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VD KOMMENTAR

Bäste aktieägare,

År2018 blevytterligare ett årmed högttempo. Vi inledde med en nyemission som stärkte ver balansräkningmed nästan24 Mkr.Ganskaomgåendesattevi detnya kapitaleti arbetegenom en investering
motsvarande 10% ägandei vårdbemanningsföretagHedera GroupAB listat på First North. Företaget
är i en bransch med hårt politiskt tryck. Detfick man erfara under 2018 när Skatteverket meddelade

att moms ska debiteras på personaluthyrning av vårdpersonal, l nuläget har inte privata vårdgivare
såsom Hedera Group avdragsrätt för moms vilket därmed ökar deras kostnader. Ledningen har trots
denna ganska stökigaomvärld levererat enligt plan och företagetnåddeen omsättningöverstigande
220 Mkr för helåret 2018, främst genom en väl genomförd förvärvsplan. Vi hoppas nu att röken
lägger sig i branschen, med mer arbetsro för företaget, och att den förvärvsbaseradetillväxten fort-

sätter.Behovetavvårdtjänsterärenorm i vårtsamhällejust nuochdet kommer baraökasomjagserdet.
Inte bara Hedera plockadesin i portföljenunderåretutanäven EMPEDiagnosticsAB därvi förvärvade
4% av rösteroch kapital. Bolagetharen spännandeframtid och ärjust nu i kommersialiseringsfasav
sittsnabbtestförantibiotikaresistentTBE.Underledningavgrundaren PavanAsalapuramsamtordföranden KatarinaLagerstamtrorvi attdetta kan bli någotriktigt bra. Behovetavetttillförlitligtsnabbtest
i länder som tex. Indien ar enorm.

ÅretblevocksådetårdevisåldeAquratFondkommissionAB.EftermångaårsägandeavAquratseg
vi att det förframtiden var bättreom företagethadeen annan ägarstruktur med personer från branschen. Finansielltblev investeringen ingenavde bättrevi gjort. Småföretaginom finansindustrinmed
högaregleringskravoch omfattandecompliance kostnaderär nog någotvi kommer undvikaframgent
då det är svårt att få skalfördelarna. Men vi äroavsett nöjda att ha bidragit till Aqurats utveckling och
vi lämnaröverett riktigt kvalitetsföretagmed mycketkunnigamedarbetareochgod marknadsposition.
Värt att nämna är även att vår investering i ELKStudius AB förefaller ge et rätt håll. Bolaget har uppvisaten högleveransförmågamed många nya spel och utsågsförraåretäventill det fjärdesnabbast
växandetechbolaget i Sverige av Deloitte Technology Fast 50. Det kan vi hålla med om då ELKför er
2018 förefaller nå en omsättning om cirka 74 Mkr med ett resultat efter skatt om 18 Mkr, en tillväxt
om över 80%. Bra jobbat ELK!
Själv har jag framförallt från andra halvåret lagt mycket energi på ver versamhet inom ABG-koncern.

Ett välskött bolag med bra marknadsposition. Bolaget har nu gjort en del organisationsförändringar
och vi ser positiva effekter av det i stigande lönsamheti grundaffären.

Efter perioden har vi mycket glädjandeäven sett att vårt portföljbolagGumbler AB lyckats få in 230
Mkr i en riktad nyemission. l sambandmed nyemissionen uttryckte Gumbleren plan om IPOinom 12
månader,en plan som vi självklartstödjer.Vertägandeminskademed nyemissionentill 3,8%, men vi
äger hellre lite av mycket än mycket av någotlitet!

Ver kassaposition stärktes också med 21,7 Mkr genom optionslösen i mars i år. Med ett fortsatt
högt affärsflöde och med vårt nätverk som bas ser vi förutsättningar att under kommande år addera
ytterligare intressanta investeringar till vår portfölj.
Väl mött pé ver årsstämma!

Fredrik Vojbacke
VD Transferator AB (Publ)
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PORTFÖLJBOLAGEN
Transferatorär Moderbolagi en koncern beståendeav dotterbolagenTransferator Industri AB och TransferatorVenturesAB.
Jämte dotterbolagen har Transferator ett intressebolag, Iterata AB.

DOHERBOLAG
TRANSFERATDR
INDUSTRI AB

Transferator Industri AB, 100% ägande

Bolaget etablerades under december 2014 som ett led i strategin att bygga upp en portfölj med
investeringar i etablerade och avkastande företag med stabila kassaflöden. Följande innehav ingår
i Transferator Industri AB.
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AbegentorAB, 100%ägande
Aktiebolaget Abegentor är moderbolag i ABG-koncernen som förvärvades 2014 och den

operativa verksamheten bedrivs genom fyra dotterbolag. Verksamheten innefattar uthyrning
av cisterner, försäljningav cisterner och tankar med tillbehör samt tillhörande verkstadsrörelse

avseende anpassningar och rekonditionering av cisterner. Verksamheten bedrivs frän egna
kontors- och industrifastigheter i Södertäljes industriområde Moraberg. Försäljningen sker
uteslutande i Sverigeoch cisternerna köpsin från olika leverantöreralternativtegenproducerade
rekonditionerade cisterner. Bolaget är ledande i sin bransch i Sverige och unikt inom uthyrning/leasing av bränslecisterner. ABG har ett effektivt sätt för hantering, kontroll och service
av de f. n. ca 3 000 cisterner som är underförvaltning.ABG- koncernen omsatte er 2018,
37, 1 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 6, 5 MSEK. För mer information om bolaget se
www. abg. se.

E-ply Edsbyn PlywoodAB, 97% ägande

Transferator engagerade sig i E-ply under år2017. Verksamheten bestar avtillverkning och försäljningav baksidesfanértill parkettgolv. Under2018harverksamhetengenomgåtten omfattande
omstrukturering och verksamheten är idag under analys och eventuellt kommer en framtida in-

vesteringsplan läggasförverksamheten. Under 2018gjorde E-plyen rekonstruktion med offentligt
ackord om 75% av företagetsskulder, dvs 75% av skulderna skrevs ned. Verksamheten inklusive
dotterbolag hade per årsskiftet2018 en anställd.

Ventures AB
TRANSFERATDR

TransferatorVentures AB, 100% ägande

Bolagetetablerades under hösten 2016 såsom ett led i strategin att renodla Transferator-koncernensägandeavtillgångarinom venturecapitalområdet.Tillgångarnai TransferatorVenturesbestår
förnärvarande av innehaven enligt nedan. Företaget strävar efter att upprätthålla en ägarandel om
10-30 % i portföljbolagen.

ELKAB Studios AB, 11, 7% ägande
STUDIOS

ELK Studios är en spelstudio grundat av svenska entreprenörer med lång erfarenhet inom spelindustrin. Bolaget har som affärsidéatt utveckla casinospel för mobil och desktop. Genom att
fokusera på Mobile First, har bolaget på kort tid etablerat sig väl på den europeiska marknaden.
ELK Studios ligger bakom ett 25-tal spel med starka titlar sa som Ecuador Gold, Hit It Big, Chi,
Poltava, Taco Brothers, Electric SAM, Champions Goal och the Lab. ELK Studios AB omsättning
helåret2018 uppgick enligt oreviderade siffror till 73,8 ( 41,3) Mkr och ett resultat efter skatt om
18,3 (10, 6) Mkr. För mer information om bolagetse www.elk-studios.com.
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Gumbler AB, 3, 8% ägande.

Gumblerären koncern därbland annatG:loot ingår, en plattform föresport om pengar, förbåde
mobil- och pc-spel. De största ägarna är Patrik Nybladh (grundare), Swedbank Robur, Norrön,
InboxCapital och TransferatorVentures.

l feb/mars 2019 tillfördes Gumbler AB 230 Mkr i en nyemission på en beräknad teckningskurs
kring 400 kr per aktie; attjämföra med Transferators tidigare kommunicerade kurs vid nyemission
i Gumbler AB i januari 2018 om 244 kr per aktie. Transferator Ventures AB, ett helägtdotterföretag
till Transferator AB äger 99 743 st aktier i Gumbler AB, motsvarande 3, 8% av röster och kapital,
beräknatefter nyemissionen. Dessa aktier ar bokfördatill totalt 2, 7 Mkr i TransferatorVentures AB

varvid ett övervärdejämförtmed senasteteckningskurs kan föreligga.

