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Finansiell översikt 

Notera att jämförelsesiffror mellan 2018 och 2019 inte går att jämföra rättvist då siffrorna för 2018 endast 
är Transiro Int. AB exklusive Transiro Retail AB (Sindas Informationssystem AB). 
KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2019 

● Nettoomsättningen uppgick till 3,3 MSEK (0,4) 
● Totala intäkter uppgick till 3,3 MSEK (0,5)  
● Rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (-3,0)  
● Periodens resultat uppgick till -2,2 MSEK (-3,1) 
● Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,11) 

 
Siffror inom parentes avser juli - september 2018 
 
KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2019 

● Nettoomsättningen uppgick till 11,6 MSEK (1,5) 
● Totala intäkter uppgick till 11,7 MSEK (3,8)  
● Rörelseresultatet uppgick till -6,8 MSEK (-6,2)  
● Periodens resultat uppgick till -8,8 MSEK (-6,4) 
● Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,22) 

 
Siffror inom parentes avser januari - september 2018 
 
MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2019 

● Nettoomsättningen uppgick till 0,8 MSEK (0,4)  
● Totala intäkter uppgick till 0,8 MSEK (0,5)   
● Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (-3,0)  
● Periodens resultat uppgick till -1,8 MSEK (-3,1)  
● Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,11) 

 
Siffror inom parentes avser juli - september 2018 
 
MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2019 

● Nettoomsättningen uppgick till 2,9 MSEK (1,5)  
● Totala intäkter uppgick till 2,9 MSEK (3,8)   
● Rörelseresultatet uppgick till -5,2 MSEK (-6,2)  
● Periodens resultat uppgick till -7,2 MSEK (-6,4)  
● Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,22) 

 
Siffror inom parentes avser januari - september 2018 
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ANTAL AKTIER 
Bolaget hade per 2019-09-30, 78 465 231 aktier (28 732 669) 
 
Siffror inom parentes avser antalet aktier 2018-09-30 

KOMMANDE RAPPORTER 

Bokslutskommuniké 2019 2020-02-28 
Delårsrapport ett 2020 2020-04-29 
Delårsrapport två 2020 2020-08-28 
Delårsrapport tre 2020 2020-10-30 
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2019.01.01 - 2019.09.30) 

● Transiro tecknade avtal med Bolist om affärssystemet Kassanova för deras nya 
konceptbutikskedja Järnia Outlet, värde omkring 600 tkr under 2019 

● Transiro utökade avtalet med flygplatsen i Manila och ska leverera taxisystem för att hantera 
flygplatsens egna taxiflotta 

● Det slutliga utfallet av företrädesemissionen visade att företrädesrätten utnyttjades till ca 10 %, det 
vill säga ca 1,4 miljoner kronor. Emissionen var garanterad till 77% vilket innebär att Transiro Int. 
AB tillfördes ca 12,4 miljoner kronor före emissionskostnader 

● Bolaget tecknade avtal för Kassanova Affärssystem med Tapet & Färglagret i Höganäs 
● Transiro har utökat antalet aktieägare med omkring 3000 st genom en ägarspridning med hjälp av 

Dividend Sweden AB 
● Bolaget tecknade avtal för Klartext Bussbokning med fyra nya bussbolag 
● Transiro har påbörjat arbetet med en app för Klartext 
● Bolaget har tecknat avtal för Kassanova Affärssystem med två nya butiker anslutna till Bolist 

 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

● Transiro säkrade intäkter för 6,95 miljoner kronor fram till och med december 2020 genom 
förlängning av befintliga support- och licensavtal för Klartext Bussbokning och Kassanova 
Affärssystem.  

