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VD kommenTAr

Året 2011 blev ett år där den Europeiska skuldkrisen lade sordin på investerares riskvilja. För Transferator har 
den volatila samt negativa utvecklingen på aktiemarknadens både direkta och indirekta effekter. Direkta effekter i 
form av värdefall på våra listade innehav men också indirekta effekter vid kontakter med entreprenörer som söker 
kapital. Ingen gagnas av en utdragen börsnedgång men samtidigt ser vi att värderingarna på onoterat blir mer 
realistiska när börsen går ner. Noterat och onoterat har ju en korrelation men med en viss eftersläpning.
 
Under 2011 gjordes mindre investeringar i tre nya bolag; Imodules AB (programvara), C Security Systems AB 
(säkerhet) och Biosensor Applications AB (biotech). De förstnämnda är onoterade bolag i tidig kommersiell fas.  
I fallet Biosensor, som är listat på AktieTorget, är vi entusiastiska över produkten och dess olika applikationer.  
Vi tycker också företagets nya ledning gjort mycket för att hantera kostnadssidan samt fokusera sina resurser 
inom marknad och sälj. År 2012 blir ett intressant år för Biosensor och värdepotentialen från nuvarande nivåer 
kan vara mycket stor.
 
Vi fokuserade under året mycket på innehaven i vår befintliga portfölj och vi ser att vårt arbete givit resultat i 
framförallt Mr Green och Jays. Båda bolagen utvecklades enligt vår bedömning mycket väl under året och när 
maskineriet väl tagit fart är vår erfarenhet att det forsätter. Försäljningstillväxten var mycket stark i båda bolagen, 
där Mr Green under 2011 ökade spelöverskottet till ca 22,4 MEUR och Jays visade ett positivt nettoresultat (Q3 
2011) med en tillväxt på 161% mot samma period föregående år. Vi bygger mycket av vår investeringsfilosofi på 
att ledningen i portföljbolagen skall vara extremt kommersiellt inriktade, och drivna av att ständigt leverera en 
produkt, tjänst, eller upplevelse i världsklass.  
 
Vi investerade under året nytt kapital i både Jays AB, Aqurat Fondkommission AB och Mediaprovider.  
I Aqurat Fondkommission har kapitalet stärkts i syfte att expandera verksamheten och bredda intäktsbasen. 
Mediaprovider har under 2011 tyvärr fortsatt att underprestera. Mot denna bakgrund har vi under inledningen  
av 2012 valt att avveckla vårt innehav med förlust. Vår syn på hur man bör lösa bolagets finansiella situation  
gick ej att förena med ledningens syn och villkor.
 
Inledningen av 2012 har präglats av ett fortsatt nära samarbete med våra portföljbolag samt löpande  
utvärderingar av nya objekt. Vi tittar framöver främst efter konsumentorienterade bolag med tydligt för- 
säljningsfokus. Jag hoppas att under året kunna presentera en eller ett par nyinvesteringar med detta  
tydliga fokus.
 
Jag vill önska dig som aktieägare en riktigt trevlig sommar!
 

Jakob Johansson
VD Transferator AB (publ.)
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sTyrelsen och leDAnDe BefATTnIngshAVAre

sTyrelseorDfÖrAnDe 

Tommy Trollborg – född år 1939 
Ledamot i styrelsen sedan 15 juli 2008 
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan,  
Stockholm 1963

Tommy Trollborg har mellan åren 1963-1989 varit 
verksam som auktoriserad revisor. Sedan 1989  
arbetar Tommy Trollborg aktivt i flera nationella  
och internationella bolagsstyrelser med bas från 
Randogne, Schweiz.

orDInArIe leDAmoT / VD 

Jakob Johansson – född år 1981 
VD i Transferator AB sedan juli 2008
Ledamot i styrelsen sedan 5 maj 2008 
Utbildning: Juristlinjen Stockholms Universitet 
Ekonomistudier Uppsala Universitet. 

Jakob Johansson har en bakgrund som egen  
företagare och investerare inom huvudsakligen  
IT-, finans och fastighetsbranschen.

orDInArIe leDAmoT/cfo

Fredrik Vojbacke – född år 1973 
CFO i Transferator AB sedan juli 2008
Ledamot i styrelsen sedan: 5 maj 2008 
Utbildning: Ekonomlinjen vid Stockholms  
Universitet, University of Macau

Fredrik Vojbacke har en bakgrund inom corporate 
finance och som egen företagare /investerare  
med över 10 års erfarenhet av finansiell rådgivning 
till företag.

Insynspersoners innehavsförändringar

   IB 2011 förändring uB 2011 
    under 2011

Ordf. Tommy Trollborg  A-aktier 72 500 0 72 500

  B-aktier 149 089 0 149 089

VD/sty. Jakob Johansson  A-aktier 515 491 0 515 491

  B-aktier 857 981 0 857 981

CFO/sty. Fredrik Vojbacke  A-aktier 505 258 0 505 258

  B-aktier 143 370 0 143 370
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TRANSFERATORS INNEHAV

Green Gaming Group Ltd (Mr Green)
Mr Green är nästa generations nätcasino som erbjuder spelaren en utökad spelkänsla och förbätt-
rade navigeringsmöjligheter. Casinot har ett av marknadens största spelutbud med spel från leve-
rantörer såsom Nyx Interactive, Net Entertainment och Betsoft Gaming. Mr Green har en spellicens 
på Malta utfärdad av Lotteries and Gaming Authority. Mr Green erbjuder såväl traditionella kasino-
spel såsom fransk roulett, blackjack och det senaste inom virtuell hästkapplöpning, nyskapande  
enarmade banditer samt de senaste kortspelen. Under 2010 erbjöd Mr Green mer än 160 spel på 
lokala språk jämfört med 130 föregående år. Bakom bolaget står två av Betssons grundare: Fredrik 
Sidfalk och Henrik Bergquist. VD och medgrundare är Mikael Pawlo. 