^edera Group

Hedera Group AB, 10% ägande

Transferator Ventures deltog under april 2018 i en riktad nyemission i vårdbemanninsföretaget
Hedera Group AB och har idagett ägandeom 10 procent av rösteroch kapital. HederaGroup är
listat på First North. Företaget genomförde en förvarvsbaserad expansion under 2018 och uppvisade en omsättning och 222 Mkr samt EBITDA om 9, 3 Mkr för år 2018.

EMPE Diagnostics AB, ca 4% ägande

=Mpa

EMPE DIAGNOSTICS

Transferator har under året förvärvat cirka 4% av EMPE Diagnostics AB. EMPE Diagnostics
utvecklarett diagnostiskttestförattdetekteraantibiotiskresistenttuberkulos. Med EMPEDiagnostest ska man på en timme, istället för flera månader, kunna ställa diagnos och starta behandling
med rättantibiotika,även påklinikermed begränsaderesurser. Bolagetäri kommersialiseringsfas
under ledning av grundaren PhD Pavan Asalapuram.

akredo>

A-krdo International AB, 18, 1% ägande

A-krdo InternationalAB ägerAkredo-plattformen som möjliggörför privatpersoneratt med endast
en léneansökan erhålla léneerbjudanden från flera olika banker och finansbolag. Akredo förmedlar, i ett initialt steg, privatlén upp till 300. 000 kronor. Akredo lanserade sin första version av tjänsten via ett polskt dotterbolag pé den polska marknaden i april 2014. Akredo har tecknat avtal med
flertalet långivare att delta och ge kunder låneerbjudanden genom plattformen.

INTRESSEBOLAG

Iterata AB

Iterata AB, 25, 8% ägande

Iterata AB är med sitt dotterbolag, Biosensor Applications Intemational AB, ett onoterat
företag. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på
bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i

mycketsmåmängder.Teknologin utmärkersiggenomsin säkradetekteringsförmågai kombination
med den lågagraden avfalsklarm utanför labbmiljöer. Företaget vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevérd. Försäljning sker i huvudsak

via återförsäljare och distributörer. Omsättningen är i sin helhet exportbaserad, huvudsakligen Asien. Verksamheten omsatte är2018cirka 2,7 MSEKmed ett rörelseresultatom -0,6 MSEK. Förmer
information om bolaget se www.biosensor.se.

SUBSTANSVÄRDE

Värdepappersportfölj Tkr Koncernen,

Värdepappersportföljens utveckling,
januari-december (12 månader)

bokförda värden netto

Total portfälj

Noterat/listat

Onoterat

Ingående balans 2018-01-01

62388

o

Investeringar/tillskott i portföljbolag

17088

12046

5043

Försäljningar/konvertering,bokförtvärde

-6346

-4344

-2002

62388

Värdepappersutdelningel. motsvarande
Värdeförändringar i portföljen
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-1300

Omklassrficeringar/Omräkningsdifferenser
Utgående balans 2018-12-31

71831

7702

64129

542

Nettoskuldsättning

72373

Substansvärde

Substansvärdeper aktie
(Baserat pä antal aktier per balansdagen)
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AKTIENS UTVECKLING
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STYRELSEN,LEDANDEBEFATTNINGSHAVAREOCH REVISOR
STYRELSEORDFÖRANDE
Jakob Johansson - född er 1981

Investment manager i TransferatorAB
Ledamot i styrelsen sedan 5 maj 2008
Utbildning: Juristlinjen Stockholms Universitet
Jakob Johansson har en bakgrund som egen företagare
och investerare inom huvudsakligen IT-, finans och
fastighetsbranschen.
Pågående uppdrag

Aktiebolaget GérdscisternerAB
Aktiebolaget Abegentor
ABG Fastigheter Aktiebolag
Provinsfastigheter l NorrköpingBostad AB
Iterata AB (publ)

ABG Cisterner AB

Provinsfastigheter l Hyllie 9:5 AB
Provinsfastigheter l RE AB
Sundsvall Commercial Center Holding AB
Sundsvall Commercial Center AB
Mora Sandviken Handel AB

StyrelseledamoWD

Mora 18:4 Handel II AB
Upplands Väsby 1:468 II AB

Styrelseledamot

Maelir Holdco AB

Styrelseledamot

Styrelseledamot

E-ply Edsbyn Plywood AB

Styrelseledamot

Edsbyn TräförädlingFastigheter AB
Uppsala Jälla 2:9 AB
Uppsala Törnby 1:3 AB
Uppsala Ramsjö4:3 AB
Ekerö Mörby 1:71 AB

Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Styrelseordförande
Styrelseordförande

Styrelseiedamot"

ORDINARIELEDAMOT

styre'seledamot

GuntisBrands-född år1951

Styrelseledamot
Styrelseledamot

utb^dning:Tekniskfysikvid HÖSSkolanLinköpin&Matematik
vidStockholmsUniversitet.

Ledamotistyrelsen"dan:16juni2016

Styrelseledamot

Styrelsetedamot

Guntis Brandshararbetatinternationellt somföretagareoch

Styrefseordforande
Sty'reTsetedamot~ '
Styrelseledamot

entrepenör i merän30år. Han harageratsom investerare och
styrelseledamot i ettflertal företagunderdesista 15åren. Bor
ochverkarfrånMorschach,Schweiz.

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

S6?re!seledam9t

.

Provinsfastigheter l Sandviken AB

Styrelseledamot

Befattning

Provinsfastigheter l Norr 37:4 AB

Provinsfastigheter l Holding AB
Provinsfastigheter l FörvaltningAB
Provinsfastigheter II Tyr 23 AB
Provinsfastigheter II Märsta l AB
Cisternverkstäder i SödertäljeAB

Klobbudden AB
Transferator Ventures AB

Pågående uppdrag

ActantAG

PromobiTiaInterÄG

Styrelseledamot

Biosensor Applications International AB

Styrelseledamot

Provinsfastigheter II RE II AB
Tegelhällan AB
Provinsfastigheter II Brunnsparken AB
Transferator AB (publ)
BWStalaktiten4AB
Provinsfastigheterll HammarbySmedby1:462AB
SREDAB

Styrelseledamot

Befattning

Styrelseordförande

Styrelseledamot
' --

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseordförande

ORDINARIELEDAMOT

Styrelseledamot

StyreiseTedamot

HenrikHalvorsen- föddår1982

Styreiseiedamot

Ledamot i styrelsen sedan: 16juni 2016

Maelir AB

Styrelseledamot

Utbildning; Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm

Tegelkobben AB

Styrelseledamot

Blpckhusydden FörYaltnmgAB
Sandklobben AB

Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Henrik Halvorsen har en bakgrund som managementkonsult
samt inom olika roller inom tillverkningsindustri. Henrik jobbar
för närvarande som CFO på Nextmune, ett bolag verksamt inom

Hus^rn^AB

Styrejseledamot

hälsovårdförsällskapsdjur.

Domsand AB

Styrelseledamot

Bjuröklubb AB

ProvinsfastigheterAJVIHoldmgAB

Styrejseledamrt

Provinsfastigheter AM Bostad Holding AB

IS!1S..

