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Transferator AB är ett riskkapitalbolag med strategin att förvärva minoritetsandelar i lovande tillväxtföretag med tydlig värdepotential, onoterade såväl som noterade. En hörnsten i verksamheten är att rörelsen
är lönsam parallellt med utvecklingen av investeringportföljen för att inte belasta kapitalet i portföljen.
I enlighet med investeringsstrategin ska Transferator ha en långsiktig investeringshorisont och över
tiden, kapitalmässigt, kunna försvara en ägarandel om 10-15% i sina respektive portföljbolag.
Bolagets mål är att skapa en väldiversifierad värdepappersportföljd bestående av ett 15-tal innehav.
Bland bolagets större innehav finns idag Green Gaming Group Ltd (”MrGreen.com”), Broadband Innovations, Mediaprovider Scandinavia AB, Aqurat Fondkommission AB, Fingerprint Cards AB, Jays AB samt
Värmlands Finans Sverige AB.
Transferator har cirka 1 000 aktieägare och dess aktie är listad på AktieTorget under kortnamn TRAN-a
samt TRAN-b.

TRANSFERATOR AB, 12 MÅNADER, JANUARI-DECEMBER 20091
Årets resultat uppgick till 35,2 Mkr.
Avkastning på eget kapital uppgick till + 65%.
Vinst per aktie uppgick till 3,43 SEK.
Totala intäkter från rådgivningsverksamheten uppgick till 4 Mkr och rörelseresultatet blev 1 Mkr.
Soliditeten uppgick till 89%.
Styrelsen föreslår en värdepappersutdelning motsvarande 1 Mkr.
1) Transferator bedriver all verksamhet i Transferator AB, orgnr 556692-3248. Nuvarande verksamhet har bedrivits
sedan hösten 2008. Mot den bakgrunden föreligger inga rättvisande jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2009.
Vinst per aktie beräknad på antal aktier efter omvänd split.
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VD KOMMENTAR

När vi nu lägger år 2009 till handlingarna kan jag konstatera att det förändringsarbete som
påbörjades sommaren 2008 och avslutades sommaren 2009 givit resultat. Från att bolaget  under
dess relativt korta historia inte lyckats generera ett enda positivt kvartal, har vi under 2009 haft fyra
kvartal i rad med positivt resultat både i rådgivningsverksamheten samt investeringsverksamheten.
Under det fjärde kvartalet ökade intäkterna från rådgivningsverksamheten med över 90 procent
jämfört med årets tredje kvartal.
Flera av portföljbolagen uppvisade en mycket positiv utveckling under det andra halvåret 2009.
Mrgreen.com fortsätter att växa mycket kraftigt. Under hösten 2008 och i inledningen av 2009
investerade Transferator en stor del av sitt förvaltade kapital i Mrgreen.com under en period där
många investerare och riskkapitalbolag agerade avvaktande och generellt var mycket restriktiva med
nya investeringar givet det bistra finansiella klimatet.  Strategin kan tyckas vara riskfylld, men genom
att arbeta nära våra portföljbolag såsom aktiv ägare har vi kunnat sätta oss in i, och få en förståelse
kring respektive affär, och därmed kunnat fatta investeringsbeslut som varit väl övervägda.
Mrgreen.com har i skrivande stund kontor och verksamhet i fem länder, och för innevarande år står
ytterligare geografisk expansion samt produktutveckling på agendan.
Aqurat Fondkommission är ett annat innehav som under andra halvåret 2009 visat framsteg.
Från en utmanande start har bolaget nu etablerat en position såsom uppstickare inom sitt segment,
och jag ser med tillförsikt fram emot 2010 och det breddade produktutbud som Aqurat arbetar med.
I efterdyningarna av finanskrisen sommaren 2009 investerade Transferator i Aqurat Fondkommission,
en tidpunkt som visat sig väl vald.
Portföljbolaget Broadband Innovations ökade under året omsättningen med drygt 20% och bolaget
fortsätter att investera i sin infrastruktur för att kunna ta del av den ökade efterfrågan på kommunikationsprodukter i sin region. Under 2009 erhöll bolaget en statlig operatörslicens och jag hoppas att
likt 2009, återigen kunna bjuda in Er aktieägare till en presentation av bolaget i Stockholm.
Internetförlaget Mediaprovider där Transferator äger 10% av kapital och röster har under kvartalet
fortsatt att rationalisera sin verksamhet. Branschen har en historik av stadig tillväxt, och bolaget står
enligt min mening på en stark grund när annonskonjunkturen vänder.  
Transferators positiva utveckling under 2009 och dess låga skuldsättning i kombination med god
intjäningsförmåga skapar förutsättningar för att dela ut värden till våra aktieägare. Styrelsen har
därför föreslagit årsstämman en värdepappersutdelning om ca 1 MSEK.  

Jakob Johansson
VD
Transferator AB
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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
Per 2008-12-31
Tommy Trollborg, Ordf

Förändring

Per 2009-12-31

700 000

+2 845 422

3 545 422

Jakob Johansson, VD/Styrelseledamot

7 796 854

+14 178 693

21 975 547

Fredrik Vojbacke, CFO/Styrelseledamot

5 084 138

+5 293 919

10 378 057

Avser både A- och B-aktier. Antal aktier är ej justerade för i mars 2010 genomförd omvänd split.
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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 förbättrade navigeringsmöjligheter. Casinot har ett av marknadens största kasino-spelutbud med spel
från leverantörer 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 kasinospel såsom fransk roulett, blackjack och de senaste inom virtuell hästkapplöpning,
nyskapande enarmade banditer samt de senaste kortspelen. Bakom bolaget står två av Betssons
grundare: Fredrik Sidfalk och Henrik Bergquist. VD är internetentreprenören Mikael Pawlo (medgrundare).
Mr Green utsågs nyligen till Sveriges högst rankade spelsajt av tidningen Internetworld och deras
”Topp 100-lista år 2008”. Transferator investerade första gången i Mr Green under sommaren
2008 och i takt med Mr Greens utveckling har Transferator även ökat sin ägarandel till 17,3% av
kapital och röster. Mr Green utgör för närvarande Transferators största innehav.