Nya registrerade kunder under 2009 var 80 000 och motsvarande siffra för år 2010 var 190 000. 
Detta ger en ökning med 137% mellan 2010 och 2009. Totalt antal registrerade kunder per  
december 2010 var 285 000, och per 30 juni 2011 var motsvarande siffra 370 000.

Finansiellt uppvisar Mr Green en mycket starkt utveckling och tillväxt. Spelöverskottet (intäkter) för 
2009 uppgick till 4,4 MEUR. För åren 2010 samt 2011 var motsvarande siffror 15,6 MEUR respek-
tive 22,4 MEUR vilket innebär att Mr Green uppvisade en tillväxt om 409% över två år.

Transferator investerade första gången i Mr Green under sommaren 2008. I takt med Mr Greens 
utveckling har Transferator ökat sin ägarandel till 17,17% av kapital och röster. Mr Green utgör för 
närvarande Transferators värdemässigt största innehav.

Aqurat Fondkommission AB
Aqurat Fondkommissions affärsidé är att ge små och medelstora tillväxtbolag en okompli-
cerad ingång till finansmarknaden genom att erbjuda emissionstjänster med hög kvalitet 
och personlig service. Som emissionsinstitut och kontoförande institut i VPC kan Aqurat er-
bjuda ett brett utbud av emissionsrelaterade tjänster. Aqurat Fondkommission AB är ett vär-
depappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Transferator beslutade att in-
vestera i Aqurat Fondkommission AB i augusti 2009 och har sedan dess ökat sitt ägande 
kontinuerligt. VD i Aqurat Fondkommission AB är Gunnar Dahlman och företaget har idag 4  
anställda. Omsättningen för 2010 uppgick till 4,7 Mkr (2,8 Mkr för 2009). Bolaget har tecknat 
avtal om köp av ytterligare aktier i Aqurat Fondkommission AB innebärandes att ägarandelen ökar 
till 84,1%.

Jays AB
Jays designar, utvecklar och marknadsför musikhörlurar och tillbehör för användning i mobila  
musikenheter såsom iPhone, iPod, MP3-spelare, mobiltelefoner, spelkonsoler och andra liknande  
produkter. Bolaget har sedan starten år 2006 siktat på en internationell marknad med produkter av ren 
Skandinavisk design kombinerad med hög teknisk kvalitet till bra pris. Med denna positionering har 
Jays på endast fyra år vunnit kritikernas och konsumenternas förtroende och rönt stor uppmärksam-
het internationellt. Jays AB är listat på First North. Transferator äger cirka 11,7% av kapital och röster i  
Jays AB. Företaget har idag 6 anställda. Omsättningen för 12 månader 2010/2011 var cirka 23,9 Mkr 
(9,7 Mkr 2009/2010).
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imodules AB
Transferator äger 20% av det nystartade mjukvaruföretaget iModules AB (Publ.) iModules AB ut-
vecklar en mjukvaruplattform med vilken mobiloperatörer kan erbjuda innovativ funktionalitet och 
förhöjd kundnytta i sina befintliga nät. För närvarande fokuserar iModules på att kommersialisera 
en ANPS-tjänst (Automatic Number Presentation Service) som är en nätbaserad och automatisk 
nummerpresentationstjänst. Grundare till iModules är Patrik Nybladh som tidigare grundat Lägenhets-
byte.se, en tjänst som idag är Sveriges största bostadsbytare. Patrik har även drivit Andrahand.se.

Biosensor Applications AB
Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har 
utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. 
Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. 
Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden 
av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhets-
företag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen. Transferator AB äger cirka 
22,2% av Bolaget.
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styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. uppgifter inom parentes avser föregående år.

Information om verksamheten

Transferator AB (Publ.) (”Bolaget”) är ett riskkapitalbolag med 
strategin att förvärva minoritetsandelar i lovande tillväxtföretag 
med tydlig värdepotential, onoterade såväl som noterade. Trans-
ferators värdepappersportfölj består i huvudsak av delägande i  
företagen Green Gaming Group Ltd (”Mr Green”), Jays AB (Publ.), 
Aqurat Fondkommission AB, Imodules AB (Publ.) och Biosensor 
Applications AB (publ.). 

Transferator har inget uttalat branschfokus men framförallt före-
dras Internet-företag och företag inom TICE-sektorn (Technology, 
Information, Communication and Entertainment). 

Bolaget är baserat i Stockholm. Verksamheten grundades år 
2008 av Jakob Johansson (VD) och Fredrik Vojbacke (CFO). 
Transferator har cirka 1000 aktieägare och Bolagets aktie är lis-
tad på AktieTorget under kortnamn TRAN-a samt TRAN-b.

substansvärdets utveckling, 12 månader 2011

Transferators substansvärde uppgick den 31 december 2011 till 
10,70 kronor per aktie vilket är en minskning med 2,6% jämfört 
med årets början. De listade innehaven i Transferators portfölj, 
vilka utgör cirka 10% om värdet, följer den generella utvecklingen 
på aktiemarknaden men aktiekursernas svängningar i portföljbo-
lagen tenderar att vara kraftigare. Då huvuddelen av portföljen är 
i onoterade bolag har utvecklingen av substansvärdet under året 
varit mer stabilt än den generella aktiemarknadens utveckling. 