Skottgränd AB
stora-HOP-paregrand._AB.
Skeppar Karls Gränd AB
Drakens Gränd AB

Styrdseledamot

TechFocus DevelopmentAB

Styrelseordförande

Stockholms Emissionsgaranti AB

Styrelseledamot

Transferator Industri AB

Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Katrineholm Mejeriet 12 AB
Tranås Blixten 13 AB

Styrelseledamot

Pågåendeuppdrag

TransferatorAB

Iran.e.toMr.u.riAB

Befattning

Styrelseledamot

ORDINARIELEDAMOT/VD
Fredrik Vojbacke- född är 1973
VD i Transferator AB sedan oktober 2013

Ledamot i styrelsen sedan: 5 maj 2008
Utbildning: Ekonomlinjen vid Stockholms Universitet,
UniversityofMacau
Fredrik Vojbacke har en bakgrund inom corporate finance och
som egen företagare/investerare med över 15 årserfarenhet av
finansiell rådgivningtill företag.
Pågåendeuppdrag
Iterata AB

Befattning
VD/Styrelseledamot

Biosensor Applications International AB

Styrelseledamot

Guinevere AB

Aktiebolaget Abegentor
ABG GårdscisternerAB
Cisternverkstäder i Södertälje AB
ABG Fastigheter Aktiebolag

Styrelseledamot
StyrelseledamoWD
StyrelseledamoWD
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Drakens Gränd AB

Styrelseledamot

Skeppar Karls Gränd AB

Styrelseledamot

Transferator Industri AB

Styrelseledamot

SkottgrändAB
Stora hlopparegrändAB
Stockholms EmissionsgarantiAB
TechFocus Development AB
Skywall AB

Styrelseledamot

Transferator Ventures AB
ABG Cisterner AB

StyrelseledamoWD
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Damnum Development AB
Agotaras Development AB

Eply Edsbyn Plywood AB
Edsbyn Träförädlingen Fastigheter AB

Styrelseledamot
Styrelseledamot

Styrelseledamot
Styrelseledamot

Styrelseledamot

REVISOR
Bolagets revisorärauktoriseraderevisorn PerStrömberg
verksam pé företaget Baker Tilly Stint AB.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten
Transferator AB (Publ.) är Moderbolag i en koncern bestående av
de belagda dotterbolagen Transferator Industri AB och Transferator
Ventures AB. Jämte dotterbolagen har Transferator ett intressebolag,
Iterata AB.

Koncernen har vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande 13
stycken anställda,varavtvå stycken i moderbolaget.

Strategi

Transferators övergripande strategi kan sammanfattas som buy
and build. Detta innebäratt investeringar i företagengörsi syfte att
genom kapital, ett aktivt engagemang, tillförande av kompetens och
erfarenhet, vara delaktig i företagens utveckling och på såsatt delta i
skapandet av lönsamma företag med långsiktigt ekonomiskt värde i
form av ökat underliggande aktievärde eller avkastningsvärde i form
av löpande ökande utdelningar. Genom att Transferator tillför kapital,

finansiellkunskapoch nätverktill sina investeringarbedömerstyrelsen att Bolaget ären attraktiv partner för entreprenörer och ägare.

Affärside
Bolagets affärsidé är att i egenskap av investeringsföretag skapa
långsiktigt hög och stabil avkastning till sina aktieägare genom
investeringar i små och medelstora företag med god tillväxtpotential och/eller hög kassagenereringsförmåga.
Branschfokus

Bolaget har inte något uttalat branschfokus utan investeringar
utvärderas därför oavsett bransch. Genom tonvikt på onoterade
innehav ges Transferators aktieägare möjlighet att indirekt delta i

Närinnehaven nåren viss mognad och timingen bedöms rätt kan de

komma att delas ut, eller erbjudastill Transferatorsaktieägaresåtillvida inte synergier med ett kvarvarande ägarskap är större än upp-

sidan vid exit, eller att en högreavkastning kan nes påannatsätt.
Bolaget har delat ut aktier i bland annat Mr Green & Co AB, Jays
ABoch MediaproviderScandinaviaAB,samtligaexempelpåföretag
som varlistadeeller blevdeti sambandmed utdelningstidpunkten.

investeringar som de pä egen hand ofta inte kan delta i.

Händelserav väsentlig betydelse som inträffatunder
räkenskapsäret
l juli såldes dotterbolaget Aqurat Fondkommission AB till ett

Affärsmodell

konsortie av privata investerare.

Bolagetsverksamhet gårut på att effektivt identifiera, analysera,
genomföra,utveckla och realisera investeringar i företag.Transferators affärsmodellbygger péett betydandeägandei varje enskilt
innehav i syfte att skapa en grundläggande möjlighet att påverka
viktiga besluteller tillgodogörasig löpande kassaflödenfrån innehaven.

Några explicita gränser för ägande finns inte utan det beror pé
den aktuella situationen och företagens storlek samt mognadsfas.
l tidiga mognadsfaser såsom venture capital/start up där refinansieringsrisken ofta är hög söker Transferator betydande minoritetsägande i storleken 10-30 % av röster/kapital, emedan i mognare
företag med kassagenereringsförmåga sökes ofta helägande eller
i alla fall minst 90% ägande.
Transferator har inte fastställt någon specifik innehavstid för sina
investeringar vilket annars är vanligt bland s. k. venture capital

Investeringar under året uppgick till cirka 16,4 (4,4) Mkr varav

7 Mkr avsåg investeringen i läkarbemanningsföretaget hledera Group (First North) innebärandes en ägarandel om cirka 10
procent av röster och kapital. Vidare gjordes en investering om
l Mkr i diagnostikföretaget EMPE Diagnostics AB motsvarande
en ägarandelom 4% av rösteroch kapital.
Bolaget har registrerat en nyemission under året, emissionen till-

förde totalt 23, 7 Mkr. Antalet utestående aktier i Bolagetökade
med 15 004 260 A-aktier samt 11 016 739 B-aktier.
Under sista kvartalet gjordes en orealiserad nedskrivning om 1,3
Mkr relaterat till ett onoterat innehav i portföljen.

Ägaruppgifter
Störstaägarnai aktieboken (från Euroclear) - per2019-03-31

fonder. Bolaget har en finansiering via en ren aktiebolagsform
och den juridiska lösningen har ingen bortre tidsgräns avseende
kapitalbindning. Innehav utvärderas löpande och beslut om exit
kan påverkas av ett flertal olika faktorer och själva tiden för innehavet är ofta av mindre betydelse i sammanhanget.

Namn

Kapital %

Raster %

MaelirAB

41,31

18, 59

Skywall AB

17, 53

24, 08

Guntis Brands

15, 35

24, 86

Danica Pension

7, 30

8, 11

Flerirsöversikt
Koncern
Belopp KSEK

2018. 1231

Nettoomsättnlng

2017-12-31

2D1G-12-31

2015. 12-31

2014-12-31
5790

38402

46552

42454

37256

neg

neg

4,7

0,2

neg

74866

55526

63925

64028

81603

Avkastning på totalt kapital %

0,5

neg

3,1

2,6

neg

Avkastning pä eget kapital %

2,2

neg

1,8

4,8

neg

63,2

40,9

53,8

53,7

25,9

2015-12-31

2014-1231

Rörelsemarginal %
Balansomslutning

Soliditet

Moderföretag
Belopp KSEK

2018-12-31

Nettoomsättning

Rörelsemarginal %

2017-12-31

2016-12-31

1504

306

436

304

4

neg

neg

neg

neg

neg
32778

97632

66656

68530

62068

Avkastning pä totalt kapital %

neg

neg

neg

8,9

neg

Avkastning på eget kapital %

8,1

neg

4,1

10,7

neg

66,8

54,5

62,5

83,8

96,2

Balansomslutning

Soliditet

Förväntadframtida utveckling

valutasäkrar för närvarande inga innehav i utländsk valuta.