Mediaprovider Scandinavia AB
Mediaprovider grundades 1995 och är idag ett etablerat medieföretag med fokus på Internet
publishing i Sverige och Danmark. Trafiken i bolagets svenska och danska nätverk ökar och för
närvarande har Mediaprovider-koncernen varje vecka cirka 290 000 unika besökare på sin olika
webb-platser.
Mediaprovider har sedan grundandet skapat ett värdefullt strukturkapital kring sina varumärken
och medarbetarna har en hög erfarenhet och publicistisk kompetens. Den svenska portföljen består
idag av webbtjänsterna mobil.se, prylportalen.se, kamerabild.se, dvdforum.nu, fotoguiden.se och
mobilforum.se. Den danska portföljen består idag av webbtjänsterna comon.dk, crn.dk, mobil.nu,
gear-online.dk, zoom-online.dk, mediamac.dk, netstationen.dk.
Bolaget har cirka 45 medarbetare och omsättningen i Mediaprovider-koncernen uppgick till cirka
63 Mkr under 2009. Mediaprovider ägs till cirka 32% av grundarna Patrik Mellin (tillika VD för Mediaprovider) och Pontus Brohult. Transferator är Mediaproviders tredje största ägare med en ägarandel om cirka 10%.
Mediaprovider är listat på OMXNasdaq Firsth North under kortnamn MEPR.

Broadband Innovations
Broadband Innovations grundades år 2000 och är idag en snabbfotad sydafrikansk telefon- och
bredbandsoperatör. Bolagets huvudmarknader är s.k. gated-communities och företag.
Transferator såg inför sin investering sommaren 2008 att BI var väl positionerade för att kunna ta
del av den bredband – och telekomtillväxt som förväntas komma i Sydafrika; ett land med en population om cirka 47 miljoner människor och tillväxtmotor för hela Afrika. Transferators ser att bolaget
genom sin investering i BI tagit en långsiktig position i en marknad där bredbandspenetrationen
är i nivå med vad den var i Sverige för över 10 år sedan och att BI har en möjlighet att skapa en
uppstickarposition i Sydafrika som närmast kan liknas med den position som Bostream lyckades
skapa i Sverige i början på 2000-talet. Att nå dit är en stor utmaning för BI och dess ledning med
VD och grundaren Winston Stoltz i spetsen.
Transferator äger 10% av aktierna i BI samt innehar även skuldebrev gentemot BI samt dess ledning.
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Aqurat Fondkommission AB
Aqurat Fondkommssions affärsidé är att ge små och medelstora tillväxtbolag en okomplicerad
ingång till finansmarknaden genom att erbjuda emissionstjänster med hög kvalitet och personlig
service. Som emissionsinstitut och kontoförande institut i VPC kan Aqurat erbjuda ett brett utbud
av emissionsrelaterade tjänster. Aqurat Fondkommission AB är ett värdepappersbolag som står
under Finansinspektionens tillsyn.
Transferator beslutade att investera i Aqurat Fondkommission AB i augusti 2009. Genom två
separata transaktioner med aktier och konvertibler har Transferator tagit en position i Aqurat som
initialt kommer att ge ett direktägande av aktier, utan hänsyn tagen till det konvertibla skuldebrevet,
om cirka 17,7% av röster och kapital. Väljer Transferator att konvertera skuldebrevet kan ägandet
komma att öka till omkring 45% av röster och kapital. Det konvertibla skuldebrevet har en löptid
om 2 år.
VD i Aqurat Fondkommission AB är Gunnar Dahlman.

Fingerprint Cards AB
Fingerprint Cards är ett teknikföretag inriktat på utveckling, marknadsföring och försäljning/licensiering av en biometrisk teknik för avläsning av fingeravtryck. Bolaget har utvecklat två typer av
kapacitiva sensorer för avläsning av fingermönster, dels en extremt liten linjesensor och dels en
så kallad areasensor. Genom sin litenhet och låga strömförbrukning kan tekniken implementeras
i mycket små volymprodukter såsom smarta kort och mobiltelefoner. Andra användningsområden
för tekniken är produkter för fysisk access och produkter för inloggning på datorer och IT-nätverk.
Fingerprint Cards största marknad är Asien.
Transferator AB äger cirka 3,02% av kapitalet samt 23,77% av rösterna i Fingerprint Cards AB.

Värmlands Finans Sverige AB
Värmlands Finans Sverige AB (publ) är i huvudsak ett factoringbolag som bedriver verksamhet inom
området administration och finansiering av fakturafordringar med huvudinriktning på fakturaköp.
En ytterligare tjänst som bolaget erbjuder är kreditupplysningar.
Den dominerande delen av verksamheten utgörs av fakturaköp. Riskexponeringen får bedömas som
låg, då fordringarna i regel löper med 30 dagar och till stor del riktas mot kommuner och stora börsbolag. Noggrann kreditbedömning och kontroll av fakturorna med dess underlag görs i varje enskilt
fall. Fakturor kan även köpas med regress, vilket innebär att kreditutställaren kvarstår med kreditrisken till dess att fakturan är betald. I de fall Bolaget anser att fakturabetalarens betalningsförmåga
är osäker, medan utställaren betraktas som säker, kan Bolaget välja att köpa fakturan med regress.
Detta utnyttjas vid en stor del av fakturaförvärven.

