringar - -45 900
Utgående anskaffningsvärden 1 003 411 917 411

Ingående avskrivningar -793 765 -747 613
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar - 29 325
Årets avskrivningar -60 053 -75 477
Utgående avskrivningar -853 818 -793 765

Redovisat värde 149 593 123 646

Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2021-04-30 2020-04-30

Ingående anskaffningsvärden - 0
Inköp 428 000 -
Utgående anskaffningsvärden 428 000 0

Not 7 Andelar i koncernföretag 2021-04-30 2020-04-30

Ingående anskaffningsvärden 1 354 000 1 354 000
Utgående anskaffningsvärden 1 354 000 1 354 000

Redovisat värde 1 354 000 1 354 000

Uppgifter om dotterföretagen
Org.nr Säte

Zidcore Fitness AB 556216-0266 Bjärred

Not 8 Ställda säkerheter 2021-04-30 2020-04-30

Företagsinteckningar 4 500 000 4 500 000

Fastighetsinteckningar 0 6 125 360

Summa ställda säkerheter 4 500 000 10 625 360

Not 9 Eventualförpliktelser

Det finns inga Eventualförpliktelser
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Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Framåt ser efterfrågan på träningsutrustning fortsatt god ut. Den ökade mängden kunder som tränar hemifrån kommer
hålla i sig och där behovet att öka sitt hemmagym fortsatt kommer finnas. Inom verksamhetsområde Last har
efterfrågan från privatmarknaden varit god och när pandemin klingar av förväntas en ökad efterfrågan på släpvagnar
för företagsmarknaden.

UNDERSKRIFTER
Malmö 2021-05-28



REVISIONSBERÄTTELSEREVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Zidcore AB, org.nr556888-2384

Rapport om årsredovisningenRapport om årsredovisningen

UttalandenUttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Zidcore AB för räkenskapsåret 2020-05-01 -- 2021-04-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Zidcore ABs finansiella ställning per den 30 april 2021 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalandenGrund för uttalanden

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

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvarStyrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvarRevisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen.
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En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningarRapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

UttalandenUttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Zidcore AB för räkenskapsåret 2020-05-01 -- 2021-04-30 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalandenGrund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Zidcore AB enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvarStyrelsens 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. 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 ansvarRevisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Malmö 2021-05-31

Gustav Jönsson
Gustav Jönsson

Auktoriserad revisor
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