Koncernen likväl som Moderbolaget förväntasfortsätta sin verksamhet med samma strategi och inriktning likt tidigare verksamhetsår. Nedan framgår översiktligt ett antal möjliga riskfaktorer

omräknas och redovisas i SEK. Bolag i Koncernen har även

Externt kapital kan inhämtas i olika valutor men kommer att
exponering avseende inköp framförallt i Danska kronor och Euro.

kopplade till Bolaget och dess verksamhet. Riskerna och osäker-

En försvagadsvensk krona mot dessa valutor kan ge upphov till
valutakursförlusteri verksamheten och därmeden negativeffekt

heterna som beskrivs nedan är inte ordnandeefter betydelse och

på Koncernens resultat.

utgör inte heller de enda risker och osäkerheter som Koncernen

ställs inför.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Finansieringoch framtida kapitalbehov
Bolaget bedriver riskkapitalverksamhet vilket till sin natur är en
kapitalintensiv verksamhet. Oavsett framtida behov eller situa-

tion, är vid var tid, gällande villkor på riskkapitalmarknaden av
stor betydelse för Bolagets finansiering om sådant behov skulle
uppstå. Det är inte säkert att Bolaget kommer att kunna anskaffa
externt riskvilligt kapital när det behövs och det finns inte någon
garanti att anskaffningen av kapital kan ske på fördelaktiga villkor för Bolagets aktieägare. En sådan utveckling skulle väsentligt
kunna påverka Bolagets utveckling, finansiella ställning och
resultat negativt.
Valutarisk
Bolaget kan äga andelar och innehav vilka är denominerade i

utländsk valuta. Detta får till följd att Bolaget vid omräkning av
dessa innehav till svenska kronor får en valutaexponering som
kan påverka värdet i svenska kronor beroende på hur utländska
valutor handlas i förhållande till den svenska kronan. Bolaget

Ränterisk
Bolaget kan i framtiden till viss del behöva finansiera sin verksamhet genom upplåning. Nettoräntekostnad påverkas av den
vid var tid valda andelen finansiering med rörlig respektive fast
ränta i relation till förändringar av marknadsräntorna. Effekten på
Bolagets resultat av en förändring av räntenivån beror på länens
och placeringarnas bindningstider. Framtida eventuella räntehöjningar kan komma att öka räntebetalningarna och därav få
en negativ effekt på Bolagets resultat och framtida investeringar.
Risker kopplade till investeringar i andra företag, tvister m. m.
Att genonnföra investeringar och avyttringar av värdepapper
såsom aktier och andelar i andra företag innebär alltid en risk.
Från en period till annan kan Transferator ha en hög riskexponering mot enskilda investeringar (Portföljbolag) eller enskilda
marknader och branscher. Bolaget kan göra investeringar i aktier
och andra värdepappersåsom fordringar, i verksamheter som är
nystartade och därmedtillgångarvilka är mer eller mindre likvida
vilket innebär att Bolaget i stor utsträckning kan ha tillgångar av
illikvid art där det generella marknadsläget kan skapa hinder mot
att genomföra avyttringar överhuvudtaget, eller på fördelaktiga
villkor (s. k. likviditetsrisk). Bolaget har såsom en naturlig del av
sin verksamhet att hantera de affärsmässiga riskerna genom att

skapa en diversifierad portfölj av investeringar där dessa investeringar fördelar sig på onoterade och noterade/listade innehav,

olika branscher,till viss del olika länder,samt investeringari olika
mognadsfaser i bolag. Vidare ska Bolagets organisation löpande
följa och analysera utvecklingen i innehaven för att i tid kunna

identifiera, tillvarata och hantera möjligheter, risker och problem.

framtida utveckling till stor del beroende av tillgången på, samt
Bolagets egna förmåga att identifiera attraktiva potentiella investeringsobjekt, och genomföraoch finansiera förvärv.
Konjunkturutveckling och andra omvärldsfaktorer
Konjunkturutveckling och andra händelser i omvärlden har en

väsentlig påverkan på Bolagets verksamhet. Förändringar i
Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Bolagets verksamhet är i hög grad beroende av kunskapen hos
några få nyckelpersoner. En förutsättning för verksamhetens
framtid är att kunna behålla och vid behov kunna rekrytera nya
nyckelpersoner. Det råder konkurrens om personal inom Bolagets bransch. En brist eller oförmåga att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft kan påverka verksamhetens framtida utveckling
väsentligen negativt. En förlust av nyckelpersoner kan allvarligt
skada företagens verksamhet respektive intjaningsförmåga och
därmed även äventyra verksamhetens fortlevnad.

konjunkturen kan innebära att Bolagets intäkter och resultat
kan fluktuera kraftigt över tiden. Även andra händelser i omvärlden såsom katastrofer, krig eller terrordåd kan avsevärt negativt
påverka Bolagets möjligheteratt bedriva verksamhet, bådedirekt
och indirekt.

Forskning och utveckling
Ingetutavde i Koncerneningåendeföretagenbedriver någonväsentlig verksamhet inom forskning och utveckling.

Skattesituation, skattekostnad m. m.

Bolagets skattemässiga resultat kan skilja sig väsentligtfrån det

Egna aktier

redovisningsmässigaresultatet. Detkan inte uteslutasatt framtida

Något innehav av egna aktier föreligger inte.

beslut från fiskala myndigheter avseende Bolagets befintliga
skattesituation, avgivna deklarationer, beräknade och taxerade
underskottsavdrag m. m. eller förändringar i regler och lagstiftning avseende skatter och avgifter väsentligt kan öka Bolagets
skattekostnad och därmed påverka Bolagets likviditet, redovisade
resultat och vinstudelningsförmåganegativt.

Tillstånds-eller anmälningspliktigverksamhet
enligt miljöbalken
Inom Koncernen bedrivs tillstånds- och anmälningspliktigverksamhet enligt miljöbalken i inom ramen för verkstadsrörelsen i

koncernbolagetABG GärdscisternerAB med dotterbolag.
Framtida investeringar
Transferators värdeutveckling påverkas väsentligt av värdeökningen i underliggande portföljbolag. Följaktligen är Bolagets

EGET KAPITAL

Aktiekapital

Koncernen

Ingåendebalans 2018-01-01

6679

Nyemission

3339

Egetkapital 2018-12-31

10018
Balanserat resultat
inkl årets resultat

Koncernen

Ingåendebalans 2018-01-01
Årets resultat

16005
1032

Nyemissionskostnad

-120

Nyemission

20340

Eget kapital 2018-12-31

37257

Bundeteget kapital

Aktiekapital

ModerfSretaget
Ingående balans 201&-01-01

6679

Nyemission

3339

Eget kapital 2018-12-31

Fritt eget kapital

10018

Överkursfond

Balanserat resultat
inkl årets resultat

Madertåretaget
Ingående balans 201S-01-OI

15671

Åretsresultat
Nyemission

5296
20340

Nyernissionskostnad
Eget kapital 2018. 12-31

13013

-120
36011

18189

RESULTATDISPOSITION
Belopp Tkr
Till årsstämmansförfogandestårföljandevinstmedel:
Ingåendebalanserat resultat
Årets resultat
Summa

48905
5296
54201

Styrelsen och verkställande direklörern föreslår att fritt eget kapital, kronor 28 684 95G,
disponeras enligtföljande:
Balanserasi ny räkning

54201

Summa

54201

Vad beträffarkoncernensoch moderföretagetsresultatoch ställningi övrigt, hänvisastill efterföljande
resultat- och balansräkningarmed tillhörande noter,

/f

RESULTATRÄKNING- KONCERNEN

Belopp i KSEK

Not

2018-01-01-

2018-12-31

2017-01.012017-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning

2

38402

46552

144

253

38546

46805

Övriga rorelseintäkter

Rörelsens kostnader
Rävaror och förnödenheter
Handelsvaror

-80

-49

-15880

-15920

Övrigaexternakostnader

5

-7881

-12 303

Personalkostnader

3

-l l 873

-16470

-4202

-4005

-25

-71

1395

-2013

356

-1600

Av- och nedskrivningarav materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Andel i intresseföretagsresultat
Rörelseresultat

.

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat frän andelar i intresseföretag

-3500

Resultat frän värdepapper och fordringar som
äranläggningstillgängar

6

1986

Ränteintäkteroch liknande resultatposter

7

40

344

Räntekostnaderoch liknande resultatposter

8

-609

-883

Resultat efter finansiella poster

378

-13415

Resultatföre skatt

378

-13415

654

473

Arets resultat

1032

-12942

Hanförligttill Moderföretagetsaktieägare

1032

-12 942

Skatt pä arets resultat

o

-5763

^

BALANSRÄKNING- KONCERNEN

Belopp i KSEK

Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstitlgängar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnaderoch mark

11

13626

Inventarier, verktyg och installationBr

12

10367

11490

23993

27449

15959

Finansiella anläggnlngstillsangar
Andelar i intresseföretag

15

1059

1084

Andra långfristiga värdepappersinnehav

16

21893

13097

Uppskjuten skattefordran

17
22952

14628

Summa anläggningstillgångar

447

46945

Omsättningstillgångar
Varulagerm m
Färdigavaror och handelsvaror

3122

3108

3122

3108

Kundfordringar

5469

3859

Fordringarhos koncernföretag

5253

Fordringarhos intresseföretag

l 151

Kortfristiga fordringar

501

Skattefordringar

511

31

Övrigafordringar

1617

1643

Förutbetalda kostnader och upplupna intakter

l 580

635

15581

6669

Kortfristiga placeringar

2000

Kassa och bank

7218

3672

Summa omsättningstillgångar

27921

13449

SUMMATILLGÅNGAR

74866

55526

^

BALANSRÄKNING- KONCERNEN,FORTS.

