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Om Transcendent Group

Transcendent Group är ett snabbväxande konsultbolag som tillhanda
håller erfarna konsulter inom Governance, Risk och Compliance
(GRC). Enkelt uttryckt handlar Governance om att styra och leda
organisationer för att uppnå definierade mål. Risk handlar om att
hantera förväntade och oförväntade situationer som kan påverka
organisationers måluppfyllnad. Compliance handlar om att efterleva
såväl interna som externa krav och regelverk.
Transcendent Groups uppdrag är att skapa trygghet och nya
möjligheter för organisationer inom en rad olika branscher. Koncernen
är per i dag verksam i åtta länder. Transcendent Groups kunder
utgörs av företag inom ett flertal branscher, bland annat bank- och
kreditmarknadsbolag, försäkringsbolag, energimarknadsbolag,
tillverkningsbolag, universitet samt myndigheter. Genom konsult
tjänster stödjer, stärker och underlättar Transcendent Group för sina
kunder att styra och leda organisationer för att uppnå definierade
mål, hantera förväntade och oförväntade situationer som kan påverka
organisationers måluppfyllnad eller att efterleva såväl interna som
externa krav och regelverk.
Transcendent Groups vision är att vara Top of Mind inom GRC i
alla sina geografiska regioner. Transcendent Group erbjuder tjänster
inom följande områden.
• Information Security
• Compliance
• Risk Financial Sector
• Internal Audit
• IT Audit
• Corporate Governance
• Digital Governance
• Privacy
• Regulatory Technology (RegTech)
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Transcendent Groups tio största kunder stod tillsammans för cirka
27 procent av den totala omsättningen under 2019, vilket tillsammans
med Transcendent Groups breda kundbas innebär att koncernen har
en stabil oberoende grund och god riskspridning inför ytterligare
framtida tillväxt. Med stor passion för medarbetarna har Transcendent
Group idag över 130 seniora konsulter med djup kompetens inom
sina respektive tjänsteområden. Transcendent Groups verksamhet
bygger på kunskap vilket innebär att medarbetarna är bolagets
viktigaste tillgång. En av de främsta framgångsfaktorerna för
Transcendent Group är att lyckas rekrytera och behålla de mest
erfarna och kompetenta GRC-talangerna i branschen. De i sin tur
levererar verklig nytta till Transcendent Groups kunder genom att
stötta, stärka och underlätta deras GRC-arbete.
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Fjärde kvartalet 2019

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER-DECEMBER 2019

HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2019

• Totala intäkter uppgick till 57,9 MSEK (52,8), en tillväxt med
9,7 procent jämfört med samma period föregående år.
• EBITDA uppgick till 6,4 MSEK (2,3).
• EBITDA-marginalen uppgick till 11,1 procent (4,4).
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,9 MSEK (1,6)
• EBIT-marginalen uppgick till 6,8 procent (3,0).
• Resultat före skatt uppgick till 2,9 MSEK (1,9).
• Kassaflödet uppgick till 11,4 MSEK (5,1).
• Medelantalet anställda uppgick till 131 personer (113).
• Resultat per aktie uppgick till 0,59 kronor (0,07).

• I oktober tillträdde Magnus Karlsson rollen som tillförordnad
vd för dotterbolaget Regulatory Technology. Efter en extern
rekryteringsprocess under hösten beslutades att Magnus Karlsson
tillträder som permanent VD. Satsningen på den digitala
utvecklingen av vårt tjänsteutbud inom verksamhetsområdet
RegTech är central i vår fortsatta expansion.
• Den 22 oktober 2019 noterades bolagets aktier på Nasdaq First
North Premium Growth Market. Erbjudandet omfattade totalt
1 612 904 aktier varav huvudägarna sålde 645 162 aktier och
bolaget erbjöd 967 742 aktier genom nyemission. Aktien var
kraftigt övertecknad i noteringen.
• En ny tjänst, RFA Monitor, inom RegTech lanserades i oktober.
Den nya tjänsten är en tilläggsmodul inom befintlig RFA produkt
och är ett enkelt verktyg för att hålla reda på regelverksföränd
ringar för våra kunder.
• I samband med att Christina Falk (VD för Transcendent Group
Väst AB fram till augusti 2019) avslutade sin anställning vid
Transcendent Group genomfördes i början av december 2019 ett
återköp av en aktiepost motsvarande 19,8 procent av antalet
aktier i Transcendent Group Väst AB. Köpeskillingen uppgick
till 1,6 MSEK. Efter återköpet äger Transcendent Group AB
80,2 procent av Transcendent Group Väst AB.

JANUARI-DECEMBER 2019

• Totala intäkter uppgick till 195,8 MSEK (181,3) en tillväxt med
8,0 procent jämfört med samma period föregående år.
• EBITDA uppgick till 13,5 MSEK (12,9,).
• EBITDA-marginalen uppgick till 6,9 procent (7,1).
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,8 MSEK (10,1).
• EBIT-marginalen uppgick till 1,9 procent (5,6)
• Resultat före skatt uppgick till 1,7 MSEK (9,9)
• Kassaflödet uppgick till 8,9 MSEK (4,4).
• Medelantalet anställda uppgick till 123 (98).
• Resultat per aktie uppgick till 0,41 kronor (1,02).
• Styrelsen föreslår att årsstämman inte lämnar någon utdelning
för räkenskapsåret 2019.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Inga väsentliga händelser har skett efter periodens slut.

Utvalda finansiella data för koncernen i sammandrag
TSEK där ej annat anges
Totala intäkter
Omsättningstillväxt, %
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)
Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (EBITDA), %
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelsemarginal (EBIT), %
Periodens resultat
Vinstmarginal, %
Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK
Balansomslutning

Okt-dec 2019 Okt-dec 2018

Helår 2019

Helår 2018
181 287

57 883

52 772

195 766

9,7

11,0

8,0

22,6

6 443

2 313

13 511

12 860

11,1

4,4

6,9

7,1

3 914

1 604

3 786

10 080

6,8

3,0

1,9

5,6

3 907

287

1 967

5 809

6,7

0,5

1,0

3,2

0,59

0,07

0,41

1,02

127 744

94 014

127 744

94 014

Soliditet, %

41,3

26,8

41,3

26,8

Antalet anställda, vid periodens slut

130

112

130

112
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VD har ordet

Kära aktieägare,
2019 var ett händelserikt år för Transcendent Group. Vi har haft ett
högt tempo i verksamheten, med etableringar på två nya marknader,
Nederländerna och Tyskland, fortsatt utveckling av vår verksamhet
samt noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market i
oktober. Omsättningen i flera av våra länder inom etablerade och nya
marknader utvecklades mycket väl under året, framför allt i Norge,
Nederländerna och Tyskland. Dock levde vi inte upp till våra förvänt
ningar avseende tillväxten i Sverige, vilket påverkar hela gruppens
resultat då detta för närvarande är vår största etablerade marknad.
Detta beror på hårdare konkurrens inom informationssäkerhets
tjänster samt utmaningar i Göteborg och Malmö. Vi har under
senare delen av året satt in åtgärder för att bemöta dessa utmaningar.
Under det sista kvartalet var omsättningen 57,9 MSEK, en
ökning med 9,7 procent från föregående år, vilket ledde till en
sammanlagd omsättning på 195,8 MSEK för helåret, en ökning
med 8,0 procent. EBITDA för det fjärde kvartalet stärktes till 6,4
MSEK, (2,3). Sammantaget landade årets EBITDA på 13,5 MSEK,
Transcendent Group AB – Bokslutskommuniké januari-december 2019