Finansiering av portföljinvesteringar och övrigt rörelsekapitalbe-
hov har skett genom försäljning av värdepapper och en ökad 
nettoskuldsättning. Substansrabatten, mätt såsom slutkurs i 
förhållande till substansvärde, har under kvartalet minskat i  
A-aktien men ökat i B-aktien. På balansdagen uppgick rabatten 
till 32% och 48% avseende A- respektive B-aktien.12 månader

fÖrVAlTnIngsBeräTTelse

 Total portfölj noterat/listat onoterat

Ingående balans 2011-01-01 113 768 5 824 107 944

Investeringar i portföljbolag 11 783 10 670 1 113

Försäljningar -5 152 -4 350 -802

Värdepappersutdelning 0 0 0

Värdeförändringar i portföljen -1 618 -9 -1 609

Valutakurs-/ omräkningsdifferenser 121  

utgående balans 2011-12-31 118 902 12 135 106 646

Per  2011-12-31 (Tkr)

Nettoskuldsättning  9 121 Slutkurs A-aktie, kr 7,25

Substansvärde 109 781 Slutkurs B-aktie, kr 5,60

Substansvärde per aktie, kr 10,70 Substansrabatt A-aktie 32%

Utveckling substansvärde för år 2011 -2,56% Substansrabatt B-aktie 48%



8

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

JAnuArI - mArs
 I januari genomfördes en extra bolagsstämma där bolagsord-

ningen ändrades för att förenkla kallelsereglerna till bolags-
stämma. Vidare beslutades att förtydliga användningen av 
varumärket Transferator.

 Bolaget konverterar under kvartalet majoriteten av innehavet 
i Jays KONV1 till nyemitterade aktier i Jays AB; samtidigt 
avyttrades motsvarande antal befintliga aktier varvid antalet 
ägda aktier i Jays blev oförändrat.

APrIl - JunI
 Transferator AB tillkännager att Bolaget genomfört en seed-

investering i det nystartade mjukvaruföretaget iModules AB 
(Publ.). Genom investeringen erhåller Transferator en ägarandel 
om 20% av röster och kapital i iModules AB.

JulI - sePTemBer
 Transferator ökade sitt ägande i Mediaprovider Scandinavia 

AB (listat Firsth North) till 10,1% från en ägarandel om 8,7%.
 Ökningen gjordes i samband med Mediaproviders nyemis-

sion med företrädesrätt.

 Mr Green rapporterade under perioden att spelöverskottet 
(intäkterna) för Green Gaming Group Ltd (”MrGreen.com”) 
avseende räkenskapsåret 2010 uppgick till netto 16,2 MEUR 
att jämföras med 2009 års siffra om netto 4,6 MEUR, en  
ökning med 252%.

 Första halvåret 2011 uppvisade MrGreen.com även en 
fortsatt kraftig tillväxt i spelöverskottet jämfört med motsva-
rande period 2010. Antalet registrerade kunder ökade under 
perioden från 285 000 st vid utgången av 2010 till 370 000 
st per 30 juni 2011. Antalet anställda uppgick till 71 personer 
per 30 juni 2011.

 Jays AB kommunicerar i september att bolaget genomför en 
företrädesemission med företrädesrätt för aktieägarna.

 Transferator byter kontorsadress till nya ändamålsenliga 
lokaler på Skeppsbron 6.

okToBer - DecemBer
 Det svenska nätcasinot Mr Green har för fjärde året i rad tagit 

plats på Internetworlds prestigefyllda lista över Sveriges bästa 
sajter. Det är dessutom tredje gången sedan lanseringen år 
2008 som Mr Green utses till vinnare i kategorin Sveriges 
bästa spelsajt.

 Jays avslutar sin nyemission och tillförs 12,4 Mkr varvid Trans-
ferator tecknade sin pro rata andel om 3 Mkr av nyemissionen.

kommentar till finansiell utveckling

Årets resultat uppgick till -4,7 Mkr. Huvuddelen av det negativa 
resultatet kan förklaras av posten finansiella intäkter och kost-
nader inkl. värdeförändringar som uppgick till -3,7 Mkr. Inom  
ramen för denna post gjorde Bolaget under året nedskrivningar 
på finansiella tillgångar om -5 Mkr, dessa uppvägdes till viss del 
av bokförda vinster på andelar i intressebolag med 2,6 Mkr, net-
tot slog dock således negativt på resultatet. Bolaget redovisar  
under året uppskrivningar på intressebolag mot uppskrivnings-
fond i eget kapital varvid dessa inte påverkar resultatet. Under 
året gjordes avsättningar om 2,3 Mkr till denna fond.

Resterande del av årets förlust kom från rörelsen vilken visade ett 
resultat om -1,6 Mkr, före avskrivningar. Förlusten i rörelsen är en 
naturlig del i ett aktivt förvaltande riskkapitalbolag och motsvarar 
vad som generellt inom branschen brukar kallas för förvaltnings-
kostnad och relateras denna mot Transferators portfölj uppgick 
den aktiva förvaltningskostnaden för 2011 till cirka 1,3% av port-
följvärdet, vilket får anses konkurrenskraftigt.