Belopp i KSEK

Not

2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

18

Övrigttillskjutet kapital
Balanserat resultat inkl årets resultat

10018

6679

36011

15671

1246

334

Eget kapital hänförligttlll moderföretagets aktieägare

47275

22684

Summa eget kapital

47275

22684

5334

6113

5 33-;

6113

12625

13125

12625

13125

500

500

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld

17

Långfristigaskulder
Övrigaskulder till kreditinstitut

19

Kortfristigaskulder
Skuldertill kreditinstitut
Förskottfrän kunder
Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag

l

23

4780

5018

400

Skatteskulder

övrigakortfristigaskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

21

1747

782
4874
2407

9B32

13604

2204

74866

5552G

tf

KASSAFLÖDESANALYS
- KONCERNEN

Belopp i KSEK

Not

2018-12-31

2017.12-31

Den lopanile verk$amheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingär i kassaflödet, m m
Betald inkomstskatt

Kassaflöde (rån den löpande verksamheten lare

378

-13415

4058

17021

4436

3606

-301

-776

4135

2830

förändringarav rörelsekapital
Kassaflödefrån förändringari rörelsekapital
Ökning(-)/Minsknlng (+) av varulager

-14

-189

Okning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

-8912

-1013

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

-4972

-81

Kassaflödefränden löpandeverksamheten

-9763

1547

Investeringsverksamheten

Avyttring av dotterföretag, kassa i avyttrade verksamheter
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar

KassaflädefråninYBSteringsverksamheten

-1238
-14624

-1173

5800
-10062

-1 173

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader

Erhållnautdelningarfränandelarutan bestämmandeinflytande
Amortering av låneskulder
Kassaflödefränfinansieringsverksamheten

23679
-120

312
-500

-500

23371

-500

Arets kassaflöde

3546

-126

Likvida medel vid årets början

3672

3798

Likvida medel vid aretsslut

7218

3672

RESULTATRÄKNING- MODERFÖRETAG

Belopp i KSEK

2018-01. 012018. 12-31

2017-01-01.

1504

306

1504

306

Övrigaexterna kostnader

-1921

-1633

Personalkostnader

-3233

-3096

Rörelseresultat

-3650

-4423

Not

2017-12-31

Rärelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

Resultat fränfinansiella poster
Resultat frän andelar i koncernföretag

-1200

Resultat frän andelar i intresseföretag

-3500

Resultatfränövrigavärdepapperoch fordringar
som är anläggningstillgångar

6

2833

Ränteintäkter och liknande resultatposter

7

3

942

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

-413

-766

-125

-11497

Koncernbidrag

5487

5263

Resultat före skatt

5362

-6501

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

Skatt pä årets resultat
Arets resultat

-2550

-267

10

-66
5236

-176
-6677

BALANSRÄKNING- MODERFÖRETAG

Belopp i KSEK

Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

13

4036

5338

Fordringarhos koncernföretag

14

74628

56581

Andelar i intresseföretag

15

3464

3464

Andra långfristigavärdepappersinnehav

16

50

50

82178

65433

82178

65433

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgängar
Kortfristigafordringar
Kundfordringar

2

Fordringar hos koncernföretag

6184

Fordringar hos intresseföretag

l 151

Aktuell skattefordran

Övrigafordringar
Férutbetslda kostnader och upplupna intakter

501

511
253

187

1368

156

9469

844

5985

379

Summa omsättningstillgångar

15454

1223

SUMMATILLGÅNGAR

97632

66 656

Kassaoch bank

^

BALANSRÄKNING- MODERFÖRETAGFORTS.

Belopp i KSEK

Not

2018-12-31

18

10018

6679

10018

6679

Overkursfond

3G011

15671

Balanserad vinst eller förlust

12894

19690

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital

Åretsresultat

Summa eget kapital

5296

-6677

54201

28684

64219

35363

1265

1265

1265

1265

29948

24251

29948

24251

Obeskaitade reserver

Penodisenngsfonder

Långfristigaskulder
Skulder till koncernföretag

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

300

384

Skulderlilt koncernföretag

676

1081

478

2855

Aktuell skatteskuld
Övrigakortfristiga skulder

782
21

Upplupna kostnaderoch förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20

746

675

2200

5777

97632

66656

KASSAFLÖDESANALYS
- MODERFÖRETAG

Belopp i KSEK

Not

2018-12-31

2017-12-31

Den löpandeverksamheten
Resultat efter finansiella poster

-125

Justeringarför poster som inte ingåri kassaflödet, m m

-462

-11 497
7181

-587

-4316

Betald skatt

-301

-776

Kassaflöde från den lapande verksamheten färe

-888

-5092

förändringarav rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökningf-l/Minskning(+) av rörelsefordringar

-26672

690

Ukning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

l 120

2494

Kassaflödefrån den löpandeverksamheten

-26440

.

1 908

Investeringsverksamheten
Lämnadeaktleägartillskott
Förvärvav dotterföretag

-700

-3501

-2100

Avyttringav finansiella tillgångar

5800

Kassaflödefrän investeringsverksamheten

3000

-3501

Finansieringsverksamheten
Utdelningfrån dotterföretag
Nyemission
Emissionskostnader

Erhällna koncernbidrag

Kassaflödefränfinansieringsverksamheten
Arets kassaflöde

Likvidamedelvidåretsbörjan
likvida medel vid årets slut

400
23 675
-120

487

5264

29046

5664

5606

255

379

124

5985

379

A

NOTER

Not 1. Redovisningsprinciper
Belopp i KSEK om inget annat anges.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifternaenligtoperationella leasingavtal, inklusiveförhöjdförstagängshyra men exklusive utgifter förtjänster som försäkring och underhäll,

Allmänna redovisningsprinciper

redovisas som kostnad linjärt över leaslngperioden.

Årsredovisningenharupprättats i enlighetmed årsredovisnlngslagenoch
Bokföringsnämndens allmänna rad BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).

Leasing- leasegivare
Allaleasingavtalharklassificeratssomfinansiellaelleroperationellaleasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen
utom i de fall som anges nedan under avsnittet "Redovisningsprinciper
i moderföretaget".

fördelar som är förknippade med att äga en tillgäng i allt väsentligt överförs frän leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett

Värderingsprinciperm m

Vid det första redovisningstillfället redovisas en fordran motsvarande

leasingavtal som inte ärfinansiellt.

Finansiella leasingavlal
nettoinvesteringen i leasingavtalet. Direkta utgifter som uppkommit
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden
om inget annat anges nedan.

i samband med att ett finansiellt leasingsavtal ingåtts periodiseras över
leasingperioden. Efter det första redovisningstillfället fördelas den finan-

Stella intäktensåatt enjämnfördelningerhållsunder leasingperioden.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. l anskaffnlngsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänföriiga till

Fortillverkare ochåterförsäljare.
Vid leasingperiodensbörjanredovisasen försäljningsintäkttill det lägstaav
tillgängensverkliga värdeoch nuvärdetav mlnimileaseavgifternaberäknat
till marknadsräntan.Tillgängens redovisade varde med avdragför nuvärdet av ej garanteratrestvärderedovisas som kostnadvid leasingperiodens

förvärvet.

början.

Tillkommanäe utgifter
Tillkommande utgiftersom uppfyllertillgéngskriterieträknasin l tillgängens

Operationella leasineavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive första förhöjd

redovisade varde. Utgifter för löpande underhäll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

hyra men exklusive utgifter förtjänster som försäkring och underhäll, redovisas som intäkt linjärt över leasingperloden.