en EBITDA-marginal på 6,9 procent. Vilket innebär att vi trots den
svaga utvecklingen i Sverige, samt kostnader för nyetablering och
börsnotering nådde ett resultat strax under målet om 7 procent.
TYDLIGA MEGATRENDER DRIVER EFTERFRÅGAN

Den underliggande efterfrågan för vårt erbjudande är fortsatt mycket
stark, drivet av tydliga megatrender; samhället och kunderna ställer
allt högre krav på att företagen tar ett större ansvar för regelefterlevnad
och riskhantering. Den pågående digitaliseringen medför nya behov
och ökade risker, och ett varumärkes trovärdighet är i ökande grad
beroende av att företagen upprätthåller god regelefterlevnad, styrning
och riskhantering. 2019 präglades av ett stort omvärldsfokus på just
dessa tre områden, inte minst inom penningtvättsområdet.
VÅR AFFÄRSMODELL BYGGER PÅ SAMSPELET MELLAN
E TABLERADE OCH NYA MARKNADER

Våra etablerade marknader ska stå för en god tillväxt och lönsamhet.
I Sverige har vi kunnat hålla uppe lönsamheten trots lägre tillväxt
takt genom att bland annat dra ned på nyrekryteringstakten under
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andra halvåret. För att komma tillbaka till den tillväxttakt vi
långsiktigt efterstävar genomförde vi under senare delen av året en
rad o rganisatoriska förändringar i Sverige. Våra åtgärder och den
nya organisationsstrukturen skapar bättre förutsättningar för att
optimera nyttjandet av våra resurser och ökar vår säljkraft. Tack
vare dessa åtgärder har vi nu bättre förutsättningar att öka tillväxten
inom segmentet etablerade marknader.
Vår expansion till nya marknader fortsätter. Under 2019 gick vi
in i två nya marknader och vi utvärderar för närvarande fler expan
sionsmöjligheter då detta är viktigt i vår tillväxtmodell eftersom vi
ser att vi har möjlighet att växa betydligt snabbare på nya marknader
än på de etablerade. Gruppens tillväxt och lönsamhet kommer att
kunna variera beroende på vilken utvecklingsfas våra nyetableringar
befinner sig i. När vi expanderar till en ny marknad räknar vi med
att det tar cirka tre år innan det lokala bolaget når kritisk massa
och en stabil lönsamhet. Därefter utvärderas de för en placering i
segmentet ”etablerade marknader”.
Utöver våra etablerade och nya marknader fortsätter vi utveckla
RegTech-segmentet. Vår bedömning är att det finns en stor potential
för utveckling av digitaliserade tjänster avseende delar av vårt tjänste
erbjudande. Magnus Karlsson har tillträtt som VD och påbörjat
byggandet av en organisation som på sikt ska kunna utgöra ett
viktigt komplement till den övriga konsultverksamheten. Arbetet
med att utveckla och bredda produkterbjudandet har intensifierats
genom den likvid vi tog in i samband med noteringen och vi planerar
att initialt fokusera på den nordiska marknaden.

FÖRETAGSKULTUREN ÄR KÄRNAN I VÅR AFFÄR

Vår kultur särskiljer oss från våra konkurrenter och gör att vi kan
erbjuda något nytt och unikt. Genom vår kultur attraherar vi
erfarna och duktiga medarbetare, som i sin tur genererar nya kunder.
Transcendent Group är ett värderingsstyrt företag byggt på värde
ringarna tillit, professionalism, medverkan och personligt. Tack
vare detta har vi kunnat skapa en kultur med mycket entreprenörskap,
glädje och värme där individen, kompetensutveckling och relationer
står i fokus. Kännetecknande för oss på Transcendent Group är vår
passion för GRC och att vi på bästa sätt hjälper våra kunder att lösa
sina utmaningar på ett värdeskapande sätt.
FOKUS PÅ MARGINALFÖRSTÄRKNING UNDER 2020

För 2020 kommer vårt huvudsakliga fokus att ligga på att öka
försäljningen och stärka marginalerna på de etablerade marknaderna
genom att dra nytta av de vidtagna åtgärderna, samt att fortsätta
expandera på nya marknader. Ytterligare ett prioriterat fokusområde
är att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare placerad på Great Place
to Works topplistor.
Med ett attraktivt medarbetarkoncept och en stark efterfrågan
på nischade konsulttjänster inom Governance, Risk och Compliance
är Transcendent Group mycket väl positionerade för att genom en
kraftsamling i Sverige, fortsatt geografisk expansion, utveckling och
en attraktiv företagskultur skapa värde för kunder och aktieägare.
Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare, kunder och investerare
för året som gått – vi ser fram emot ett spännande 2020!
Martin Malm
CEO
Transcendent Group AB
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Koncernens utveckling

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Fjärde kvartalet, oktober-december 2019

Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 57,9 MSEK (52,8)
motsvarande en tillväxt om 9,7 procent jämfört med föregående år.
Hela tillväxten under fjärde kvartalet är kopplat till våra nya
marknader där samtliga bolag inom segmentet visar en positiv
utveckling. Vi ser särskilt positivt på våra nystartade verksamheter
under året, Tyskland och Nederländerna, som har inlett starkt,
där Nederländerna som startade i februari, redan har ett 10-tal
medarbetare med en ökande intäktsvolym. De utmaningar som
vi sett inom den svenska delen av verksamheten har påverkat oss
negativt under 2019 och även under det sista kvartalet 2019. Vi kan
se ett visst intäktstapp även inom andra delar inom det etablerade
segmenten under fjärde kvartalet som vi nu nogsamt följer.
I intäkterna ingår intäkter från underkonsulter med 5,1 MSEK
(5,0). Underkonsulter används huvudsakligen för att möta kunders
efterfrågan på specifik kompetens eller på vissa marknader samt för
att möta tillfälliga ökningar av efterfrågan.
Rörelsens kostnader uppgick till 54,0 MSEK (51,2). Av totala
kostnader utgör kostnader för egen personal 40,0 MSEK (36,6).
Ökningen av personalkostnader jämfört med föregående år är
framför allt hänförlig till ökningen av antalet anställda.