Eget kapital uppgick per balansdagen till 114,0 Mkr (11,11 kr/ 
per aktie). Soliditeten minskade till 92,0% (98,6%) såsom en 
följd av det negativa resultatet och en ökad skuldsättning. Bolaget 
har en s.k. AAA-rating från företaget Soliditet. För perioden var 
avkastningen på eget kapital -4,1%. Bolagets likvida medel upp-
gick till 9,9 Mkr inräknat marknadsvärdet av listade värdepapper 
varvid hänsyn har tagits till efter perioden genomförd avyttring av 
samtliga aktier i Mediaprovider Scandinavia AB. 
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miljöfrågor
Bolaget har inte upprättat någon miljöpolicy då verksamhetens 
art inte anses ha någon direkt miljöpåverkande effekt. Bolaget 
bedriver ingen anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet  
enligt miljöbalken. 

finansiella instrument
En väsentlig del av Bolagets tillgångssida utgörs av finansiella  
anläggningstillgångar. Värderingen av dessa finansiella anläggnings-
tillgångar är således av stor betydelse för Bolagets finansiella ställ-
ning och resultat. För ytterligare upplysning om redovisningsprinci-
per avseende finansiella instrument hänvisas till not 1 samt not 13.

framtida utveckling
Året 2011 blev ett år där den Europeiska skuldkrisen kom upp 
till ytan med Grekland i huvudrollen. Aktiemarknaden reagerade 
starkt negativt och för Transferator har  aktiemarknadens utveck-
ling både direkta och indirekta effekter. Direkta effekter i form av 
värdefall på de listade innehaven men också indirekta effekter 
kan ses i inställningen hos de entreprenörer vilka  söker kapital. 
Ingen gagnas av en utdragen börsnedgång men samtidigt förefal-
ler värderingarna på onoterat bli mer realistiska när börsen går 
ner. Noterat och onoterat har en korrelation men med en viss 
eftersläpning. 

Vi fokuserade under år 2011 mycket på innehaven i vår befint-
liga portfölj och vi ser att vårt arbete givit resultat i framförallt 
Mr Green och Jays. Båda bolagen utvecklades mycket väl under 
året och när maskineriet väl tagit fart är vår erfarenhet att det 
forsätter. Året 2012 har öppnat svagt positivt på aktiemarknaden 
men runt hörnet verkar många marknadsaktörer oroa sig över en 
uppblossad skuldkris i Europa med nya länder såsom Spanien 
m.fl. Sammantaget är således de ekonomiska utsikterna osäkra. 
För Transferators portfölj vilken till stor del utgörs av ägandet i 
Mr Green med verksamhet inom spel på Internet har dock förut-
sättningar att utvecklas forsatt stabilt mot bakgrund av att spel-
marknaden historiskt visat sig motståndskraftig även i tider av 
ekonomisk nedgång.

risker och exponeringar relaterade till verksamheten
 
kapitalbehov
Bolaget bedriver investeringsverksamhet vilket till sin natur är en 
kapitalintensiv verksamhet. Oavsett framtida behov eller situation 
är, vid var tid, gällande villkor på riskkapitalmarknaden av stor 
betydelse för bolagets finansiering. Det är inte säkert att bolaget 
kommer att kunna anskaffa externt riskvilligt kapital när bolaget 
behöver det  och det finns ingen garanti att anskaffningen av 
kapital kan ske på fördelaktiga villkor för bolagets aktieägare. En 
sådan utveckling skulle väsentligt påverka Bolagets överlevnads-
förmåga, finansiella ställning och resultat negativt. 

risker kopplade till investeringar i andra företag, tvister m.m.
Den verksamhet som Transferator bedriver ger upphov till risk-
exponering. Att genomföra investeringar och avyttringar av värde-
papper såsom aktier och andelar i andra företag innebär en risk. 
Från period till annan kan Transferator ha en hög riskexponering 
mot enskilda investeringar (bolag) eller enskilda marknader och 
branscher. Bolaget kan göra investeringar i verksamheter som är 
mer eller mindre likvida vilket innebär att Bolaget i stor utsträck-
ning kan ha tillgångar av illikvid art där det generella marknads-
läget kan skapa hinder mot att genomföra avyttringar överhuvud-
taget eller på fördelaktiga villkor (s.k. ”likviditetsrisk”). Bolaget 
har såsom en del i sin verksamhet att hantera de affärsmässiga 
riskerna genom att skapa en diversifierad portfölj av investeringar 
där dessa fördelar sig på onoterade och noterade/listade innehav, 
olika branscher, länder samt investeringar i olika mognadsfaser i 
bolag. Vidare ska Bolagets organisation löpande följa och analy-
sera utvecklingen i innehaven för att i tid kunna identifiera, till-
varata och hantera möjligheter, risker och problem.

Avseende sin investering i Broadband Innovations har Bolaget 
en tvist med företaget och dess ledning avseende återbetalning 
av de lån vilka givits i samband med Bolagets engagemang år 
2008. I december 2011 erhöll Transferator viss framgång genom 
en dom i North Guateng High Court i Sydafrika varvid Broadband 
Innovations och ledningspersoner av domstol ålades att återbe-

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

JAnuArI - mArs
 Transferator tillkännager att Bolaget tecknat avtal om köp av 

ytterligare aktier i Aqurat Fondkommission AB innebärandes 
att ägarandelen ökar till 84,1%. När affären fullgjorts och  
aktierna tillträtts blir Aqurat Fondkommission ett dotterföretag 
till Transferator. Transferator har av Finansinspektionen sedan 
tidigare godkänts för ägande om 48,8% i Aqurat Fondkom-
mission AB och har nu ansökt om förnyat tillstånd. 