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
uppmärksamhet internationellt.
Transferator AB äger ca 20% av kapital och röster i Jays AB
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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.) är ett riskkapitalbolag med strategin att
förvärva minoritetsandelar i lovande tillväxtföretag med tydlig värdepotential, onoterade såväl som noterade. I enlighet med investeringsstrategin ska Bolaget ha en långsiktig investeringshorisont
(2-4 år) och över tiden, kapitalmässigt, kunna försvara en ägarandel om 10-15 % i sina respektive portföljbolag. Bolagets mål är
att skapa en väldiversifierad värdepappersportföljd bestående av
ett 15-tal innehav. Bland Bolagets större innehav finns vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande Green Gaming Group Ltd

(”MrGreen.com”), Broadband Innovations Pty, Mediaprovider
Scandinavia AB, Aqurat Fondkommission AB, Fingerprint Cards
AB, Värmlands Finans Sverige AB samt Jays AB. Jämsides riskkapitalverksamheten bedriver Transferator AB även en lönsam
rörelseverksamhet inom rådgivning, vilken för år 2009 omsatte
cirka 4 Mkr och gav ett positivt resultat efter skatt om cirka 1 Mkr.
Transferator har cirka 1000 aktieägare och dess aktie är listad på
AktieTorget under kortnamn TRAN-a samt TRAN-b.

Investeringsverksamheten

Rådgivningsverksamheten

Vid utgången av år 2009 hade Transferator AB fem stycken
huvudinvesteringar. I samtliga dessa äger Transferator, direkt
eller indirekt, cirka 10% av kapitalet och/eller rösterna i företaget.
Huvudinvesteringarnas andel av det totala portföljvärdet utgör
per årsskiftet till cirka 91% av portföljens totala värde. Resterande
9% av portföljvärdet utgörs i huvudsak av mindre ägande i några
noterade och onoterade företag.

Rörelsens utveckling per kvartal år 2009 (Tkr)

Intäkter rådgivning
1600
1400
1200
1000
800

Under året har det bokförda värdet på investeringsportföljen ökat
med cirka 48,5 Mkr till cirka 56,1 Mkr utgörande nettot av investeringar, försäljningar, värdeförändringar och valutakursförändringar.
Investeringsportfölj, TSEK

2009, 12 månader

Ingående balans 2008-12-31

7 619

Investeringar i portföljbolag

-1 763

Värdeförändringar i portföljen

31 545

Utgående balans 2009-12-31
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18 890

Försäljningar

Valutakursförändringar

Rörelseresultat

Tkr

Intäkterna i rörelsen, dvs exklusive avkastningen i investeringsportföljen enligt beskrivning ovan, hänförs till ersättningar för rådgivning/garantiersättningar. Rådgivningstjänster innefattar rådgivning i
samband med kapitalanskaffningar, ägarfrågor och andra företagshändelser. För året 2009 uppgick rörelsens intäkter till cirka 4 Mkr
och  rörelseresultatet till  cirka 1 Mkr.  Rörelsens omsättning och
resultat uppvisar en stabil utveckling mellan kvartalen där framförallt sista kvartalet 2009 uppvisade en mycket kraftig tillväxt i både
omsättning och resultat. Bolaget har under 2009 etablerat en intäktsbas omkring 1 Mkr per kvartal som genererar en rörelsemarginal överstigande 20 %. Den lönsamma rörelsen har under året
finansierat den löpande driften av Bolagets investeringsorganisation
samt bidragit positivt till det egna kapitalet och därmed generat kapital för nya investeringar. En fortsatt lönsam verksamhet parallellt
med utvecklingen av investeringsportföljen är en hörnsten i verksamheten då bolagets löpande kostnader inte ska belasta kapitalet
i portföljen.

-210

56 081

Investeringar i portföljbolag
Bolaget har under perioden investerat cirka 18,9 Mkr; framförallt
fördelat på följdinvesteringar i Green Gaming Group Ltd (Mr Green)
samt nyinvesteringar i Mediaprovider Scandinavia AB, Aqurat
Fondkommission AB och Fingerprint Cards AB. Investeringen i
Värmlands Finans Sverige AB slutfördes efter årets utgång.
Försäljningar
Under år 2009 har värdepapper sålts till ett värde om cirka 1,76 Mkr.
Värdeförändringar i investeringsportföljen
Värdet på Transferators investeringsportfölj har under perioden ökat
kraftigt; + 31,5 Mkr (orealiserade värdeförändringar netto av uppoch nedskrivningar). Ökningen är till stor del hänförlig till värdestegring i portföljbolaget Green Gaming Group Ltd. (Mr Green.com).
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Ekonomisk översikt
(TKR)

2009
12 mån

2008*
12 mån

2007*
12 mån

2006*
12 mån

Totala intäkter

3 981

628

0

2 436

Årets resultat

35 202

- 9 894

- 6 546

- 3 747

Eget kapital

54 353

7 031

9 326

4 407

Balansomslutning

61 285

8 380

9 836

11 346

88,72%

83,91%

94,81%

38,84%

Soliditet

*Kommentar till ekonomisk översikt. Nuvarande verksamhet i Transferator AB (Publ) har bedrivits från juli 2008
och mot denna bakgrund är historiska siffror ej jämförbara med den nuvarande verksamheten.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Den 26 juni avhålls årsstämma i Stockholm. De huvudsakliga
besluten utgjordes av; beslut om minskning av aktiekapitalet för
förlusttäckning om 1 326 457,08 kr; beslut om minskning av
aktiekapitalet med 2 983 588,10 kr för avsättning till inre fond
som ingår i fria reserver; beslut om minskning av reservfond med
332 555 kronor. Samtliga dessa beslut syftade till att dels hantera
uppkommen förlust från 2008 samt möjliggöra för Bolaget att i
framtiden ha fria reserver i det egna kapitalet. Fria reserver är i
sin tur en förutsättning för beslut om utdelning till aktieägarna.