Införandet av IFRS 16 har påverkat resultatet med –0,1 MSEK.
Koncernens rörelseresultat har förbättrats med 0,1 MSEK genom
återläggning av leasingkostnad och redovisning av avskrivningar
medan resultatet efter finansiella poster påverkats av ökade ränte
kostnader med 0,3 MSEK.
Rörelseresultatet (EBIT) för fjärde kvartalet uppgick till
3,9 MSEK (1,6). Etableringskostnader hänförlig till uppstart av
nya verksamheter har påverkat koncernens rörelseresultat med
0 MSEK (–0,9). Etableringskostnad för 2018 avser uppstarten av
Luxemburg.
Helår, januari-december 2019

Intäkterna för perioden januari-december uppgick till 195,8 MSEK
(181,3), motsvarande en tillväxt om 8 procent jämfört med föregående
år. Utmaningarna inom den svenska delen av verksamheten har haft
en negativ påverkan på intäkterna inom det etablerade s egmentet
och koncernen, vilket är den främsta anledningen till att vi inte
lyckats med våra förväntningar vad gäller tillväxt för året. Övriga
delar inom segmentet etablerade marknader visar en bra tillväxt
2019, över 20 procent med marginaler i förhållande till förväntan.
Vi bedömer att de åtgärder som vidtagits för den svenska delen är
det som krävs för att uppnå önskad förbättring. Omorganisationen

”2019 var ett händelserikt år för Transcendent
Group – vi expanderade till nya marknader,
vi initierade en omorganisation för att stärka
den svenska verksamheten och vi genomförde
en börsintroduktion av bolaget på
Nasdaq First North Premier Growth Market.”
Martin Malm, Verkställande Direktör
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som har genomförts ska optimera resurs- och kompetensututnytt
jandet samt förbättra försäljningen.
Isolerat till våra nya marknader så är tillväxten 50 procent
jämfört med 2018. Våra nyetablerade marknader Nederländerna och
Tyskland har inlett bra och står för en väsentlig del av tillväxten för
segmentet under 2019. Vi ser med stor tillförsikt på potentialen för
dessa två marknader.
I intäkterna ingår intäkter från underkonsulter med 11,9
MSEK (16,2). Underkonsulter används huvudsakligen för att
möta kunders efterfrågan på specifik kompetens eller på vissa
marknader samt för att möta tillfälliga ökningar av efterfrågan.
Mot bakgrund av detta kan underkonsultintäkterna fluktuera
mellan kvartal och mellan år.
Rörelsen kostnader uppgick till 192,0 MSEK (171,2). Av totala
kostnader utgör kostnaden för egen personal 148,3 MSEK (124,0).
Ökningen av personalkostnader är framför allt hänförlig till
ökningen av antalet anställda.
Införandet av IFRS 16 har påverkat resultatet med –0,3 MSEK.
Koncernens rörelseresultat har förbättrats med 0,4 MSEK genom
återläggning av leasingkostnad och redovisning av avskrivningar
medan resultatet efter finansiella poster påverkats av ökade ränte
kostnader med 0,8 MSEK.
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,8 MSEK (10,1). Det
försämrade resultatet jämfört med föregående år har framför allt
påverkats av de utmaningar som varit inom den svenska delen av
verksamheten med en totalt sett minskad tillväxt för 2019 jämfört
Transcendent Group AB – Bokslutskommuniké januari-december 2019

med 2018 vilket har haft en direkt påverkan på rörelseresultatet.
Etableringskostnader som påverkat rörelseresultatet under perioden
uppgår till 2,3 (1,9) och är hänförligt till uppstart av Tyskland och
Nederländerna 2019 och för 2018 Belgien, Litauen och Luxemburg.
SEGMENT

Transcendent Group är uppdelat i tre segment: Etablerade marknader,
Nya marknader och RegTech.
Etablerade marknader

Intäkterna för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 51,4 MSEK (52,2)
varav 3,9 MSEK (2,7) är koncernintern försäljning. Detta ger en
negativ tillväxt om 1 procent jämfört med föregående år. Rörelse
resultatet (EBIT) uppgick till 5,7 MSEK (8,3) vilket ger en EBIT-
marginal om 11,1 procent (15,9).
Intäkterna för perioden januari till december uppgick till 184,6
MSEK (178,4) varav 11,9 MSEK (9,3) är koncernintern försäljning.
Tillväxten för perioden uppgick till 3,5 procent. Rörelseresultatet
(EBIT) uppgick till 13,3 MSEK (23,6) vilket ger en EBIT-marginal
om 7,2 procent (13,2).
Nya marknader

Intäkterna för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 12,4 MSEK (4,9)
varav 2,3 MSEK (1,8) är koncernintern försäljning. Tillväxten jämfört
föregående år uppgår till 153 procent och rörelseresultatet uppgår till
0,3 MSEK (–4,1). Segmentet består under perioden av sju geografiska
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marknader; Finland, Danmark, Litauen, Belgien, Luxemburg,
Nederländerna, och Tyskland. Luxemburg är sedan februari 2019
ett vilande bolag. De nya marknaderna Tyskland och Nederländerna
står för en betydande del av tillväxten i fjärde kvartalet.
Intäkterna för perioden januari till december uppgick till 29,8
MSEK (19,8) varav 8,0 MSEK (8,6) är koncernintern försäljning.
Tillväxten för perioden uppgår till 51 procent. Rörelseresultatet
(EBIT) uppgick till –2,9 MSEK (–7,5) vilket ger en EBIT-marginal
om –9,7 procent (–37,9). Etableringskostnader hänförligt till
uppstart av Nederländerna och Tyskland har belastat periodens
resultat med –2,3 MSEK (1,9).
RegTech

Utöver våra etablerade och nya marknader fortsätter vi utveckla
RegTech-segmentet vars intäkter för fjärde kvartelet 2019 uppgick
till 0,2 MSEK (-) vilket avser periodiserade licensintäkter. Magnus
Karlsson har gått in som VD och påbörjat byggandet av en organi
sation som på sikt ska kunna utgöra ett viktigt komplement till
den övriga konsultverksamheten. Arbetet med att utveckla och
bredda produkterbjudandet har intensifierats genom den likvid vi
tog in i samband med noteringen och vi planerar att initialt fokusera
på den nordiska marknaden.
Intäkterna för perioden januari till december uppgick till 0,5
MSEK (–) och rörelseresultatet uppgick till –0,3 MSEK (–0,3).