 Transferator flaggar i februari för ett ägande om 12,1% av  
kapital och röster i Biosensor Applications AB.

 Bolaget gör i mars en nyemission med företrädesrätt vilken 
övertecknas med 117%. Emissionen tillförde Bolaget 8,72 
Mkr före emissionskostnader om 0,4 Mkr. Av emissionslikvi-
den betalades 1,6 Mkr genom kvittning av fordran på Bolaget.

APrIl - mAJ
 Transferator etablerar dotterbolaget Iacta Management AB vars 

verksamhet är att utföra holding- och managementtjänster. 

 Transferator avyttrar samtliga aktier i Mediaprovider Scandi-
navia AB. Genom avyttringen realiseras en bokföringsmässig 
förlust om 0,73 Mkr varvid motsvarande belopp har reserverats 
för i bokslutet per balansdagen.

 Transferator väljer att utnyttja samtliga ägda optionsrätter i Jays 
AB för nyteckning av aktier. Totalt tecknade Transferator 283 
814 st aktier med en total likvid om 2,83 Mkr dvs. 10 kr per 
aktie. 
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tala lånebeloppet till Bolaget. Domen avses dock överklagas av 
motparten varvid det kan komma att ta ytterligare tid innan slut-
giltigt utslag kan ges. Innehav av värdepapper utgivna av Broad-
band Innovations och dess ledning har ingen nettoexponering i 
Bolagets balansräkning.
  
Valutarisker
Bolaget kan äga andelar och innehav vilka är denominerade i en 
utländsk valuta. Detta får till följd att Bolaget vid omräkning av 
dessa innehavs värden till svenska kronor får en valutaexpone-
ring som kan påverka värdet i svenska kronor både negativt och 
positivt beroende på hur utländska valutor handlas i förhållande 
till den svenska kronan. Bolaget valutasäkrar för närvarande inga 
innehav i utländsk valuta. 

nyckelpersoner kan sluta och beroende av medarbetare
Verksamheten är mycket beroende av kunskapen hos några få 
nyckelpersoner. En förutsättning för verksamhetens framtid är 
kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Det råder konkur-
rens om personal inom bolagets bransch. En brist eller oförmåga 
att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft kan påverka verk-
samhetens framtida utveckling väsentligen negativt. En förlust av 
nyckelpersoner kan allvarligt skada företagens verksamhet res-
pektive intjäningsförmåga och därmed även äventyra verksam-
hetens fortlevnad.  

konjunkturutveckling och andra händelser i omvärlden
Konjunkturen har en väsentlig påverkan på bolagets verksamhet. 
Förändringar i konjunkturen kan innebära att bolagets intäkter 
och resultat kan fluktuera kraftigt över tiden. Även andra händel-
ser i omvärlden såsom katastrofer, krig eller terrordåd kan avse-
värt negativt påverka bolagets möjligheter att bedriva verksamhet, 
både direkt och indirekt. 

risker associerade med tillväxt
En underliggande avsikt i verksamheten är att skapa tillväxt. För-
utom att det ställer höga krav på att kompetent personal anställs, 
kan satsning på tillväxt komma att innebära en ökad belastning 
på en redan liten organisation och ledning. En sådan utveckling 
kan hämma verksamhetens utvecklingstakt samt inverka negativt 
på dess framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. 

forskning och utveckling

Bolaget bedriver ingen egen forskning och utveckling (FoU) och 
har ej något direkt samarbete eller projekt med part i FoU syfte. 
Vissa av Bolagets investeringar är dock i företag som bedriver 
FoU som en del i sin naturliga verksamhetsutveckling.

utländska filialer

Bolaget har inga utländska filialer eller driftställen.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 97 117 227

Årets vinst -4 736 537

 92 380 690

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras 

så att i ny räkning överförs 92 380 690

 92 380 690

förslag till vinstdisposition

Vad beträffar Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efter-
följande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter.

Uppgifter från offentlig aktiebok.

ägarförhållanden enligt euroclear sweden AB (offentlig aktiebok)

Aktieägare A-aktier B-aktier Andel av röster Andel av kapital

Jakob Johansson 515 491 857 981 9,36% 13,38%

Fredrik Vojbacke inkl. bolag 505 258 143 370 8,08% 6,32%

Karl Trollborg 334 747 325 755 5,72% 6,44%

Peter Gustavsson 302 750 75 000 4,83% 3,68%

Övriga 4 342 269 2 859 605 72,02% 70,18%

Totalt 6 000 515 4 261 711 100,00% 100,00%
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resultaträkning not 2011 2010

Nettoomsättning  2  1 643  3 172

Övriga rörelseintäkter  2  1  1

  1 644  3 173

rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader  3, 4  -846  -1 336

Personalkostnader  5  -2 311  -2 128

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar   -62  -62

Övriga rörelsekostnader  6  -23  -

summa rörelsens kostnader  -3 242  -3 526

rörelseresultat  -1 598  -353

resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag  7  2 611  -

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är

anläggningstillgångar  8  -5 779  60 978

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   61  44

Räntekostnader och liknande resultatposter   -560  -102

summa resultat från finansiella poster  -3 667  60 920

resultat efter finansiella poster  -5 265  60 567

Skatt på årets resultat 9 528 18

Årets resultat  -4 737 60 585

resulTATräknIng
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BAlAnsräknIng

Balansräkning not 2011-12-31  2010-12-31 

TIllgÅngAr

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Varumärken  10  150  200

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 11  -  35

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 12 11 658 5 934

Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 107 244 107 834

Uppskjutna skattefordringar 9 4 111 3 583

Depositioner  - 27

  123 013 117 378

summa anläggningstillgångar  123 163 117 613

omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar   18 89 

Aktuella skattefordringar   47  26

Övriga kortfristiga fordringar   607  -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  14  55 158 

summa kortfristiga fordringar  727  273

Kassa och bank  9  315

summa omsättningstillgångar  736 588

summa tillgångar  123 899  118 201
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BAlAnsräknIng, forTs.