● Transiros dotterbolag Sindas Informationssystem AB bytte namn till Transiro Retail AB 
● Avsiktsförklaring gällande förvärv av Wifog Sverige AB 
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VD har ordet 

Det tredje kvartalet har passerat och likt tidigare år har det även denna gång inneburit utmaningar för 
försäljningen. Detta beror främst på att få kunder väljer att implementera nya affärssystem under sommaren men 
vi är ett helt annat bolag nu jämfört föregående år. Efter förvärvet som genomfördes i december 2018 har Bolaget 
lyfts från ett ryckigt intäktsflöde till ett stabilt intäktsflöde och en årligt återkommande intäkt från licens- och 
supportavtal. Som tidigare kommunicerats innebär dessa avtal redan nu en säkrad intäkt uppgående till 6,95 
MSEK för 2020. Då återstår fortfarande ett par månaders försäljning under 2019. I takt med att vi signerar nya 
avtal och ytterst få avslutas så ökar denna licens-/supportintäkt från år till år. Jämfört med föregående år har den 
nu ökat med omkring 200.000 SEK. 
 
Att jämföra koncernens siffror med föregående år är inte rättvisande då situationen för Transiro såg helt 
annorlunda ut för ett år sedan. Det är dock relevant att notera att förvärvet medfört att försäljningen för januari till 
september ökat från 1,5 MSEK 2018 till 11,6 MSEK 2019 samt att förlusten per aktie fortsätter minska och under 
tredje kvartalet landade på -0,03 jämfört med -0,11 (Q3, 2018). Förvärvet har dock också varit kännbart 
kostnadsmässigt då vi betalat hög amortering och stora räntekostnader för det lån som togs i anslutning till 
förvärvet. Vi ser dock fortsatt goda möjligheter att strömlinjeforma koncernen ytterligare och fortsätta att 
effektivisera vår organisation för att minska de löpande kostnaderna. Som ett led i detta har jag exempelvis 
konsoliderat all utveckling av bussystem till verksamheten i Malmö och därigenom minskat kostnaderna för 
extern utveckling, detta kommer att ge resultat redan under nästa rapportperiod. 
 
Vår verksamhet för Kassanova affärssystem och Klartext bussbokning ökar resultatet med över 65% jämfört 
föregående år. Något vi självklart är mycket glada över! Genom att vi nu delar upp verksamheten i olika 
dotterbolag kommer framstegen för respektive verksamhet att framkomma ännu tydligare i kommande rapporter. 
I samband med uppdelningen har vi bytt namn på dotterbolaget Sindas Informationssystem till Transiro Retail AB, 
detta blir det bolag som kommer att fokusera på affärssystemet Kassanova. Vårt marknadsledande affärssystem 
Klartext för bussbranschen kommer att flyttas till nuvarande dotterbolag Transiro Sverige AB. Allt för att 
tydliggöra verksamheten för både marknaden och våra kunder. 
 
Våra projekt i Manilla går fortsatt framåt om än i en betydligt lägre takt än vi hade önskat. Vi är en del av ett större 
projekt på flygplatsen kring säkerhet och vi tvingas invänta våra samarbetspartners innan vi kan färdigställa våra 
delar. En av fem bommar med RFID-system är utplacerade och taxisystemet testas. Vi fortsätter att löpande 
informera om progress i arbetet. 
 
Till sist så vill jag prata om det vi kommunicerade efter det tredje kvartalets utgång, att vi tecknat en 
avsiktsförklaring att förvärva Wifog Sverige AB. Vi har letat efter ett bolag att förvärva för att bredda vårt 
erbjudande och bli mer unika. Genom att integrera en lojalitetsplattform till vår produkt Kassanova kommer vi att 
kunna hjälpa våra kunder med kommunikation och erbjudanden till sina kunder. Wifogs plattform är uppbyggd för 
att kunna hantera poängsystem skapat utifrån aktiviteter som i vårt fall kan vara att handla hos sin bygghandlare 
eller färghandel. Utöver denna plattform så förvärvar vi också mobiloperatören Wifog med ca 10 000 abonnenter. 
Jag ser med detta möjliga synergier med de B2C-projekt vi arbetar med för kommande produkterbjudanden 
avseende konsumentappar till bussbranschen. Jag estimerar att förvärvet kommer ge Transiro ett 
kassaflödestillskott omkring 600.000 SEK per år såsom verksamheten ser ut idag. Mer om detta kommer efter 
avslutad due diligence. 
 