FINANSIELL STÄLLNING, KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Likvida medel uppgick den 31 december 2019 till 23,1 MSEK (13,9).
Total checkräkningskredit uppgick till 20 MSEK (20) varav utnyttjad
del per den 31 december 2019 uppgick till 1,0 MSEK (13,1).
Koncernens immateriella tillgångar uppgick till 38,1 MSEK (37,9).
Förändringen av immateriella tillgångar är till sin helhet hänförlig
till investeringar inom RegTech området samt avskrivningar enligt
plan på befintliga tillgångar.
De räntebärande skulderna uppgick totalt till 10,9 MSEK (20,4)
per den 31 december 2019. Förändringen om 9,5 MSEK förklaras av
upptagande av ett nytt banklån om 10 MSEK i april 2019, amorte
ringar enligt plan på befintliga banklån samt minskat utnyttjande
av checkräkningskredit. Det förvärvslån om 29,9 MSEK som togs
upp 2015 för att finansiera förvärvet av T
 ranscendent Group Sverige
inklusive dess dotterbolag är under fjärde kvartalet till sin helhet
amorterat enligt plan. Utnyttjandet av checkräkningskrediten har
minskat under perioden med 12,2 MSEK.
Det egna kapitalet uppgår vid periodens slut till 52,8 MSEK
(25,2) och koncernens soliditet uppgick till 41,3 procent (26,8).
Soliditeten har huvudsakligen påverkats positivt av nyemission
under året. Införandet av IFRS 16 har haft en negativ effekt på
soliditeten. Sammantaget har soliditeten stärkts.
Kassaflödet uppgick för fjärde kvartalet till 11,4 MSEK (5,1) och
för perioden januari till december till 8,9 MSEK (4,4). Kassaflödet från

”Med ett attraktivt medarbetarkoncept och
en stark efterfrågan på nischade k
 onsulttjänster
inom governance, risk och compliance är
Transcendent Group mycket väl positionerade
för att genom en kraftsamling i Sverige,
fortsatt geografisk expansion och utveckling
av vårt erbjudande skapa värde för
kunder och aktieägare.”
Martin Malm, Verkställande Direktör
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den löpande verksamheten uppgår för fjärde kvartalet till 6,5 MSEK
(5,9) och för perioden januari till december till 6,8 MSEK (13,3).
AKTIEN

Antalet aktier i moderbolaget uppgick per 31 december till
6 465 542 (5 542 900). Transcendent Groups aktier handlas sedan
den 22 oktober på Nasdaq First North Premier Growth Market.
Kvotvärdet per 31 december var 0,10 SEK (0,011). Slutkursen den
31 december 2019 uppgick till 22,10 KSEK.
Förändringen av antalet aktier jämfört med föregående år utgörs av:
• Inlösen av 37 600 aktier för ändamålet återbetalning till med
arbetare som valt att lämna sin anställning
• Inlösen av 7 500 aktier för ändamålet återbetalning till med
arbetare som valt att lämna sin anställning.
• I samband med nyemissionen i oktober nyemitterades 967 742
aktier.
PERSONAL

Antal anställda per den 31 december 2019 uppgick till 130 med
arbetare (112). I genomsnitt uppgick antal anställda under perioden
januari till december till 123 medarbetare (98).
MODERBOLAGET

Dotterbolagen inom koncernen är relativt självständiga enheter
och ansvarar själva för försäljning, rekrytering och leverans.
Moderbolaget ansvarar för koncernens övergripande strategi och
nyetableringsplan samt tillhandahåller tjänster till övriga legala
enheter inom ekonomi, juridiska frågor, IT, HR och marknads
kommunikation.
Omsättningen i moderbolaget uppgick för fjärde kvartalet till
6,7 MSEK (8,5). Moderbolagets intäkter består huvudsakligen av
fakturering av koncerngemensamma tjänster, s.k. management fee
till bolagen inom koncernen.
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för fjärde kvartalet till –1,2
MSEK (–1,8) och periodens resultat till 7,7 MSEK (–5,2).
Omsättningen i moderbolaget för perioden januari till december
uppgick till 24,6 MSEK (22,4). Ökningen i omsättningen är hänförligt
till koncernens tillväxt. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för samma
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period till –3,5 MSEK (–3,5) och periodens resultat till 15,6 MSEK
(1,1). Moderbolaget har under perioden erhållit utdelning samt
koncernbidrag från dotterbolag uppgående till 21,2 MSEK (11,6).
Det bokförda aktiekapitalet uppgick per 31 december 2019 till
646 TSEK (61). Aktiekapitalet har under fjärde kvartalet påverkats
positivt i samband med nyemissionen av aktier vilken uppgår till
97 TSEK.
FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen föreslår att årsstämman inte lämnar någon utdelning för
räkenskapsåret 2019.
ÅRSSTÄMMA

Årsstämman äger rum den 26 maj 2020 klockan 17.00. Lokal
meddelas senare. Kallelsen till årsstämman offentliggörs senast fyra
veckor före detta datum på bolagets hemsida och i Post & Inrikes
Tidningar samt annonseras i Svenska Dagbladet.
Under 2019 hade Transcendent Group ingen valberedning formellt
beslutad av årsstämman. Inför stämman 2020 har huvudägarna
beslutat att utse ett beredningsutskott som ska ansvara för att ta fram
förslag och ersättning till styrelsemedlemmar och b olagets revisorer.
Beredningsutskottet består av Martin Bohlin, VD Transcendent
Group Stockholm, Håkan Berg, Ordförande för Transcendent Group
och Jan Palmqvist, oberoende i förhållande till bolaget och dess
ledning. Beredningsutskottet kommer att ta fram förslag att tillställas
årsstämman 2020, samt även en instruktion för hur en valberedning
ska utses, vilket betyder att Kodens riktlinjer kommer att följas.
Aktieägare som vill lämna in förslag avseende styrelsemedlemmar,
eller andra angelägenheter som rör beredningsutskottet, kan vända
sig till Håkan Berg via email hakan.berg@transcendentgroup.com
eller via post till Transcendent Groups huvudkontor:
Transcendent Group AB
Att: Beredningsutskott inför årsstämman 2020
Sveavägen 20
111 57 Stockholm
Förslag ska vara beredningsutskottet tillhanda senast den
28 februari 2020.
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Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat
i sammandrag

TSEK

Okt-dec 2019 Okt-dec 2018

Helår 2019

Helår 2018

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

57 792

52 607

195 040

91

165

726

180 461
826

57 883

52 772

195 766

181 287

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

–11 411

–13 882

–33 989

–44 514

–40 029

–36 577

–148 266

–123 913

–2 529

–709

–9 725

–2 780

–53 969

–51 168

–191 980

–171 207

Rörelseresultat

3 914

1 604

3 786

10 080

Finansnetto

–980

247

–2 061

–181

Resultat efter finansiella poster

2 934

1 851

1 725

9 900

Resultat före skatt

2 934

1 851

1 725

9 900

973

–1 564

242

–4 090

3 907

287

1 967

5 809

Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa kostnader

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

Övrigt totalresultat
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av
utländska dotterbolag