Den 27 januari håller portföljbolaget Broadband Innovations VD
Winston Stoltz en företagspresentation i Stockholm för Transferators aktieägare och intressenter.
Transferator deltar under april i en ägarspridning där aktier i
Värmlandsfinans vederlagsfritt, av tredje part, delas ut till Transferators aktieägare. Varje 2500 aktier i Transferator gav 1 B-aktie
i Värmlands Finans. Modellen för aktiespridning ser bolaget som
ett intressant komplement till sina andra verksamheter och bolaget har under perioden mottagit ett flertal förslag.

Transferator AB erhöll i juli en sammanställning avseende utfallet
av teckningen i optionsserien TO 2 B. Totalt hade 42 739 146 st
B-aktier tecknats och betalats med stöd av optionsrätter TO 2 B.
Bolaget tillfördes i juli en likvid om 5 556 088 SEK från utestående
optionsserie TO2B. Enligt garantiavtal tecknades överskjutande
antal aktier motsvarande 15 268 055 st av garantikonstoriet och
tillförde Bolaget ytterligare 1 984 847 SEK. Då styrelseledamöter
i Bolaget deltog i garantikonsortiet togs det slutgiltiga emissionsbeslutet avseende deras delar på extra bolagsstämma den 14
oktober 2009.

I mars säljer dotterbolaget Nordiska Stadsnätstjänster AB sitt resterande fibernät till Karlstad Energi för ett pris om 2,25 Mkr kontant
och i samband med försäljningen överenskommer NSAB även
med flertalet av sina större fordringsägare om frivillig skuldnedskrivning med 75%. NSAB bedriver efter denna försäljning ingen
verksamhet, företaget har en balansomslutning om ca 0,2 Mkr.
Transferator avser under år 2010 likvidera eller sälja NSAB.
Under april ökar Transferator sitt ägande i Green Gaming Group
Ltd till cirka 10,37%.

Bolaget förvärvar den 16 oktober 600.000 A-aktier i Fingerprint
Cards AB, vilket vid tidpunkten för förvärvet, motsvarade 11,89%
av rösterna och 1,5% av kapitalet i företaget. Säljare av aktierna
var ImagioTech AB.

I maj deltar Transferator i en nyemission i medieföretaget Mediaprovider Scandinavia AB, listat på Firsth North, genom emissionen ökar Transferator sin ägarandel i företaget till cirka 10%

Den 16 oktober tillkännager Transferator att bolaget genom flera
separata transaktioner ökat till ett ägande om 17,7% av kapital
och röster i Green Gaming Group Ltd.

I maj beslutar styrelsen att i två steg säkerställa Bolagets finansiering och stärka dess kapitalbas. Dels genom en riktad aktieemission om totalt 4,16 Mkr till professionella investerare (emission om 29 714 285 A-aktier á 0,14 kr). Den riktade emissionen
genomfördes till kursen 14 öre per A-aktie och därmed utan
externa kostnader och utan rabatt mot dåvarande börskurs. Vidare
beslutar styrelsen att genom garantiavtal säkerställa teckning av
ett belopp som motsvarar hela den utestående teckningsoptionsserien DNET TO2B om 7,54 Mkr.

I december 2009 tillkännager Green Gaming Group Ltd., (Mrgreen.com) att bolaget genomfört en framgångsrik private placement till ett konsortie av externa investerare. Värderingen av
Mrgreen.com i den genomförda transaktionen översteg väsentligt
Transferators bokförda värde per aktie och indikerade   därmed
en uppskrivning av värdet avseende Transferators ägande i Mrgreen.com. Transferator har ej deltagit i transaktionen och har
därmed genom utspädningseffekten minskat sitt ägande från ca
17,7% till ca 17,3% av kapital och röster.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Finansiell ställning
Bolagets eget kapital per balansdagen uppgick till 54,3 Mkr,
varav aktiekapitalet uppgick till 16,2 Mkr. Under perioden har
aktiekapitalet, enligt beslut på årsstämma den 26 juni 2009,
minskats för förlusttäckning om 1,3 Mkr samt 2,9 Mkr för avsättning till inre fond som ingår i fria reserver. Under perioden
har även reservfond minskats med 0,3 Mkr mot fritt eget kapital.
Under perioden har aktiekapitalet ökats med totalt 11,9 Mkr som
en följd av genomförda och registrerade nyemissioner.

På extra bolagsstämma den 18 januari 2010 beslutas att Bolagets
aktier skall läggas samman innebärandes att 16 gamla aktier av serie A respektive serie B sammanläggs till en (1) ny aktie av serie A
respektive serie B. För att få jämnt delbara aktier i sammanläggningen beslutades även om en mindre riktad nyemission om 11 st
aktier. Vidare togs vidhängande beslut om förändringar i aktiekapitalets gränser för att motsvara det nya antalet aktier. I början av april
2010 genomfördes sammanläggningen slutgiltigt. Genom sammanläggningen ändrades Bolagets kvotvärde till 1,58 kr per aktie.