Balansräkning, forts. not 2011-12-31  2010-12-31 

egeT kAPITAl och skulDer

eget kapital 15

Bundet eget kapital

Aktiekapital  16 317 16 317

Uppskrivningsfond 16 5 346 3 100

  21 663 19 417

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust   97 117  36 532

Årets resultat   -4 737  60 585

  92 380  97 117

summa eget kapital  114 043  116 534

långfristiga skulder 15 

Övriga långfristiga skulder  -  0

summa långfristiga skulder  0 0

kortfristiga skulder  

Checkräkningskredit 17 4 722 -

Leverantörsskulder  403 425

Övriga kortfristiga skulder  3 931 539

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 800 703

summa kortfristiga skulder  9 856 1 667

summa eget kapital och skulder 19 123 899 118 201

Ställda säkerheter 20  3 000  Inga

Ansvarsförbindelser 21  Inga 1 000
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kAssAflÖDesAnAlys

kassaflödesanalys not 2011 2010

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster   -5 265 60 567

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm  3 279 60 894

  -1 986 -327

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  -455 1 013

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  8 191 -2 619

kassaflöde från den löpande verksamheten  5 750 -1 933

    

Investeringsverksamheten   

Investeringar i intressebolag  -4 071 -

Försäljningar av intressebolag  3 006 -

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 13 -7 212 -13 190

Försäljningar av finansiella anläggningstillgångar  2 221 17 905

kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 056 4 715

    

finansieringsverksamheten   

-Upptagna lån minskning/ökning  22 - -2 500

kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 -2 500 

    

Årets kassaflöde  -306 282

likvida medel vid årets början  315 33

likvida medel vid årets slut  9 315
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noTer

not 1. redovisnings- och värderingsprinciper

Transferator ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen 

och Bokföringsnämndens allmänna råd. Från räkenskapsåret 2009 tilläm-

pas Bokföringsnämndens nya allmänna råd. För 2008 redovisade bolaget 

enligt IFRS. Bolaget identifierade inte några väsentliga omräkningsdiffe-

renser till följd av bytet av redovisningsprinciper.

Intäkter

Intäktsredovisningen sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de 

framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla Bolaget och dess för-

delar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Samtliga Bolagets tjänsteuppdrag 

är på löpande räkning och resultatredovisas i den takt uppdraget utförs 

och faktureras.

lånekostnader

I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till 

vilken de hänför sig.

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas 

avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt 

förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-ford-

ringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesat-

ser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer 

att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även 

därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter 

av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära 

skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på 

tillgångar och skulder. Bolagets skattemässiga resultat kan avsevärt skilja sig 

från det redovisningsmässiga då Bolaget löpande redovisar finansiella  

anläggningstillgångar till verkligt värde enligt ÅRL 4:14a. I balansräkningen 

har bolaget outnyttjade förlustavdrag upptagna till 4,11  Mkr härrörande till 

rörelseförluster. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 

andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är 

sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.  

Bolaget strävar efter att samtliga huvudinvesteringar ska klassas såsom  

näringsbetingade aktier vilka enligt gällande svensk rätt är befriade från  

kapitalvinstbeskattning. Då lagstiftningen och tolkningar inom beskattnings-

området alltid förändras är bolaget vid var tid exponerad mot ändrade regler 

eller bedömningar som skulle kunna innebära en högre än beräknad skatt-

kostnad för bolaget.

Intresseföretagsredovisning 

Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där 

bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga an-

delar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. Värdeförändringar 

såsom en följd av värdering till tillförlitligt bestående värde avseende intres-

sebolag redovisas mot uppskrivningsfond under eget kapital. Som intäkt 

från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som 

intjänats efter förvärvet.

materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 

med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver 

ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation 

och underhåll redovisas som kostnader. 

I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period de 

uppkommer.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens be-

dömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, 

beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier: 5 år

finansiella instrument

Finansiella instrument värderas enligt ÅRL 4:14a till marknadsvärden (verk-

ligt värde) utifrån följande huvudsakliga principer: 

(i)  Noterade/listade innehav värderas till balansdagens stängningskurs 

enligt börs/marknadsplats.

(ii)  Onoterade innehav där pris per aktie kan fastställas genom exempelvis 

genomförda nyemissioner eller andra transaktioner såsom köp och för-

säljningar av befintliga aktier eller erbjudanden därom.

(iii)  Onoterade innehav där marknadsvärde inte kan ges genom (ii), vär-

deras till marknadsvärde genom värderingar samt investerat kapital. 

Värderingarna utförs av Bolaget med hjälp av nuvärdesberäkning av 

framtida kassaflöden där framtida kassaflöden baseras på företagens 

egna prognoser. 

kundfordringar

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som  

förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kund-

fordringar.

låneskulder

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktions-

kostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall åter-

betalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom ränte-

kostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid 

förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall åter-

betalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när 

skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts.

Transaktionsexponering

Kundfordringar och leverantörsskulder i utländsk valuta värderas till balans-

dagens kurser.

fordringar  

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovi-

sas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar 

upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

ersättningar till anställda

Pensionsförpliktelser

I Bolaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner.