322

–450

241

–36

Summa totalresultat för perioden

4 229

–163

2 208

5 773

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare

3 636

406

2 352

5 307

Periodens resultat hänförligt till innehav utan 
bestämmande inflytande

271

–119

–385

502

Summa periodens resultat

3 907

287

1 967

5 809

Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare

3 965

–44

2 593

5 271

271

–119

–385

502

4 229

–163

2 208

5 773

Resultat per aktie före utspädning (SEK)

0,59

0,07

0,41

1,02

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)

0,59

0,07

0,41

1,02

Summa totalresultat hänförligt till innehav utan 
bestämmande inflytande
Summa totalresultat för perioden
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Koncernens rapport över finansiell ställning
i sammandrag

TSEK

2019-12-31

2018-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

38 063

37 879

Materiella anläggningstillgångar

20 907

815

705

539

2 261

1 212

61 936

40 445

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Avtalstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar

1 099

36

34 222

33 600

7 414

6 058

Likvida medel

23 073

13 875

Summa omsättningstillgångar

65 808

53 569

127 744

94 014

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Omräkningsreserv

647

61

32 696

8 244

–183

–424

Balanserat resultat inklusive periodens resultat

18 964

14 982

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

52 124

22 863

655

2 295

52 779

25 159

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Långfristig leasingskuld

11 360

–

Räntebärande skulder

6 578

2 240

Uppskjutna skatteskulder

2 062

3 330

Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

146

5 103

20 146

10 672

Kortfristiga skulder
Kortfristig leasingskuld

7 768

–

Räntebärande skulder

4 318

18 146

Leverantörsskulder

7 066

7 524

Avtalsskulder

2 504

439

Övriga kortfristiga skulder

33 163

32 074

Summa kortfristiga skulder

54 819

58 183

Summa skulder

74 965

68 856

127 744

94 014

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
i sammandrag

TSEK
Ingående eget kapital 2018-01-01
Periodens totalresultat

Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare

Innehav utan
bestämmande inflytande

Totalt eget
kapital

21 195

1 649

22 844

5 271

502

5 773

Transaktioner med koncernens ägare
8 252

–

8 252

Utdelning

Nyemission

–414

–316

–730

Inlösen av aktier

–976

–

-976

–9 585

–

–9 585
–381

Återbetalning villkorade aktieägartillskott
Utställd säljoption, framtida förvärv från innehav utan
bestämmande inflytande

–381

–

Förändringar av innehav utan bestämmande inflytande

–497

461

–36

Summa transaktioner med koncernens ägare

–3 602

144

–3 458

Utgående eget kapital 2018-12-31

22 863

2 295

25 159

Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare

Innehav utan
bestämmande inflytande

Totalt eget
kapital

22 863

2 295

25 159

2 593

–385

2 208

TSEK
Ingående eget kapital 2019-01-01
Periodens totalresultat
Transaktioner med koncernens ägare
Fondemission
Omföring av balanserat resultat

Utdelning
Inlösen av aktier
Nyemission

489

–

489

–489

–

–489

–

–217

–217

–675

–

–675

24 547

–

24 547

Utställd säljoption, framtida förvärv från innehav utan
bestämmande inflytande

3 357

–

3 357

Förändring av innehav utan bestämmande inflytande

–561

–1 038

–1 599

Summa transaktioner med koncernens ägare

26 668

–1 255

25 413

Utgående eget kapital 2019-12-31

52 124

655

52 779
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Koncernens rapport över kassaflöden
i sammandrag

TSEK

Okt-dec 2019 Okt-dec 2018

Helår 2019

Helår 2018

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt

2 934

1 851

1 725

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

3 327

754

10 494

2 825

–1 913

–1 467

–4 945

–3 442

4 348

1 139

7 274

9 283

Betald skatt

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar

9 900

–3 428

2 073

–965

–1 141

Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder

5 556

2 702

449

5 165

Kassaflöde från den löpande verksamheten

6 476

5 914

6 758

13 307

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande
Avyttring till innehav utan bestämmande inflytande
Förvärv av finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

–14

–569

–164

–592

–745

–558

–2 663

–1 061

–1 600

–

–1 562

–127

–

2

–

2

–221

–64

–221

–64

–

–

66

–

–2 580

–1 189

–4 544

–1 841

24 547

3 975

24 547

8 251

–11 502

–530

–12 162

9 349

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Förändring checkräkningskredit
Upptagna lån

–

–

10 000

–

–3 497

–2 500

–7 330

–9 000

Inlösen av aktier

–

–536

–675

–976

Utbetalning av villkorat aktieägartillskott

–

–

–

–13 929

–2 002

–

–7 469

–

–

–

–217

–732

7 546

409

6 696

–7 036

Periodens kassaflöde

11 442

5 134

8 910

4 430

Likvida medel vid periodens början

11 853

9 259

13 875

9 568

–222

–520

288

–123

23 073

13 875

23 073

13 875

Amortering av lån

Amortering av leasingskuld
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Koncernens nyckeltal

TSEK
Totala intäkter
Omsättningstillväxt, %
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)
Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (EBITDA), %
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelsemarginal (EBIT), %
Resultat före skatt (EBT)
Nettomarginal (EBT), %
Periodens resultat
Vinstmarginal, %
Vinsttillväxt
Vinsttillväxt %
Balansomslutning
Soliditet, %

Okt-dec 2019 Okt-dec 2018

Helår 2019

Helår 2018
181 287

57 883

52 772

195 766

9,7

11,0

8,0

22,6

6 443

2 313

13 511

12 860

11,1

4,4

6,9

7,1

3 914

1 604

3 786

10 080

6,8

3,0

1,9

5,6

2 934

1 851

1 725

9 900

5,1

3,5

0,9

5,5

3 907

287

1 967

5 809

6,7

0,5

1,0

3,2

3 620

–3 547

–3 842

907

1261,3

–92,5

-66,1

18,5

127 744

94 014

127 744

94 014

41,3

26,8

41,3

26,8

0,0082

0,0045

0,0082

0,0045

Resultat per aktie före utspädning, SEK

0,59

0,07

0,41

1,02

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

0,59

0,07

0,41

1,02

6 465 542

5 542 900

6 465 542

5 542 900

Eget kapital per aktie, SEK

Antal aktier vid periodens slut
Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning

6 139 455

5 548 123

5 693 929

5 214 225

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning

6 139 455

5 548 123

5 693 929

5 214 225

Genomsnittligt antal anställda

131

113

123

98

Antalet anställda, vid periodens slut

130

112

130

112

Omsättning per medelantal anställd

441

466

1 587

1 834

49

20

110

131

EBITDA per medelantal anställd
Nyckeltalsdefininitioner återfinns på sid 23.
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Moderbolagets resultaträkning
I sammandrag

TSEK

Okt-dec 2019 Okt-dec 2018

Helår 2019

Helår 2018

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

6 716

8 467

24 558

22 428

Summa intäkter

6 716

8 467

24 558

22 428

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

–3 775

–6 272

–12 825

–14 170

Personalkostnader

–4 097

–3 984

–15 225

–11 783

Summa kostnader

–7 872

–10 256

–28 050

–25 953

Rörelseresultat

–1 156

–1 789

–3 492

–3 525

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat och totalresultat
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–716

–6 624

9 556

1 453

–1 872

–8 413

6 064

–2 072

9 400

3 175

9 400

3 175

190

–

190

–

7 718

–5 238

15 654

1 103
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Moderbolagets finansiella ställning
i sammandrag

TSEK

2019-12-31

2018-12-31

78 187

64 194

Kortfristiga fordringar

1 721

2 257

Likvida medel

7 372

811

87 280

67 262

69 216

29 687

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

–

650

12 613

23 847

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinsttut

–

5 000

Leverantörsskulder

2 008

1 664

Övriga kortfristiga skulder

3 443

6 414

Summa skulder

18 064

37 575

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

87 280

67 262
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Noter

Not 1
Företagsinformation
Transcendent Group AB (publ), organisationsnummer 559005-1164,
med säte i Stockholm, Sverige. I denna rapport benämns Transcendent
Group AB antingen med sitt fulla namn eller som moderbolaget.
Transcendent Group koncernen benämns som Transcendent eller
som koncernen. Alla belopp uttrycks i tusen svenska kronor, TSEK,
om inget annat anges.

Not 2
Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med
IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i
enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Från och
med 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRS 16 Leasing, närmare
beskrivet i avsnittet Nya och ändrade redovisningsprinciper nedan. De
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i övrigt har
tillämpats i denna rapport är desamma som de som beskrivits i
årsredovisningen för 2018, sidan 48-55, vilken upprättades i
enlighet med International Financial Reporting Standards såsom de är
antagna av EU och tolkningar av dessa.
Upplysningar enligt IAS 34. 16A framkommer förutom i de
finansiella rapporterna och dess tillhörande noter i delårsinforma
tionen på sidorna 1-9 som utgör en integrerad del av denna
finansiella rapport.
BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR I DE
F INANSIELLA RAPPORTERNA

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver
att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt
gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisnings
principerna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder,
intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa
uppskattningar och bedömningar.
De kritiska bedömningarna och källorna till osäkerhet i
uppskattningarna är desamma som i senaste årsredovisningen.
NYA OCH ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER
Övergång till IFRS 16 Leasingavtal

From 1 januari 2019 tillämpar Transcendent Group koncernen
IFRS 16. Koncernens leasingavtal avser till största del hyresavtal för
kontorlokaler och tjänstebilar. Övergången till IFRS 16 redovisas
enligt modifierad retroaktivitet, dvs jämförelsesiffror omräknas ej.
Införandet av IFRS 16 innebär att det ej är någon redovisnings
mässig skillnad mellan operationella och finansiella leasingavtal för
leasetagaren.
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Leasingskulderna hänförliga till leasingavtal, som tidigare har
klassats som operationella leasingavtal enligt IAS 17, värderas till
nuvärdet av framtida leasingavgifter, diskonterade med koncernens
marginella upplåningsränta.
Koncernen bedömer om ett avtal är eller innehåller ett leasing
avtal vid avtalets början. Koncernen redovisar en nyttjanderätt och en
motsvarande leasingskuld för samtliga leasingavtal i vilka k oncernen
är leasetagare. Förenklingsregeln IFRS 16 C10 (c) har tillämpats
vilket innebär att leasingavtal som löper över 12 månader eller
kortare är exkluderade i beräkningen och undantagna kapitalisering
i balansräkning likaså avtal där det underliggande värdet på till
gången är låg, under 50 000 SEK. Dessa avtal redovisas som
tidigare, dvs som operationella leasingavtal i rörelseresultatet.
Leasingavgifter som inkluderas i värderingen av nyttjanderätter
(leasingtillgång) och leasingskulder omfattar:
• fasta leasingavgifter efter avdrag för eventuella förmåner
• variabla leasingavgifter som beror på ett index eller pris, initialt
värderade med hjälp av index eller pris vid inledningsdatumet
• belopp som förväntas betalas av leasetagaren för restvärdesgarantier
• lösenpriset för en köpoption om leasetagaren är rimligt säker på
att utnyttja en sådan möjlighet och,
• straffavgifter som utgår vid uppsägning av leasingavtalet om
leasingperioden återspeglar att leasetagaren kommer att utnyttja
en möjlighet att säga upp leasingavtalet.
Nyttjanderätten värderas i enlighet med anskaffningsmetoden, dvs
nyttjanderätten beräknas som anskaffningsvärde med avdrag för
avskrivningar/nedskrivningar samt justerat för eventuella omvärde
ringar av leasingskulden. Avskrivningarna sker på nyttjanderätterna,
enligt avtalad leasingperiod och påbörjas per inledningsdatumet för
leasingavtalet.
Koncernen tillämpar IAS 36 Nedskrivningar för att avgöra om
det föreligger ett nedskrivningsbehov för nyttjanderätten och redo
visar eventuell nedskrivning på samma sätt som beskrivs i avsnittet
Nedskrivningar, som återfinns beskrivet i årsredovisningen för 2018.
Leasingskulden värderas till upplupet anskaffningsvärde och
minskas med gjorda leasingbetalningar, för att återspegla erlagda
leasingavgifter.
Koncernen omvärderar leasingskulden (och gör en motsvarande
justering av den tillhörande nyttjanderätten) om:
• Leasingperioden har förändrats eller om det finns en förändring i
bedömningen av en option att köpa den underliggande tillgången.
I dessa fall omvärderas leasingskulden genom att diskontera de
ändra leasingavgifterna med en ändrad diskonteringsränta.
• Leasingavgifterna förändras till följd av ändringar i ett index
eller pris eller förändring i de belopp som förväntas betalas ut
enligt en restvärdesgaranti. I dessa fall omvärderas leasingskulden
genom att diskontera de ändrade leasingavgifterna med den
initiala diskonteringsräntan
• Ett leasingavtal ändras och ändringen inte redovisas som ett
separat leasingavtal. I sedda fall omvärderas leasingskulden
genom att diskontera de ändrade leasingavgifterna med en
ändrad diskonteringsränta.
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Nyttjanderätten redovisas som materiella anläggningstillgångar
medan leasingskulden redovisas separat från andra skulder i
koncernens rapport över finansiell ställning. I resultaträkningen har
den linjära operationella leasingkostnaden ersatts och istället
redovisas avskrivningar på nyttjanderätten och räntekostnader på
den finansiella skulden.
IFRS 16 Leasing, ersätter IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande
tolkningar.