Bolagets likviditet, klassiﬁcerat som kassa/bank samt marknadsvärde av noterade/listade aktier, uppgick per balansdagen till
cirka 6,7 Mkr.

I januari 2010 förvärvar Transferator B-aktier i finans- och factoringbolaget Värmlands Finans Sverige AB motsvarande cirka 8,7%
av kapitalet i bolaget. Investeringen gjordes inom ramen för den
nyligen avslutade nyemissionen i Värmlands Finans.

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.

I februari 2010 förvärvar Transferator AB (publ) 20% av kapital och röster i hörlurstillverkaren Jays AB från riskkapitalfonden
Creandum. Jays AB beslutar sedan att genomföra en nyemission och listning på AktieTorget i syfte att finansiera en fortsatt
internationell lansering av Jays produktlinje. Jays AB genomför
även under mars en vederlagsfri aktiespridning till Transferators
aktieägare.

Finansiella instrument
En väsentlig del av Bolagets tillgångssida utgörs av finansiella
instrument. Värderingen av dessa finansiella instrument är således av stor betydelse för bolagets ställning och resultat. För ytterligare upplysning om redovisningsprinciper avseende finansiella
instrument hänvisas till not 1 samt not 10.

Transferator har per förvärvar i  april ytterligare 600.000 A-aktier
i Fingerprint Cards AB. Säljare av aktierna var Imagio Tech AB.

FRAMTIDA UTVECKLING
Risker relaterade till verksamheten
ning 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 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 mognadsfas 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 kapitalbehov
Bolaget bedriver investeringsverksamhet vilket till sin natur är en
kapitalintensiv verksamhet. Oavsett framtida kapitalbehov 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 överlevnadsförmåga, finansiella ställning och resultat negativt.
  
Risker kopplade till investeringar i andra företag m.m.
Den verksamhet som Transferator bedriver ger upphov till riskexponering. Att genomföra investeringar och avyttringar av värdepapper 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-

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 valutaexponering 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.
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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 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 intjäningsförmåga och därmed även äventyra verksamhetens fortlevnad.  

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

2 905 376
35 200 841
38 106 217

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
till aktieägarna utdelas 431 438 st aktier i
Mediaprovider Scandinavia AB (Publ.), motsv.

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 händelser i omvärlden såsom katastrofer, krig eller terrordåd kan avsevärt negativt påverka bolagets möjligheter att bedriva verksamhet,
både direkt och indirekt.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Bolaget bedriver ingen egen FoU och har ej något direkt samarbete eller projekt med part i FoU syfte.
UTLÄNDSKA FILIALER

Bolaget har inga utländska filialer eller driftställen.
Ägarförhållanden enligt Euroclear Sweden AB (offentlig aktiebok)

9,35%

13,38%

(privat & via bolag)  

6,32%

8,08%

Karl Trollborg

4,54%

5,38%

Andreas Forsell

3,99%

2,50%

Tommy Trollborg

1,36%

2,15%

72,68%

70,27%

Jakob Johansson  
Fredrik Vojbacke

Övriga

37 027 622

1) Baserat på aktiekurs i Mediaprovider Scandinavia AB (Publ) per 7 april 2010.

Styrelsen och ledningen i Bolaget bedömer att verksamhetens
framtida utveckling beror av värdetillväxten i de företag där Bolaget investerat. Erfarenhet visar att ett framgångsrikt företag inom
investeringsverksamhet skapas utifrån ett långsiktigt investeringsperspektiv, tålamod och finansiell uthållighet.

Andel av röster

i ny räkning överförs

Styrelsen föreslår att utdelningen blir disponibel efter årsstämmans beslut samt att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen. Styrelsen anser att den föreslagna
vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken av det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

FRAMTIDA UTVECKLING

Andel av kapital

1 078 595

38 106 217

Risker associerade med tillväxt
En underliggande avsikt i verksamheten är att skapa tillväxt. Förutom 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.

Aktieägare

0,105 kr / per aktie1

Uppgifter från offentlig aktiebok per mars 2010.
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RESULTATRÄKNING

Resultaträkning

Not

2009

2008

Nettoomsättning

2

3 877

483

Övriga rörelseintäkter

2

104

145

		

3 981

628

3, 4

-1 391

-5 715

5

-1 537

-1 722

-6

-3

Summa rörelsens kostnader		

-2 934

-7 440

Rörelseresultat		

1 047

-6 812

30 840

-3 053

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

6

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1

1

-252

-30

Summa resultat från finansiella poster		

30 589

-3 082

Resultat efter finansiella poster		

31 636

-9 894

Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat

7

3 565

-

Årets resultat		

35 201

-9 894
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BALANSRÄKNING

Balansräkning

Not

2009-12-31

2008-12-31

8

250

-

9

46

9

10

56 081

7 619

7

3 565

-

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjutna skattefordringar
Depositioner

27

-

		

59 673

7 619

Summa anläggningstillgångar		

59 969

7 628

396

117

-

437

74

45

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11

811

66

1 281

665

33

87

Summa omsättningstillgångar		

1 314

752

Summa tillgångar		

61 283

8 380

Kassa och bank
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BALANSRÄKNING, FORTS.

Balansräkning, forts.