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat 

juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Kon-

cernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas.

Aktierelaterade ersättningar

Bolaget har inga aktierelaterade ersättningar. 
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kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassa-

flödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Som likvida medel i analysen klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

nyckeltalsdefinitioner

solIDITeT

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i 

förhållande till balansomslutningen.

not 2. Intäkternas fördelning

 2011 2010

I nettoomsättningen ingår intäkter från:  

Tjänster 1 643 3 072

summa 1 643 3 072

  

I övriga intäkter ingår intäkter från:  

Återvunna kundförluster, kursvinst 1 1

summa 1 1

not 3. ersättning till revisorerna

 2011 2010

Revision  

Baker Tilly Stint AB  66  67

summa 66  67

not 4. operationella leasingavtal

 2011 2010

Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) 0  -5

not 5. Personal

 2011 2010

medelantalet anställda  

Män 2 2

Totalt 2 2

  

löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader  

Löner och ersättningar till styrelsen och  

verkställande direktören 1 390 1 350

Löner och ersättningar till övriga anställda 156 31

 1 546 1 381

Sociala avgifter enligt lag och avtal 505 480

Pensionskostnader för styrelsen och  

verkställande direktören 240 240

Totalt 2 291 2 101

 

ersättning och löner till ledande befattningshavare:  2011 2010

Styrelsens Ordförande Tommy Trollborg

- Arvode 90 90

VD / Styrelseledamot Jakob Johansson

- Lön / Arvode 650 630

- Pension 120 120

CFO / Styrelseledamot Fredrik Vojbacke

- Lön / Arvode 650 630

- Pension 120 120

summa  1 630  1 590

not 6. Valutakursdifferenser

 2011 2010

I rörelseresultatet ingår valutakursdifferenser avseende rörelsefordringar och 

rörelseskulder enligt följande:

Övriga rörelsekostnader 2 1

summa 2 1

 

Bolaget kurssäkrar inte förväntade flöden i utländsk valuta.

not 7. resultat från andelar i intresseföretag

 2011 2010

Realisationsresultat vid försäljningar 2 611 -

summa 2 611 0

  

not 8. resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

 2011 2010

Värdeförändring netto -4 960 57 314

Realisationsresultat vid försäljningar -819 3 736

Nedskrivningar - -72

summa -5 779 60 978

not 9. skatt på årets resultat

 2011 2010

Uppskjuten skatt 528 18

summa 528  18

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag 

i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom fram-

tida beskattingsbara vinster. Bolaget redovisar uppskjutna skattefordringar 

uppgående till 15 630 tkr avseende förluster uppgående till 4 111 tkr, som 

enligt Bolaget kan utnyttjas mot framtida beskattningbar vinst i rörelsen.

not 10. Varumärken

 2011 2010

Ingående anskaffningsvärden 250 250

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 250 250

Årets avskrivningar -100 -50

Utgående ackumulerade avskrivningar -100 -50

utgående restvärde enligt plan 150 200
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not 14. förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2011-12-31 2010-12-31

Garantiersättning 18 100

Övriga poster 38 58

 56 158

not 12. Andelar i intresseföretag

 Org nr Säte

Jays AB (publ) 556697-4365 Stockholm

Aqurat Fondkommission AB 556736-0515 Danderyd

Imodules AB (Publ.) 556734-5433 Stockholm

 kapital- rösträtts- Bokfört Antal   
 värde eget kapital kapital andelar

Jays AB (publ) 22 22 9 302 361 1 301 028

Aqurat Fondkommission AB 49 49 1 855 500 2 542 999

Imodules AB (Publ.) 20 20 500 000 1 000

summa   11 657 861

Skillnaden mellan bokfört värde och bolagets andel i intresseföretagens eget kapital uppgår till 8 356 tkr.

not 13. Andra långfristiga värdepappersinnehav

 2011-12-31 2010-12-31

Ingående anskaffningsvärden 16 688 24 536

Årets förändringar 

-Tillkommande värdepapper 7 212 13 190

-Avgående värdepapper -3 029 -18 203

-Omklassificeringar till intressebolag - -2 835

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 871 16 688

Ingående uppskrivningar/nedskrivningar 91 146 31 545

Årets förändringar

- Uppskrivningar på avgående värdepapper - -2 908

-Uppskrivningar  331 63 130

-Nedskrivningar -5 189 -72

-Uppskrivningar förd mot eget kapital - 3 100

-Omklassificeringar till intressebolag - -3 100

-Omräkningsdifferenser 85 -549

Utgående ackumulerade uppskrivningar/ 

nedskrivningar 86 373 91 146

utgående redovisat värde, totalt 107 244 107 834

Finansiella instrument värderas till marknadsvärden utifrån följande 

huvudsakliga principer: 

(i) Noterade/listade innehav värderas till balansdagens stängningskurs 

enligt börs/marknadsplats. Av huvudinvesteringarna värderas  

Mediaprovider Scandinavia AB enligt denna princip (Firsth North). 

Om försäljning av innehav skett efter balansdagen till pris väsentligt 

understigande balansdagens kurs upptas värdet i bokslutet motsvarande 

försäljningspris. 

(ii) Onoterade innehav där pris per aktie kan fastställas genom exempel-

vis genomförda nyemissioner eller andra transaktioner såsom köp och 

försäljningar eller erbjudande avseende motsvarande. Av huvudinveste-

ringarna värderas Green Gaming Group Ltd. enligt denna princip. 