Transcendents leasingportfölj innehåller ca 20 avtal och omfattar
operationella avtal för hyresfastigheter och tjänstebilar.
Per den 1 januari 2019 redovisar koncernen nyttjanderätter
uppgående till 15,2 MSEK och leasingskulder på 14,1 MSEK varav
6,1 är kortfristig skuld.

SAMMANSTÄLLNING, EFFEKTER AVSEENDE ÖVERGÅNG TILL IFRS 16, LEASING
IFRS 16
okt-dec 2019

Exl IFRS 16
okt-dec 2019

Exl IFRS 16
okt-dec 2018

IFRS 16
Helår 2019

Exl IFRS 16
Helår 2019

Exl IFRS 16
Helår 2018

6 443

4 570

2 313

13 511

6 142

12 860

–2 529

–729

–709

–9 725

–2 734

–2 780

Rörelseresultat (EBIT)

3 914

3 841

1 604

3 786

3 408

10 080

Finansiellt netto

–980

–736

247

–2 061

–1 294

–181

2 934

3 105

1 851

1 725

2 114

9 900

973

935

–1 564

242

158

–4 090

3 907

4 040

287

1 967

2 272

5 809

TSEK
Resultat före avskrivningar (EBITDA)
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
PERIODENS RESULTAT

Tillgångar
Nyttjanderätter
Övriga materiella tillgångar
Summa materiella tillgångar

20 189

–

–

20 189

–

–

716

716

815

716

716

815

20 905

716

815

20 905

716

815

Övriga tillgångar

106 839

108 034

93 199

106 839

108 206

93 199

SUMMA TILLGÅNGAR

127 744

108 750

94 014

127 744

108 922

94 014

52 779

52 912

25 159

52 779

53 084

25 159

Eget kapital
Skulder
Långfristiga leasingskulder

11 360

–

–

11 360

–

–

8 786

8 786

10 672

8 786

8 786

10 672

20 146

8 786

10 672

20 146

8 786

10 672

7 767

–

–

7 767

–

–

Övriga kortfristiga räntebärande skulder

47 052

47 052

58 183

47 052

47 052

58 183

Kortfristiga räntebärande skulder

54 819

47 052

58 183

54 819

47 052

58 183

127 744

108 750

94 014

127 744

108 922

94 014

Övriga långfristiga räntebärande skulder
Långfristiga räntebärande skulder
Kortfristiga leasingskulder

SUMMA EGET KAPTIAL OCH SKULDER

Kassaflöde
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet

4 348

1 787

1 139

7 274

–95

9 283

Förändringar i rörelsekapitalet

2 128

2 657

4 775

–516

–618

4 024

Kassaflöde från den löpande verksamheten

6 476

4 444

5 914

6 758

–713

13 307

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–2 580

–2 580

–1 189

–4 544

–4 544

–1 841

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

7 546

9 580

409

6 696

14 167

-7 036

11 442

11 442

5 134

8 910

8 910

4 430

Periodens kassaflöde

Transcendent Group AB – Bokslutskommuniké januari-december 2019

18

Not 3
Transaktioner med närstående
Konsultarvode uppgående till 225 TSEK (–) har betalats ut under
kvartalet till styrelsens ordförande Håkan Berg, via bolaget Montaro
AB från Transcendent Group Regulatory Technology för tjänster
hänförlig till utveckling av Regulatory Framework Application
(RFA). Utöver detta har Håkan Berg (Montaro AB) erhållit konsult
arvoden uppgående till 49 TSEK (185) där Håkan Berg fakturerar
som underkonsult i olika kundprojekt. Håkan Berg (Montaro AB)
har också erhållit konsultarvode från Transcendent Group AB upp
gående till 0 TSEK (63) för specifika säljinsatser och affärsutveckling
av RegTech. Avtalet mellan Montaro AB och Transcendent Group
AB ersattes under perioden med ett nytt avtal tecknat direkt med
dotterbolaget Transcendent Group Regulatory Technology.

Solidify AB, med VD Magnus Juvas (ledamot Transcendent
Group AB), har under perioden erhållit konsultarvode från
Transcendent Group Regulatory Technology uppgående till 474
TSEK (421) för utveckling av bolagets tekniska plattform.
Under perioden har Transcendent Group koncernen erhållit
hyresersättning från Solidfy AB uppgående till totalt 108 TSEK för
uthyrning av lokalplatser i lokalen på Trädgårdsgatan (Göteborg).
Samtliga närståendetransaktioner har skett på marknadsmässiga
grunder och det är styrelsens bedömning att villkoren för trans
aktionerna är marknadsmässiga, vid beaktande av förutsättningarna
vid transaktionernas ingående.

Not 4
Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar
KONCERNEN
TSEK

2019-12-31

2018-12-31

31 590

21 590

Ställda säkerheter
I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Hyresgaranti

1 000

1 000

Aktier

53 558

65 524

Summa ställda säkerheter

86 148

88 114

Eventualförpliktelser

–

–

Summa eventualförpliktelser

–

–

2019-12-31

2018-12-31

Aktier *

57 800

56 200

Summa ställda säkerheter

57 800

56 200

Eventualförpliktelser

MODERBOLAGET
TSEK
Ställda säkerheter
I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser till förmån för dotterföretag

32 590

22 590

Summa eventualförpliktelser

32 590

22 590

* Aktier i Transcendent Group Stockholm AB, Transcendent Group Väst AB samt Transcendent Group Norge AS.
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Not 5
Segmentsredovisning
Koncernens rörelsesegment utgörs av Etablerade marknader,
Nya marknader och RegTech. Posten elimineringar utgörs av
moderbolaget och koncernelimineringar.
NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT PER RÖRELSESEGMENT
KONCERNEN

TSEK

Okt-dec 2019 Okt-dec 2018

Helår 2019

Helår 2018

Extern omsättning – Etablerade Marknader

47 513

49 571

172 718

169 073

Extern omsättning – Nya Marknader

10 053

3 098

21 784

11 238

225

–

537

–

Intern omsättning – Etablerade Marknader

3 932

2 655

11 875

9 335

Intern omsättning – Nya Marknader

2 306

1 787

8 008

8 608

–

–

–

–

Extern omsättning – Regulatory Technology

Intern omsättning – Regulatory Technology

91

149

726

810

Elimineringar

Övrigt

–6 237

–4 488

–19 882

–17 777

Totala intäkter

57 883

52 772

195 766

181 287

Rörelseresultat – Etablerade Marknader
Rörelseresultat – Nya Marknader
Rörelseresultat – Regulatory Technology
Elimineringar
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
%
EBIT – Etablerade Marknader
EBIT – Nya Marknader
EBIT – Regulatory Technology