Not

2009-12-31

2008-12-31

16 246

8 618

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital		

Långfristiga skulder

16 030

13 617

-13 125

-5 310

35 201

-9 894

38 106

-1 587

54 352

7 031

13

Övriga långfristiga skulder

2 500

-

Summa långfristiga skulder		

2 500

0

Leverantörsskulder

459

528

Aktuella skatteskulder

121

-

2 957

43

Kortfristiga skulder

13

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14

894

778

Summa kortfristiga skulder		

4 431

1 349

Summa eget kapital och skulder

15

61 283

8 380

Ställda säkerheter

16

8 530

Inga

Ansvarsförbindelser

17

196

Inga
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KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys

Not

2009

2008

1 042

-6 811

-94

2

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

6, 9

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

1

-

-252

-29

-

-46

697

-6 884

-638

839

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

3 136

5 551

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

3 195

-494

Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

8

-250

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

10

-44

-

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

10

-18 890

-7 619

Försäljningar av finansiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-4

1 763

-

-28

-

-17 449

-7 623

Finansieringsverksamheten			
Nyemission

12

13 025

Upptagna lån

13

2 500

-

Emissionskostnader

12

-1 325

-804

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

14 200

7 317

Årets kassaflöde		

-54

-800

Likvida medel vid årets början		

87

887

Likvida medel vid årets slut		

33

87

14

8 121

NOTER
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Varumärken
RR 15
Utgifter för förvärvade koncessioner, patent, licenser och varumärken ba-

Transferator ABs årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen

lanseras och skrivs av linjärt över dess avtalsreglerade nyttjandetid, vilket

och Bokföringsnämndens allmänna råd samt RR 9 Inkomstskatter, RR 15

bolaget beödmt till fem år. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post

Immateriella tillgångar, RR 17 Nedskrivningar, RR 7 Kassaflödesanalys.

”Avskrivningar”.

Fr o m detta räkenskapsår tillämpas Bokföringsnämndens nya allmänna råd.
För 2008 redovisade bolaget enligt IFRS. Bolaget har inte identifierat några

Materiella anläggningstillgångar

väsentliga  omräkningsdifferenser till följd av bytet av redovisningsprinciper.

BFNAR 2001:3
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat

Intäkter

med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver

Intäktsredovisningen sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de

ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation

framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla Bolaget och dess för-

och underhåll redovisas som kostnader.

delar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Samtliga Bolagets tjänsteuppdrag
är löpande räkning och resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och

I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period de

faktureras.

uppkommer.

Dotterbolag/koncernredovisning

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens be-

Bolaget är moderbolag till det helägda dotterbolaget Nordiska Stadsnät-

dömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs,

stjänster AB, org nr 556666-6250. Bokfört värde på aktierna är noll kro-

beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

nor per 081231 respektive 091231. Dotterbolaget har inte bedrivit någon
verksamhet under 2009 och är under avveckling. Dotterbolagets resultat

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar.

för 2009 uppgår preliminärt till plus 3,8 Mkr p g a erhållet ackord från leve-

Följande avskrivningstider tillämpas:

rantörer. Dotterbolagets balansomslutning per 091231 uppgår preliminärt
till 0,2 Mkr.

Inventarier 5 år

Någon koncernredovisning har inte upprättats i enlighet med undantagsreg-

Nedskrivningar

lerna i ÅRL 7 kap 3§.”

RR 17
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar

Lånekostnader

minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det

I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till

redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det

vilken de hänför sig.

redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. Nedskrivningarna ingår i resultaträkningens post ”Resultat från övriga värdepapper och

Inkomstskatter

fordringar som är anläggningstillgångar”.

RR 9
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas

En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en föränd-

avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt

ring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fast-

förändringar i uppskjuten.

ställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens
redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp

avdrag för normala avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts.

och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som
är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

Leasingavtal
BFNAR 2000:4

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sam-

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovi-

manhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster

sas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs

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

linjärt över leasingperioden.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära

Finansiella instrument

skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på

Finansiella instrument värderas till marknadsvärden utifrån följande huvud-

tillgångar och skulder.

sakliga principer:

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framti-

(i)

da skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att

Noterade/listade innehav värderas till balansdagens stängningskurs
enligt börs/marknadsplats. Av huvudinvesteringarna värderas Medi-

avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

aprovider Scandinavia AB (Publ.) enligt denna princip (Firsth North).
(iia) Onoterade innehav där pris per aktie kan fastställas genom exempelvis genomförda nyemissioner eller andra transaktioner såsom köp och
försäljningar av befintliga aktier. Av huvud-investeringarna värderas
Green Gaming Group Ltd. enligt denna princip.

15

Not 2. Intäkternas fördelning

(iib) Onoterade innehav där marknadsvärde inte kan ges genom (iia), värderas till marknadsvärde genom värderingar samt investerat kapital.
Värderingarna utförs av Bolaget med hjälp av nuvärdesberäkning av

2009

2008

Tjänster

3 877

483

Summa

3 877

483

I nettoomsättningen ingår intäkter från:

framtida kassaflöden där framtida kassaflöden baseras på företagens
egna prognoser. Av huvudinvesteringarna värderas värdepapper i
Broadband Innovations Pty samt Aqurat Fondkommission AB enligt
denna princip.

I övriga intäkter ingår intäkter från:
Tjänster

Kundfordringar

104

-

-

145

104

145

2009

2008

74

66

Hyror

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som för-

Summa

väntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

Not 3. Ersättning till revisorerna

Låneskulder
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som

Revision

skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall

Andra uppdrag än revisionsuppdraget

återbetalas.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

75

113

149

179

2009

2008

60

65

2009

2008

Summa

Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna
har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts.