Avskrivningar

Sliatt
Skatt pä arets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsär som avser arets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsärsInkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt ar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgängens framtida
ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad l resuftaträkningen.

inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till
följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Koncern

är

Moder-

företagår

Följande avskrivningstider tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
-Byggnader

25

-Markanläggningar

20

-Inventarier, verktyg och installationer

5/10 5

Uppskjuten skatteskuld redovisasföralla skattepliktiga temporäraskillnader,dockinteförtemporäraskillnadersom härrörfrånförstaredovisningen
av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporara skillnader och för möjligheten att i framtiden användaskattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras pä hur det redovisade värdet för

motsvarande tillgängeller skuld förväntasåtervinnas respektive regleras.
Beloppen baseras pä de skattesatser och skatteregler som är beslutade
före balansdagenoch har inte nuvärdesberäknats.

Uppskjutnaskattefordringarharvärderatstill högstdet beloppsom sannoLeasing - leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal. Ett
finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar
som är förknippade med att äga en tillgäng i allt väsentligt överförs från

leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

likt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

l koncernbalansräkningendelasobeskattade reserver upp pä uppskjuten
skatt och eget kapital.

Koncernredovisning

Not3. Anställda,personalkostnaderoch arvoden till styrelse

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer
än 50 % av röstetalet eller pä annat sätt har ett bestämmande inflytande.
Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella
och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen
av rörelseförvän/ bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen
upprättas per den tidpunkt dä förvärvarenfår bestämmande inflytande. Från
och med denna tidpunkt ses fön/ärvaren och den förvärvade enheten som

en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla
tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkteroch kostnader medräknasi sin helhet ävenfördelägdadotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde
vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillagg av uppkomna och
övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är
direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. l förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvadeidentifierbaratillgångaroch övertagnaskulder samt
minoritetsintresse. Minoritetsintressevärderastill verkligtvärdevid forvärvstidpunkten. Frän och med förvärvstidpunkten Inkluderas i koncernredovisningen
det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och
skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Medelantalet anställda

Varav
män

2017-01-012017-12-31

Varav
män

Moderföretag
Sverige

2

2

2

2

Totalt moderföretaget

2

2

2

2

Sverige
Totalt dotterföretag

12

9

21

11

12

9

21

11

Koncernen totalt

14

11

Dotterföretag

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,
inklusive pensionskostnader
2018-12. 31

2017-01-01
2017-12. 31

Löneroch andra ersättningar

1908

1915

Sociala kostnader

1261

1253

644

513

Löneroch andra ersättningar

5944

11089

Sociala kostnader

2439

3004
847

2018-01-01

Moderföretag

(varav pensionskostnader) l)
Dotterföretag

Goodwill

(varav pensionskostnader)

Koncernmässiggoodwill uppkommer näranskaffningsvärdetvid förvärvav
andelar i dotterföretag överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet
pä det förvärvade företagets identifierbara nettotillgängar. Goodwill redo-

Koncern

visas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar

2018-01. 012018-12-31

494

Löneroch andra ersättningar

7852

Sociala kostnader

3700
l 138

(varav pensionskostnader) 2)

13004
4257
1360

och eventuell nedskrivning.

l) Av moderföretagetspensionskostnaderavser644 tkr (513) företagets
ledning avseende 2 (2) personer. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppger till O kr (fg är O kr).

Not 2. Nettoomsättningper rörelsegren och geografisk
marknad

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Koncern

2) Av koncernens pensionskostnader avser 644 tkr (513) företagets
ledning avseende 2 (2) personer. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till O kr (fg år O kr).

Nettoomsättning per rörelsegren

Provisionsintäkter / tjänsteuppdrag
Försäljning produkter

1259
18636

21535

7282

Uthyrning anläggningstillgångar

18507

17735

38402

46552

38402

46552

Nettoomsättningper geografiskmarknad
Sverige

Not 4. Resultat från andelar i koncernföretag
2018-01-01
2018-12-31
Koncern

38402

Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Nedskrivningar

Moderfäretag
Nettoomsättningper rörelsegren
Provisionsintäkter/ tjänsteuppdrag

1504
1 504

306
30G

1504

306

1 504

306

Nettoomsättningper geografiskmarknad

Sverige

2017-01-01
2017-12-31

l uppgiften för koncernens omsättning ingår försäljning till koncernföre-

taget E-ply EdsbynsPlywood AB om 274 Tkr samt för moderföretagetom
7 Tkr, då Dotterföretaget Eply Edsbyn Plywood AB inte ingär i koncern-

redovisningen med hänsyn till undantagen i ARL enligt 7 kap §5 pt. 3.

956
-600
356

-1600
-1600

Moderföretag
Utdelning
Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Nedskrivningar

400
1702
-600
1 102

-1600
-1 200

Not 5. Operationell leasing

Not 8. Räntekostnader och liknande resultatposter

Leasingavtal där företaget år leastagare
2018-01-01.

2018. 12-31

2017-01-01
2017-12-31

2018-01-01
2018-12-31
Koncern

Räntekostnader, övriga

Koncern

Under året har leasingavgifter och hyror
uppgåtttill

543

2017-01-01
2017-12-31

-609

-883
-883

-406

-406

-7

-20
-340

-609

3158
Moderföretag

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende

Räntekostnader, koncernföretag

icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning;

Räntekostnader, övriga
Övrigt

Inom ett är
Mellan ett och fem är

484

3158

1938

11832

2422

14990

310

312

-413

-766

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

Moderföretag

Not 9. Bokslutsdispositioner

Under aret har leasingavglfteroch
hyror uppgåtttill
Avtalade framtida mlnlmileaseavglfter avseende

Periodiseringsfond, årets avsättning

-267

icke uppsägnings bara kontrakt förfaller till betalning:

Summa

-267

Inom ett är
Mellan ett och fem år

312

1240

1248

1 550

1560

2018-01-01
2018-12. 31

2017-01-01

Not 10. Skatt

Leasingavtaldär företagetät leasegivaie

2017-12-31

2018-01-01
2018-12-31
Koncern

Koncern

Aktuell skatt

Framtida minimtleaseavgifter avseende icke

Uppskjuten skatt

uppsägnlngsbaraoperationella leasingavtal:
Inom etter

15801

15710

15801

15710

Moderföretag

2017-01-01
2017-12-31

-125

779
654

-258
731
473

Moderföretag
Aktuell skatt

Framtida minimileaseavgifteravseende icke

-66

-176

-66

-176

2018-01. 01

2017-01-01

uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år

Not 11. Byggnader och mark

Not 6. Resultat frän värdepapperoch fordringar som är
anläggningstillgångar

Koncern

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

2833

-71

Koncern

Resultat försäljningvärdepapper
Utdelning
Oreallserad värdeförändring

213
-1060

-5692

1986

-5783

Moderföretag
Resultat försäljningvärdepapper

1986

Orealiserad värdeförändring

-71
-2479

2833

-2550

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början

22955

22955

Vid arets slut

22955

22955

-Vid årets början

-6996

-4664

-Arets avskrivning enligt plan

-2332

-2332

Vid årets slut

-9328

Redovisat värde vid årets slut

13627

-6996
15959

Ackumuleradeavskrivningar enligt plan:

Taxeringsvärde byggnader:
Taxeringsvärdemark:

6616
7239

6616
7239

Not 7. Ränteintäkteroch liknande resultatposter
2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

40
40

344

Koncern

Ränteintäkter, övriga

344

Moderföretag
Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga

942
3

942

Ä

Not 12, Inventarier, verktyg och installationer
2018-12-31

2017-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början

15803
746

-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar

15806
284
-502

-Omklassificeringar

215

-Vid årets slut

16549

15803

-4313

-3030

-1869

-1673

Ackumuleradeavskrivningarenligt plan:
-Vid årets början

-Återfördaavskrivningar pä avyttringar
390

och utrangeringar

-Arets avskrivning
-Vid arets slut

-6182

-4313

Redovisatvärdevid årets slut

10367

1 490

Inga

Inga

Inventarier som innehas under finansiella

leasingavtal ingår med följande belopp

Not 13. Andelar i koncernföretag
2018-12-31

2017-12-31

5338
700

3702

Moderbolag
Ackumuleradeanskaffningsvärden:
-Vid arets början

-övrigaförvärvdotterbolag

3236

-2002

-Avyttring

-Nedskrivning
Redovisat värde vid årets slut

4036

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna for totalt antal aktier.
2018-12-31
Dotterföretag/ Org nr. / Säte