5 703

8 287

13 288

23 569

337

–4 063

–2 880

–7 527

–336

–138

–342

–249

–1 790

–2 482

–6 280

–5 713

3 914

1 604

3 786

10 080

–980

247

–2 061

–181

2 934

1 851

1 725

9 900

Okt-dec 2019 Okt-dec 2018

Helår 2019

Helår 2018

11,1

15,9

7,2

13,2

2,7

–83,2

–9,7

–37,9

–149,3

–

–63,7

–

Not 6
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Transcendent Group är genom sin verksamhet exponerad för risker
och osäkerhetsfaktorer, vissa ligger inom koncernens kontroll och
andra ligger utanför. Ledning och styrelsen utvärderar löpande
dessa risker för att aktivt kunna vidta relevanta åtgärder. Väsentliga
affärsrisker är bl.a. beroendet av kvalificerade medarbetare, kon
junkturens påverkan på efterfrågan, konkurrens och prispress samt
likviditetsrisk framförallt kopplat till koncernens tillväxtstrategi
och etablering på nya marknader. Väsentliga risker och osäkerhets
faktorer finns beskrivna i Transcendent Groups årsredovisning för
2018 i not 23 på sidorna 66 och framåt.
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Not 7
Väsentliga händelser efter
fjärde kvartalets utgång
Inga väsentliga händelser efter utgången av periodens slut har skett.

Not 8
Uppgifter om moderbolaget
Transcendent Group AB (publ.) är ett svenskregistrerat aktiebolag
med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Sveavägen 20.
Koncernredovisningen för år 2019 består av moderbolaget och
dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen.
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Styrelsens intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt
av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 19 februari 2020

Håkan Berg
Styrelseordförande

Magnus Juvas
Styrelseledamot

Sigrun Hjelmqvist
Styrelseledamot

Ingrid Nordlund
Styrelseledamot

Lars O Andersson
Styrelseledamot

Martin Malm
VD

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
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Definitioner

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT

VINSTTILLVÄXT

Ökning av totala intäkter i förhållande till föregående års totala
intäkter.

Ökning av periodens resultat i förhållande till föregående periods
resultat.

EBITDA
(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization)

SOLIDITET

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Resultat före skatt, finansiella poster och avskrivningar av materi
ella och immateriella anläggningstillgångar.

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

EBITDA MARGINAL

Genomsnittligt antal heltidsanställda under perioden. Både konsul
ter och administrativ personal.

EBITDA i förhållande till totala intäkter.
EBITDA PER MEDELANTAL ANSTÄLLD
EBIT
(Earnings Before Interest, Taxes)

EBITDA i förhållande till medelantal anställda.

Resultat före skatt och finansiella poster.

EGET KAPITAL PER AKTIE

EBIT MARGINAL

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med
utestående antal aktier vid periodens slut.

EBIT i förhållande till omsättningen.
RESULTAT PER AKTIE
EBT
(Earnings Before Taxes)

Resultat före skatt.

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare med avdrag
för periodens utdelning dividerat med genomsnittligt antal
utestående aktier.

VINSTMARGINAL

Periodens resultat i förhållande till totala intäkter.

Övrig information

KONTAKTPERSONER

KALENDARIUM

Martin Malm, VD
E-postadress: Martin.Malm@transcendentgroup.com

Årsredovisning 2019 avges i slutet av april 2020
Delårsrapport januari-mars 2020, 19 maj 2020
Årsstämma 2020 hålls den 26 maj 2020 kl 17.00
Delårsrapport januari-juni 2020, 20 augusti 2020
Delårsrapport januari-september 2020, 19 november 2020

Susanne Lindqvist, CFO
E-postadress: Susanne.Lindqvist@transcendentgroup.com
Maila eventuella frågor till följande e-postadress;
info.ir@transcendentgroup.com

FINANSIELLA RAPPORTER

Finansiella rapporter kan beställas från transcendentgroup.com

Denna information är sådan information som Transcendent Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl 08.00
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Adresser

HUVUDKONTOR

NORGE

Transcendent Group AB
CEO: Martin Malm

Transcendent Group Norge AS
CEO: Carsten Maartmann-Moe

Sveavägen 20
111 57 Stockholm
+46 8 611 67 40
info.se@transcendentgroup.se

Øvre Slottsgate 11
0157 Oslo
+47 22 41 04 00
info.no@transcendentgroup.com

BELGIEN

Transcendent Group Belgium SA
CEO: Nicolas Jongen
Bastion Tower
Place du Champ de Mars 5
1050 Brussels
+32 49 525 74 03
info.be@Transcendentgroup.com
DANMARK

Transcendent Group Danmark ApS
CEO: Heidi Gliese Hylleborg
Flæsketorvet 68, 1.
1711 København V
+45 51 63 14 46
info.dk@transcendentgroup.com
FINLAND

Transcendent Group Finland Oy
CEO: Marko Ahola
Kampinkuja 2
00100 Helsinki
+358 50 388 3837
info.fi@transcendentgroup.com
LITAUEN

Transcendent Group Baltics UAB
CEO: Solveiga Acuviene
Lvovo str. 25
I South entrance, 6th floor
LT-09320 Vilnius
+370 610 33173
info.ba@Transcendentgroup.com

Edvard Griegsvei 3
5059 Bergen
Branch Manager: Kim Mathisen
+47 22 41 04 00
info.no@transcendentgroup.com
SVERIGE

Transcendent Group Stockholm AB
CEO: Martin Bohlin
Sveavägen 20
111 57 Stockholm
+46 8 611 67 40
info.se@transcendentgroup.se
Transcendent Group Väst
CEO: Martin Bohlin
Nordenskiöldsgatan 24
211 19 Malmö
Branch Manager: Niclas Hannerstig
+46 70 841 77 01
info.se@transcendentgroup.com
Trädgårdsgatan 3
411 08 Göteborg
Branch Manager: Anna Nielanger
+46 73 335 08 42
info.se@transcendentgroup.com
TYSKLAND

Transcendent Group Germany GmbH
CEO: Emanuel Gedeon
Am Polygon 2
55 120 Mainz
+49 3088 789 933
info.ge@transcendentgroup.com

NEDERLÄNDERNA

Transcendent Group Netherlands B.V.
CEO: Remon Houweling
Hollandse Hout 252
8244GK Lelystad
+ 31(0)6 2290 5599
info.nl@transcendentgroup.com
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