Vi har kallat till en extra bolagsstämma den 21 november för att besluta om detta förvärv, jag ser fram emot att se 
er där! 
 
Bästa hälsningar,  
Johan Eriksson  
VD Transiro Int. AB 
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Kommentar till den finansiella utvecklingen för de nio första 
månaderna 2019 

RESULTATRÄKNING 
Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2019 uppgick till 3 277 tkr för koncernen. Förvärvet av Transiro 
Retail AB (Sindas Informationssystem AB), som skedde i december 2018 har haft en stor positiv inverkan 
på den totala nettoomsättningen då Transiro innan förvärvet hade en nettoomsättning uppgående till 423 
tkr för kvartal tre 2018. För de nio första månaderna uppgick koncernens nettoomsättning till 11 595 tkr, 
jämfört med 1 529 tkr motsvarande period 2018. 

Övriga externa kostnader vilka avser bland annat utvecklingskostnader, uppgick till 1 651 tkr för koncernen 
under kvartal tre. Dessa kostnader uppgick till 942 tkr tredje kvartalet 2018. Under de nio första månaderna 
2019 uppgick kostnaderna till 6 004 tkr, motsvarande 3 088 tkr 2018, vilket innebär att kostnaderna har 
ökat med 2 916 tkr. Dessa ökningar beror dels på kostnader kopplade till Transiro Retail AB samt 
satsningen på utlandsprojekt, främst i Manila. 

Koncernens personalkostnader under kvartal tre 2019 uppgick till 2 019 tkr, jämfört med 1 258 tkr 
motsvarande period 2018. Ökningen beror på förvärvet av Transiro Retail AB, vilket inkluderade 11 
anställda. Personalkostnaderna för de nio första månaderna 2019 uppgick till 7 409 tkr  
(2 443 tkr). 

Koncernens avskrivningar uppgick till 770 tkr kvartal tre 2019, vilket är en ökning med 474 tkr jämfört med 
motsvarande period 2018. Under de nio första månaderna 2019 uppgick dessa till 2 311 tkr (788 tkr). 
Ökningen beror på avskrivningar på den goodwill som uppstod vid förvärvet av Transiro Retail AB.  

Resultatet för koncernens tredje kvartal uppgick till -2 173 tkr (-3 069 tkr) och för de nio första månaderna 
uppgick resultatet till -8 758 tkr (-6 358 tkr). 

BALANSRÄKNING  
De immateriella anläggningstillgångarna uppgick till 11 296 tkr per 30 september 2019, vilka består av 
aktiverat arbete för utveckling av IT-plattformen samt goodwill som uppstått i samband med förvärvet av 
Transiro Retail AB. Goodwill och balanserade utvecklingsutgifter skrivs av över fem år.  

De materiella anläggningstillgångarna uppgick till 144 tkr och de finansiella anläggningstillgångarna 
uppgick till 942 tkr. 

Koncernens omsättningstillgångar uppgick till 3 463 tkr vid periodens utgång. Tillgångarna består främst 
av kundfordringar på 1 592 tkr samt kassa och bank på 847 tkr. 

Koncernens egna kapital uppgick per 2019-09-30 till 1 882 tkr. 

Kortfristiga skulder uppgick per 2019-09-30 till totalt 13 563 tkr, vilka utgörs främst av skulder till 
leverantörer på 5 185 tkr. övriga skulder på 5 102 tkr samt upplupna kostnader på 3 119 tkr.  
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STÄLLNING GENTEMOT MODERBOLAGET 

Bolaget Transiro Int. AB äger två helägda dotterbolag, Transiro Sverige AB samt Transiro Retail AB. Notera 
att jämförelsesiffror mellan 2018 och 2019 inte går att jämföra rättvist då siffrorna för 2018 endast är 
Transiro Int. AB exklusive Transiro Retail AB (Sindas Informationssystem AB). 