2017-12-31

Antal andelar i% Redovisatvärde Redovisatvärde

Aqurat Fondkommisslon AB, 556736-0515, Stockholm

100
100
100

Transferator Industri AB, 556992-5745, Stockholm
TransferatorVenturesAB. 559078-9698. Stockholm

2018-12-31

2018. 12.31

Egetkapital Redovisatresultat

50

2002
50

9523

3986

3286

297

4036

5338

-2
-865

* Aqurat harsålts under2018och uppgiften ärdärmedej tillämplig.
Dotterföretaget E-Ply Edsbyn Plywood AB ingår inte i koncernredovisningen med hänsyn till undantagen i ÄRL7 Kap. 5 § pt3. Enligt oreviderat siffermaterial
uppgick företagets totala ROrelseintäkter för är 2018 till 13, 3 Mkr, Resultat efter skatt till -1, 5 Mkr samt Eget Kapital per 2018-12-31 till 2,0 Mkr.

Not 14. Fordringarhos koncernföretag
2018-12-31
-Regleradefördrignar

2017-12. 31

-l

Moderfäretag
Ackumuleradeanskaffningsvärden:
-Vid årets början

56 581

-'nilkommande fordringar

19176

1020

-Regleradefordringar

-1129

-1883

-Omklassificeringar (fr kortfristig koncernfordran)
Redovisatvärdevid årets slut
74 628

56581

49203

8241

Not 15. Andelar i intresseföretag
2018-12-31

2017-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början

1084

-Inköp

-Arets andel i intresseföretagens resultat

-25

-Nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

4386
270

-71
-3500

1 059

1 085

3464

6694

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början

- Inköp

270

- Nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

-3500
3 464

3464

Specifikationavmoderföretagetsoch koncernensinnehavavandelari intresseföretag
Justerat
eget kapital

Intresseföretag/0rg.nr, säte

Andelar/

antal i % i)*

Kapitalandelens

värdei koncernen*

Redovisat värde hos

moderfäretaget

Direktägda

Iterata AB, (Publ. ), 556376-6814, Upplands-Väsby

2534

25,9

Ägarandelenav kapitaletavses, vilket ävenöverensstämmermed andelenav rösternaförtotalt antal aktier.
* Uppgifter avser 2018.

Not 16 Andra långfristigavärdepappersinnehav
201B-12-31

2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid arets början

13097

14971

-Tillkommande tillgångar

10096

950

- Nedskrivningar
Redovisatvärdevid åretsslut

-l 300
21 893

-2 824
13 097

50

50
50

Koncern

Moderföretag
Ackumuleradeanskaffningsvärden:
-Vid arets början
Redovisat värde vid årets slut

Specifikationav värdepapper

2018-12-31

2017-12-31

Redovisat värde

Redovisat värde

2065
8384

2000

2663
7392

2663

Koncernen
A-krdo International AB

Elkab Studios AB
GumblerABfPubl.)
Hedera Group AB
EMPEDiagnosticsAB
Cloud of Sweden AB

8384

1339
50

50

21 893

13097

Moderföretag
Cloud of Sweden AB

50
50

50

1059

3464

1 059

3464

Not 17. Uppskjuten skatt
Uppskjuten
Koncern-2018-12-31

skattefordran

Byggnaderoch mark
Maskiner och inventarier

Uppskjuten
skatteskuld
-2698

-2698

-2044

-2044

Periodiseringsfonder

-592
.

Uppskjuten
Koncern-2017-12-31

Netto

skattefordran

Byggnaderoch mark
Maskiner och inventarier

5334

Uppskjuten
skatteskuld
-3147
-2385

Periodiseringsfonder

Understottsavdrag

447
447

.

-592
5334

Netto
-3147

-581

-2385
-581

-61)3

-56BB

447

Uppskjutna skatter värderas utifrän nominell skattesats.

Not 18. Antal aktier och kvotvärde
2018-12-31

2017-12-31

45012981
0, 1283

30008721
0, 1283

33050217

22 033 478

0, 1283

0, 1283

A-aktier (10 röster)
antal aktier
kvotvärde

B-aktler (l röst)
antal aktier
kvotvärde

Efter perioden har nya aktier registerats i samband med optionslösen.
Totalt antal utestående aktier uppgårefter dessa registreringartill 96 207 374 st varav 55 321 721 A-aktier samt 40 885 654 B-aktier.

Not 19. Övrigaskulder till kreditinstitut
2017-12-31

2018-12-31
Koncern

Förfallotidpunkt, 1-5 ärfrån balansdagen
FOrfallotldpunkt, senare än fem år från balansdagen

3000

2000

9625
12625

11 125
13125

Not 20. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen
2018-12-31

2017-12-31

Fastighetslnteckningar

15000

15000

Summa ställda säkerheter

15000

15000

Ställda säkerheter
Koncernen

Föregna skulder och avsättningar
Övrigaskulder till kreditinstitut

Emntualförpliktelset
Koncernen har inga eventualförpliktelser per balansdagen.
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Not 21. Transaktioner med närstående

Ledamöter i styrelsen har givit lån till Bolaget. Pä balansdagen uppgick
försträckningarnatill 387 tkr. Under aret har ett företagnärståendeledamöten Fredrik Vojbacke erhållit ersättning för utförda redovisningstjanster.
Transaktionerna har skett på marknadsmässiga villkor.

Not 23. Koncernuppgifter

Inköp och försäljning inom koncernen
Av koncernens totala inköp och försäljning mått i kronor avser 27% av

inköpenoch 25% av försäljningenandra företaginom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Av moderföretagetstotala inköp och försäljningmätt i kronor avser 7% av

Not 22. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

inköpen och 100% av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. Intäkter enligt resultaträkningen, l 504 kkr,

Efter perioden i mars 2019 genomfördes en nyemission i portföljbolaget
Gumbler AB om 230 Mkr på en beräknad teckningskurs kring 400 kr per

avser i sin helhet dotterföretaget E-Ply Edsbyn Plywood som inte ingår i
koncernredovisningen med hänsyn till undantagen i ÄRL7 Kap. 5 ä pt3.

aktie; att jämföra med Transferators tidigare kommunicerade kurs vid nyemission i Gumbler AB i januari 2018 om 244 kr per aktie. Transferator
Ventures AB, ett helägt dotterföretag till Transferator AB äger 99 743 st
aktier i Gumbler AB, motsvarande 3,8% av röster och kapital, beräknat
efter nyemissionen. Dessa aktier är bokförda till totalt 2, 7 Mkr.

l mars 2019 genomfördes Sven registrering av genomförd teckning på

de uteståendeteckningsoptionsseriema T04A samt T05B.Teckningsgraden uppgick till 81,7% i T04A samt 89,96 % i T05B och totalt tillfördes
Transferator 17, 7 Mkr genom lösen av optionerna. Parallellt med detta tecknades även aktier med stöd av optioner riktade till till ledande

befattningshavare. Dessa optioner innebar teckning av totalt 3 364 972 st
nya aktier; varav 2 136 654 A-aktier samt l 228 318 B-aktier. Teckning
har skett till 1, 20 kr per aktie enligt villkoren i samtliga serier och därmed
tillförs Transferator AB en kontant likvid om totalt 21. 7 Mkr före emissionskostnader som uppgick till cirka 10 Tkr. Totalt antal utestående aktier

uppgår efter dessa registreringar till 96 207 374 st varav 55 321 721
A-aktier samt 40 885 654 B-aktier. Aktiekapitalsökningen med anledning
av optionslösen blir 431 823 kr och totalt aktiekapital i Transferator efter
registrering uppgårtill 12 346 176,39 kronor.