Not 4. Operationella leasingavtal

Transaktionsexponering
Kundfordringar och leverantörsskulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurser.

Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler)

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovi-

Not 5. Personal

sas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar
upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Medelantalet anställda
Ersättningar till anställda

Kvinnor

-

1

PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Män

2

2

I Bolaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner.

Totalt

2

3

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

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

Löner och ersättningar till styrelsen och

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

verkställande direktören

960

Löner och ersättningar till övriga anställda
AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR

Sociala avgifter enligt lag och avtal

Bolaget har inga aktierelaterade ersättningar.

Pensionskostnader för styrelsen och
verkställande direktören

919

-

305

960

1 224

367

434

144

55

1 471

1 713

Kassaflödesanalys

Totalt

RR 7

Ingen sjukfrånvaro redovisas på grund av undantagsregeln

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Ersättning och löner till ledande befattningshavare: Tkr

Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Styrelsens Ordförande Tommy Trollborg
- Lön / Arvode

Nyckeltalsdefinitioner

VD / Styrelseledamot Jakob Johansson

SOLIDITET

- Lön / Arvode

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

- Pension

förhållande till balansomslutningen.

CFO / Styrelseledamot Fredrik Vojbacke
- Lön / Arvode
- Pension
Summa

16

100

140

480

205

72

36

480

205

72

36

1 204

622

Not 6. Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 			
anläggningstillgångar
Kursdifferenser
Orealiserad värdeförändring

2009

2008

-210

983

34 650

-

112

-4

-

-1 304

Nedskrivningar

-3 712

-2 728

Summa

30 840

-3 053

Realisationsresultat vid försäljningar
Realisationsresultat försäljning dotterbolag

2009

Not 8. Varumärken
2009

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

250

0

0

0

250

0

2009

2008

15

11

Utgående restvärde enligt plan

Not 9. Inventarier / avskrivningar
Ingående anskaffningsvärden

2008

Årets förändringar

Försäljning av värdepapper mot betalning
100

250

Utgående ackumulerade avskrivningar

Varav:
genom skuldnedskrivning

2008

Årets aktiverade utgifter, inköp

0

-Inköp

44

4

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

59

15

Ingående avskrivningar

-6

-4

Årets förändringar
-Avskrivningar

Not 7. Skatt på årets resultat

Utgående ackumulerade avskrivningar
2009

2008

Uppskjuten skatt

3 565

-

Summa

3 565

0

Utgående restvärde enligt plan

-7

-2

-13

-6

46

9

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag
i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattingsbara vinster. Bolaget redovisar uppskjutna skattefordringar
uppgående till 3 565 tkr avseende förluster uppgående till 13 555 628 kr,
som enligt Bolaget kan utnyttjas mot framtida beskattningbar vinst.

Not 10. Andra långfristiga värdepappersinnehav
2009, 12 månader

2008, 12 månader

Investeringsportfölj,  TSEK

Totalt

Noterat/listat

Onoterat

Totalt

Noterat/listat

Onoterat

Ingående balans

7 619

1 185

6 434

2 725

0

2 725

Investeringar i portföljbolag

18 890

7 106

11 784

7 366

1 426

5 940

Försäljningar

-1 763

-1 663

-100

-1 009

-84

-925

Värdeförändringar i portföljen (orealiserade)

31 545

76

31 469

-2 445

-157

-2 288

-210

983

6 704

49 377

7 619

1 185

6 434

Valutakursförändringar
Utgående balans

-210
56 081

Finansiella instrument värderas till marknadsvärden utifrån följande huvud-

983

(iib) Onoterade innehav där marknadsvärde inte kan ges genom (iia), värde-

sakliga principer:  

ras till marknadsvärde genom värderingar samt investerat kapital. Vär-

(i)

Noterade/listade innehav värderas till balansdagens stängningskurs en-

deringarna utförs av Bolaget med hjälp av nuvärdesberäkning av fram-

ligt börs/marknadsplats. Av huvudinvesteringarna värderas Mediaprovi-

tida kassaflöden där framtida kassaflöden baseras på företagens egna

der Scandinavia AB (Publ.) enligt denna princip (Firsth North).   

prognoser. Av huvudinvesteringarna värderas värdepapper i Broadband
Innovations Pty samt Aqurat Fondkommission AB enligt denna princip.

(iia) Onoterade innehav där pris per aktie kan fastställas genom exempelvis
genomförda nyemissioner eller andra transaktioner såsom köp och försäljningar av befintliga aktier. Av huvudinvesteringarna värderas Green
Gaming Group Ltd. enligt denna princip.  

Not 11. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Garantiersättning
Övriga poster

2009-12-31

2008-12-31

-

36

775

-

36

30

811

66
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Not 12. Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat resultat

-

-

-

-

Nyemission

503

-

-

503

Apportemission

Ingående eget kapital 2005-12-01

Summa eget kapital

167

333

-

500

Riktad nyemission

16

184

-

200

Riktad nyemission

25

275

-

300

711

-

-

711

Nyemission (inbetalt men ej registrerat)

2 237

1 342

-

3 579

Nyemission (tecknat men ej inbetalt)