RESULTATRÄKNING KONCERN 
(TKR) 
 
  2019-07-01

2019-09-30
2018-07-01
2018-09-30

2019-01-01
2019-09-30

2018-01-01 
2018-09-30 

2018-01-01 
2018-12-31 

Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning  3 277,3  422,5 11 595,1 1 528,8  2 296,2 
Aktiverat arbete för egen räkning  - - 2 049,8  4 347,2 
Övriga rörelseintäkter  3,3 31,4  67,3  191,9  231,3 
  3 280,6 453,9 11 662,4  3 770,5  6 874,7 
Rörelsens kostnader     
Handelsvaror  -677,9  -883,5  -2 729,1  -3 599,6  -5 037,9 
Övriga externa kostnader  -1 650,8  -942,3  -6 003,5  -3 088,2  -4 086,0 
Personalkostnader  -2 018,9  -1 258,0  -7 409,0  -2 443,1  -3 030,8 
Avskr. Inventarier & Goodwill  -770,3  -296,7  -2 310,9  -787,9  -1 084,6 
Övriga rörelsekostnader  - -62,6 - -78,1  -81,5 
  -5 117,9 -3 443,1 -18 452,5 -9 996,9  -13 320,8 
     
RÖRELSERESULTAT  -1 837,3 -2 989,2 -6 790,1 -6 226,4  -6 446,1 
     
Finansiella poster     
Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

-336,0  -79,9 -1 967,6  -131,5  -255,9 

     
Resultat efter finansiella poster  -2 173,3 -3 069,1 -8 757,7 -6 357,9  -6 702,0 
     
Skatt på periodens resultat  - - - -  - 
     
PERIODENS RESULTAT  -2 173,3

 
-3 069,1 -8 757,7 -6 357,9  -6 702,0 

Resultat per aktie  -0,03  -0,11  -0,11  -0,22  -0,23 
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BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, KONCERN 
(TKR) 
 
  2019-09-30  2018-09-30  2018-12-31 
TILLGÅNGAR       
       
Immateriella anläggningstillgångar       
Goodwill  5 945,5  -  6 994,7 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  5 350,8  4 584,8  6 585,5 
  11 296,3  4 584,8  13 580,2 
Materiella anläggningstillgångar       
Förskott för maskiner och inventarier  115,4  -  115,4 
Inventarier  28,2  -  41,7 
  143,6  -  157,1 
Finansiella anläggningstillgångar       
Uppskjuten skattefordran  841,7  -  841,7 
Långfristig fordran  100,0  -  100,0 
  941,7  -  941,7 
       
Summa anläggningstillgångar  12 381,6  4 584,8  14 679,0 
       
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar       
Lager  78,4  -  103,6 
Kundfordringar  1 591,6  727,3  2 531,2 
Övriga fordringar  239,3  190,2  664,5 
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter  706,4  25,0  1 645,3 
  2 615,7  942,5  4 944,6 
       
Kassa & Bank  847,1  432,1  2 200,3 
       
Summa omsättningstillgångar  3 462,8  1 374,6  7 144,9 

 
Summa tillgångar  15 844,4  5 959,4  21 823,9 
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BALANSRÄKNING EGET KAPITAL & SKULDER, KONCERN 
(TKR) 
 
  2019-09-30  2018-09-30  2018-12-31 
EGET KAPITAL & SKULDER       
       
Eget kapital       
Aktiekapital  3 923,3  1 436,6  1 436,6 
Övrigt tillskjutet kapital  22 672,5  11 079,7  12 726,0 
Annat eget kapital ink. periodens resultat   -24 714,3  -10 464,9  -12 530,3 
  1 881,5  2 051,4  1 632,3 
       