^

Underskrifter

Stockholm den <2'2 -^

2019

Jakob Johansson

Fr rik Vojbacke

Styrelseordförande

Ve ställande direktör

Guntis Bran

Henrik Halvorsen
Styrelseledamot

Styrelseled

ot

Min revision

rättelse har lämna

en

/?3^

2019.

er Strömberg
Auktoriserad revisor

Koncernensresultat-ochbalansräkningsamtmoderbolagetsresultat-ochbalansräkningblirföremål
förfastställelse på ordinarie årsstämma.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämmani Transferator AB (Publ)
Org. nr 556692-3248

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden

Jagharutfört enrevision av årsredovisningen ochkoncernredovisningen förTransferator AB (Publ)
förräkenskapsåret2018.

Enligtminuppfattningharårsredovisningenochkoncernredovisningenupprättatsi enlighetmed
årsredovisningslagenochger eni allaväsentligaavseendenrättvisandebildavmoderbolagetsoch
koncernens finansiella ställning per den 2018-12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde

föråretenligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen ärförenligmed årsredovisnmgens och
koncernredovisningensövrigadelar.

Jagtillstyrker därförattbolagsstämmanfastställerresultaträkningenochbalansräkningenför
moderbolaget ochkoncernen.
Grundför uttalanden

Jagharutförtrevisionenenligt IntemationalStandardsonAuditing(ISA) ochgodrevisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt dessastandarder beskrivs nännare i avsnittet Revisorns ansvar. Jagär
oberoende i jförhållandetill moderbolaget ochkoncernen enligt godrevisorssed i Sverige ochhar i
övrigt fullgjort mitt yrkesetiskaansvarenligt dessakrav.

Jaganser att derevisionsbevis jag har inhämtat ärtillräckliga ochändamålsenliga som grund förmina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det ärstyrelsen ochverkställande direktören som haransvaret for att årsredovisningen och
koncernredovisningenupprättasochatt degerenrättvisandebild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ochverkställandedirektörenansvararävenfördeninternakontroll som de bedömerär

nödvändigföratt upprätta en årsredovismng ochkoncemredovisiiing som inte innehåller några
väsentligafelaktigheter,vare sigdessaberorpåoegentligheterellerpåfel.
Vidupprättandetavårsredovisningenochkoncemredovisnmgenansvararstyrelsenochverkställande
direktören förbedömningen av bolagets och koncernens fömiågaatt fortsätta verksamheten. De
upplyser, när såärtillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten

ochatt användaantagandetomfortsatt drift. Antagandetomfortsatt drifttillämpasdockmte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göranågot av detta.

Transferator AB (Publ), Org. nr 556692-3248

^

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om hiiruvida årsredovisningen och

koncernredovisningensomhelhet inte innehållernågraväsentligafelaktigheter,varesigdessaberorpå
oegentligheterellerpåfel, ochatt lämnaenrevisionsberättelsesominnehållerminauttalanden.Rimlig
säkerhet är en höggrad av säkerhet, men äringen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådanfinns.
Felaktigheter kan uppstå pågrund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligenkan förväntaspåverkade ekonomiskabeslut somanvändarefattarmed
grundi årsredovisningenochkoncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptiskinställningunderhelarevisionen. Dessutom:
- identifierar ochbedömerjag riskerna förväsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncemredovisnmgen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utfor

granskningsåtgärderblandannatutifråndessariskerochinhämtarrevisionsbevissomärtilh-äckliga
och ändainålsenliga för att utgöra en grund förmina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter ärhögre änfor en väsentlig felaktighet som beror på
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelänmanden,
felaktiginformationeller åsidosättandeav intern kontroll.
- skaffarjag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse förmin
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte föratt uttalamig om effektiviteten i deninternakontrollen.
- utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysnmgar.
- drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncemredovisiiingen. Jagdrar också en

slutsats, medgrundi deinhämtaderevisionsbevisen,omhumvidadetfinnsnågonväsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådanahändelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets ochkoncernens förmågaatt fortsättaverksamheten. Omjag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måstejag i revisionsberättelsen fästauppmärksamheten påupplysningarna
i årsredovisningenochkoncernredovisningenom denväsentligaosäkerhetsfaktorneller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Minaslutsatserbaseraspåde revisionsbevis sominhämtasfi-amtill datumet for revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göraatt ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.

- utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och mnehållet i årsredovisningen och

koncemredovisnmgen,däriblandupplysningarna,ochomårsredovisningenochkoncemredovisningeu
återger de underliggande transaktionerna och händelserna påett sätt som ger en rättvisande bild.
- inhämtarjag tillräckligaochändamålsenligarevisionsbevis avseendedenfinansiellainformationen
för enheterna eller affärsaktivitetema inom koncernen för att göraett uttalande avseende
koncernredovisningen.Jagansvararfor styrning, övervakningochutförandeav koncemrevisionen.
Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden.

Jagmåste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jagmåste också infonnera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däriblandde eventuellabetydandebristeri deninternakontrollen somjag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen harjag ävenutfört en revision av

styrelsens ochverkställandedirektörensförvaltningförTransferatorAB (Publ) förräkenskapsåret
2018 samt av förslaget till dispositioner beti-äffande bolagets vmst eller förlust.
Jagtillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och

beviljar styrelsens ledamöterochverkställandedirektörenansvarsfiihetförräkenskapsåret.
Grund för uttalanden

Jaghar utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i

avsnittet Revisornsansvar.Jagäroberoendei förhållandetill moderbolagetochkoncernenenligt god
revisorssedi Sverigeochhari övrigtfullgjort mitt yrkesetiskaansvarenligt dessakrav.
Jaganseratt derevisionsbevisjagharinhämtatärtillräckligaochändamålsenligasomgrundförmina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det ärstyrelsensomharansvaretförförslagettill dispositionerbeträffandebolagetsvinst ellerförlust.
Vid förslagtill utdehiing innefattar detta bland annat enbedömning av om utdehungen ärförsvarlig
med hänsyntill dekrav som bolagets ochkoncernens verksamhetsart, omfattning ochrisker ställerpå
storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning
lövngt.

Styrelsenansvararförbolagetsorganisationochförvaltningenavbolagetsangelägenheter.Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att

tillse att bolagetsorganisationärutformadsåatt bokföringen,medelsförvaltningenochbolagets
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören

skaskötadenlöpandeförvaltningenenligt styrelsensriktlinjer ochanvisningarochblandannatvidta
de åtgärdersom ärnödvändigaföratt bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar

Mitt målbeträffanderevisionenavförvaltiungen,ochdärmedmitt uttalandeom ansvarsfi-ihet,äratt
inhämtarevisionsbevisföratt medenrimlig gradav säkerhetkunnabedömaomnågon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
- företagit någon åtgärdeller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättaingsskyldighetmot bolaget, eller

- pånågot annat sätthandlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och

därmedmitt uttalande om detta, äratt medrimlig grad av säkerhetbedömaom förslaget ärförenligt
med aktiebolagslagen.

TransferatorAB (Publ), Org. nr556692. 3248

Rimlig säkerhet är enhöggrad 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

ersättningsskyldighetmotbolaget, eller att ett förslagtill dispositioneravbolagetsvinst eller förlust
inte ärförenligtmedaktiebolagslagen.

Somendel avenrevisionenligt godrevisionssedi Sverigeanvänderjagprofessionelltomdömeoch
har enprofessionellt skeptisk mstälhung under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner avbolagets vmst eller förlust grundar sig främstpårevisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder somutförsbaseras påmin professionella
bedömning

med utgångspi mkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar

granskningen på

sådana åtgärder, områden och förhållanden som ärväsentliga for verksamheten och däravsteg och
överträdelser skulle hasärskildbetydelse forbolagets situation. Jaggårigenom ochprövarfattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagnaåtgärderoch andraförhållandensom ärrelevanta for mitt uttalande

omansvarsfrihet. Somunderlagförmitt uttalandeom styrelsensförslagtill dispositionerbeträffande
bolagets vinst eller förlust harjag granskat om förslaget ärförenligt med aktiebolagslagen.
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