(iii) Onoterade innehav där marknadsvärde inte kan ges genom (ii), 

värderas till marknadsvärde genom värderingar samt investerat kapital. 

Värderingarna utförs av Bolaget med hjälp av nuvärdesberäkning av 

framtida kassaflöden där framtida kassaflöden baseras på företagens 

egna prognoser. För bestämmande av värde på andelar i Green Gaming 

Group Ltd. har Bolaget utöver transaktionspris enligt (ii) även utfört en 

kassaflödesvärdering för att bedöma verkligt värde. Vid denna värdering 

tillämpades en diskonteringsränta om 20% avseende Green Gaming  

Group Ltd. Av huvudinvesteringarna värderas även värdepapper i Broad-

band Innovations (BI) Pty enligt denna princip men BI har ingen netto-

exponering på Bolagets balansräkning med anledning av reserveringar.

not 11. Inventarier

 2011 2010

Ingående anskaffningsvärden 59 59

Årets förändringar 

-Försäljningar och utrangeringar -59 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 59

Ingående avskrivningar -24 -13

Årets förändringar

-Försäljningar och utrangeringar 36 -

-Avskrivningar -12 -11

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -24

utgående restvärde enligt plan 0 35
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not 15. förändring av eget kapital

 Aktie- uppskriv- reserv- fond för Överkurs- Övrigt fritt summa eget 
 kapital ningsfond fond verkligt värde fond eget kapital kapital

eget kapital 2010-12-31 16 317 3 100 0 0 0 97 117 116 534 

Förändring uppskrivningsfond, se not 16  - 2 246 - - - - 2 246 

Årets resultat - - - - - -4 737 -4 737 

eget kapital 2011-12-31  16 317 5 346 0 0 0 92 380 114 043 

Per balansdagen uppgick aktiekapitalet i Bolaget till 16 316 939,34 kr. Kvotvärdet per aktie uppgår till 1,59 kr. Totalt antalet utesteånde aktier per 

balansdagen var 10 262 226 st varav 6 000 515 st A-aktier och 4 261 711 st B-aktier. A-aktiernas röstvärde är 10 och B-aktiens 1.  Bolagets A- och 

B-aktier är upptagna till handel på AktieTorget. Inga utestående, beslutade eller föreslagna teckningsoptionsserier föreligger i Bolaget. Efter balans-

dagen har Bolaget genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare till vilkoren 1:5 och teckningskurs 4,25 kr per aktie. Genom 

nyemissionen ökade antalet A-aktier med 1 200 103 st till 7 200 618 st samt antalet B-aktier ökade med 852 342 st till 5 114 053 st. Bolagsverket har 

registerat nyemissionen per den 9 maj 2012 och antalet totalt utgivna aktier i Transferator AB uppgår därmed till 12 314 671 st.

not 16. uppskrivningsfond

 2011 2010

Ingående saldo 3 100 -

Årets uppskrivningar 2 246 3 100

utgående saldo  5 346 3 100

not 17. checkräkningskredit

 2011-12-31  2010-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit  

uppgår till 4 700 -

not 18. upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2011-12-31  2010-12-31

Upplupna löner - 12

Upplupna semesterlöner 126 115

Upplupna sociala avgifter 120 78

Upplupet revisionsarvode 66 67

Övriga poster 488 431

summa 800 703

not 19. Transaktioner med närstående 

Avseende ersättning till ledande befattningshavare (närstående) redovisas 

dessa i Not. 5 ovan.

VD Jakob Johansson och ledamoten Fredrik Vojbacke inkl. närstående  

bolag har under året vid ett flertal tillfällen givit Bolaget kortfristiga lån. Lånen 

löper utan ränta för Bolaget. Per balansdagen 2011-12-31 föreligger skuld 

till närstående om 143 Tkr.

Bolaget har under året förvärvat listade värdepapper för 1,48 Mkr från  

ledamöterna Jakob Johansson samt Fredrik Vojbacke inkl. närstående  

bolag. Transaktionenerna har gjorts på marknadsmässiga villkor.

Ledamöterna Jakob Johansson, Tommy Trollborg samt Fredrik Vojbacke har 

som privatpersoner ingått borgenförbindelser mot kreditinstitut till förmån 

för Bolaget. Dessa borgenförbindelser utgör säkerhet för Bolagets externa 

upplåning.

not 20. ställda säkerheter

 2011-12-31  2010-12-31

för egna avsättningar och skulder  

  

Pantsatta värdepapper,  

Svenska Handelsbanken 3 000 -

summa 3 000 0

not 21. Ansvarsförbindelser

 2011-12-31  2010-12-31

Garantiförbindelse - 1 000

summa ansvarsförbindelser 0 1 000

not 22. upplåning

 2011-12-31  2010-12-31

Långfristiga skulder 0 0

summa 0 0

Förfallotider 0 0

Den del av långfristiga skulder som förfaller till  

betalning senare än fem år efter balansdagen 

summa 0 0
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman ________-_____-_____ för fastställelse.

Stockholm ________-_____-_____ 

Tommy Trollborg Jakob Johansson / styrelseledamot

Ordförande VD

Fredrik Vojbacke 

Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse som avviker från standardutformningen har lämnats ________-_____-_____ . 

Baker Tilly Stint AB

Per Nilsson

Auktoriserad Revisor
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Transferator AB (publ)
Adress:
Skeppsbron 6
SE-111 30 Stockholm

Tel. 073-506 07 07
www.transferator.se