1 847

1 108

-

2 955

-

-594

-

-594

-

-

-3 747

-3 747

Eget kapital 2006-12-31

5 506

2 648

-3 747

4 407

Riktad nyemission

1 406

934

-

2 340

-4 700

-

4 700

-

6 075

6 075

-

12 150

Kostnader för kapitalanskaffning

-

-3 025

-

-3 025

Årets resultat

-

-

-6 546

-6 546
9 326

Apportemission

Kostnader för kapitalanskaffning

Minskning AK, förlusttäckning
Riktad nyemission

Eget kapital 2007-12-31

8 287

6 632

-5 593

-7 209

7 209

-

-

7 540

580

-

8 120

Emissionskostnader

-

-804

-

-804

Verkligt värde vinster

-

-

393

393

Skatt verkligt värde vinster

-

-

-110

-110

Årets resultat

-

-

-9 894

-9 894

Nedsättning av aktielkapital
Nyemission företrädesrätt

Eget kapital 2008-12-31
Nyemission

8 618

13 617

-15 204

7 031

11 938

1 088

-

13 026
-1 325

Emissionskostnader

-

-1 325

-

Nedsättning av aktiekapital

-4 310

2 984

1 326

-

Överföring fritt eget kapital

-

-334

334

-

Verkligt värde vinster

-

-

569

569

Skatt verkligt värde vinster

-

-

-150

-150

Årets resultat

-

-

35 201

35 201

16 246

16 030

22 076

54 352

Eget kapital 2009-12-31

Aktiekapitalet bestod per balansdagen, 2009-12-31, av 164 195 600  st aktier fördelat på 96 008 229 st A-aktier och 68 187 371 st B-aktier.
Efter balansdagen har sammanläggning (omvänd split) 1:16 genomförts, enligt beslut på extra bolagsstämma den 18 janurari 2010 vilket innebär
att utestående aktier per dag för årsredovisningens publicering är totalt 10 262 226 st fördelat på 6 000 515 A-aktier samt 4 261 711 st B-aktier.
A-aktiernas röstvärde är 10 och B-aktiens 1. Kvotvärdet per aktie är 1,583 kr. Bolagets A- och B-aktie är upptagna till handel på AktieTorget.
Inga utestående teckningsoptionsserier föreligger i Bolaget vid tidpunkten för årsredovisningens publicering.

Not 13. Upplåning

Not 14. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2009-12-31

2008-12-31

Långfristiga skulder

2009-12-31

2008-12-31

Upplupna löner

12

220

Övriga skulder

2 500

-

Upplupna semesterlöner

99

72

Summa

2 500

0

Upplupna sociala avgifter

54

85

Förfallotider

Upplupet revisionsarvode

65

90

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år

Övriga poster

665

311

efter balansdagen

Summa

895

778

Summa

0

0

Ingen ränta utgår för det långfristiga lånet.
Lånet förfaller till betalning april 2011.
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Not 15. Transaktioner med närstående
Avseende ersättning till ledande befattningshavare (närstående) redovisas
dessa i Not 5 ovan.
Ledamöterna Jakob Johansson, Tommy Trollborg samt Fredrik Vojbacke
har privat ingått borgenförbindelser mot kreditinstitut till förmån för Bolaget.
Sammantaget finns utestående borgenförbindelser från dessa parter om ett
belopp om cirka 1,2 Mkr till förmån för Bolaget.
VD Jakob Johansson och ledamoten Fredrik Vojbacke inkl. bolag har under året vid ett flertal tillfällen givit Bolaget kortfristiga lån. Lånen har belöpt
utan ränta för Bolaget. Per balansdagen 2009-12-31 föreligger inga lån från
närstående.
Tommy Trollborg, Jakob Johansson och ett bolag närstående Fredrik
Vojbacke har mot Bolaget varit s.k. emissionsgaranter i en genomförd
nyemission i Bolaget.   Den utbetalda ersättning för emissionsgarantin har
varit marknadsmässig och utgått med med 87 tkr, 287 tkr samt 175 tkr vilket
givit upphov till motsvarande kostnad i Bolaget. Ledamöter har även varit s.k
undergaranter i en emission där Bolaget varit emissionsgarant mot tredje
part. Ersättningen för undergarantin har varit marknadsmässig. Bolaget har
under året överlåtit ett billeasingkontrakt till Bolag närstående ledamoten
Fredrik Vojbacke, kontraktet har överlåtits på marknadsmässiga villkor.

INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
Transferator AB har under året sålt tjänster till dotterbolaget Nordiska Stadsnätstjänster AB om 20 tkr.
Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer
för prissättning som vid transaktioner med externa parter.

Not 16. Upplåning
2009-12-31

2008-12-31

För egna avsättningar och skulder		
Pantsatta värdepapper,
Erik Penser Bankaktiebolag

8 530

0

8 530

500

2009-12-31

2008-12-31

Not 17. Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelse

196

-

Summa ansvarsförbindelser

196

0
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2010-05-06 för fastställelse.

Stockholm 2010-04-____

Trollborg Tommy

Jakob Johansson

Ordförande

Fredrik Vojbacke

Min revisionsberättelse har lämnats 2010-04-____. Den avviker från standardutformningen.

Jan Nyström
Auktoriserad Revisor
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Transferator AB (publ)
Postadress:
Box 607
SE-114 11 Stockholm
Besöksadress:
Engelbrektsgatan 9-11
SE-114 32 Stockholm
Tel. 08-120 66 123
info@transferator.se
www.transferator.se
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i

Transferator AB (Publ)
Org nr 556692-3248
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i Transferator AB (Publ) för år 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas
vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem
samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort
när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vid flera tillfällen under året har skatter och avgifter inte betalats i rätt tid.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Karlstad den 28 april 2010

Jan Nyström
Auktoriserad revisor