Summa eget kapital  1 881,5  2 051,4  1 632,3 
       
Långfristiga skulder       
Checkräkningskredit  400,0  400,0  400,0 
       
Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder  5 184,6  517,9  3 794,6 
Aktuella skatteskulder  157,9  -  228,3 
Övriga skulder  5 101,7  2 392,0  12 889,0 
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter  3 118,7  598,1  2 879,7 
  13 562,9  3 508,0  19 791,6 
       
Summa eget kapital & skulder  15 844,4  5 959,4  21 823,9 
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERN 

(TKR) 
 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  2019-07-01 
2019-09-30 

2018-07-01 
2018-09-30 

2019-01-01 
2019-09-30 

2018-01-01 
2018-09-30 

2018-01-01 
2018-12-31 

Före förändringar i rörelsekapital 
Resultat efter finansnetto 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet: 
Av- och nedskrivningar 

 
-2 173,3 

770,3

-3 069,1 

296,7

-8 757,7 

2 310,9 

-6 357,9 

787,9

 
-6 702,0 

 
 

1 084,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

-1 403,0 -2 772,4 -6 446,8 -5  570,0  -5 617,4 

Förändringar i rörelsekapital 
Förändring av lager 
Förändringar av fordringar 
Förändringar av kortfristiga skulder 

12,1 
-149,1 

1 404,4 

-
-223,5 

2 035,0 

25,2 
2 212,4 

-6 137,3 

-
-531,0 

1 381,1 

 
- 

-2 336,7 
13 791,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -135,6  -960,9  -10 346,5 -4 719,9 5 837,5 

 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

   

Förvärv av dotterbolag 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Minskning/ökning av depositioner 

-
-
-
-

-
-
-

310,0

-
-

-13,5
-

-
-2 049,8 

-
310,0

-6 301,5 
-4 347,2 

-115,4 
310,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -  310,0 -13,5  -1 739,8 -10 454,1 

 
FINANSERINGSVERKSAMHETEN 

     

Nyemission 
Emissionskostnader 

-
-

-
-

12 433,1
-3 426,3 

7 464,8 
-659,4 

7 464,8 
-734,4 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -  -  9 006,8 6 805,3 6 730,4 

 
Periodens kassaflöde 
Likvida medel vid periodens början 
Likvida medel vid periodens slut 

-135,6 
982,7
847,1

-650,9 
1 083,0

432,1

-1 353,2
2 200,3

847,1

345,6
86,5 

432,1

 
2 113,7 

86,5 
2 200,3 
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG KONCERN 
 
 
(Tkr)   Aktiekapital  Övrigt tillskjutet 

kapital 
Annat eget kapital 
ink. Årets resultat 

Totalt 

Ingående balans 2018-01-01 
Emission 
Periodens resultat 

571,5 
865,1 

- 

5 126,4 
7 599,6 

- 

-4 093,9 
-1 734,4  
-6 702,0 

1 603,9 
6 730,4 

-6 702,0 
Eget kapital 2018-12-31  1 436,6  12 726,0  -12 530,3  1 632,3 

 
(Tkr)   Aktiekapital  Övrigt tillskjutet 

kapital 
Annat eget kapital 
ink. Årets resultat 

Totalt 

Ingående balans 2019-01-01 
Emission 
Periodens resultat 

1 436,6 
2 486,7 

- 

12 726,0 
9 946,5 

- 

-12 530,3
-3 426,3
-8 757,7

1 632,3 
9 006,9 

-8 757,7 

Eget kapital 2019-06-30  3 923,3  22 672,5  -24 714,3 1 881,5 
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAG 
(TKR) 
 
  2019-07-01

2019-09-30
2018-07-01
2018-09-30

2019-01-01
2019-09-30

2018-01-01
2018-09-30

2018-01-01 
2018-12-31 

Rörelsens intäkter   
Nettoomsättning  824,4 422,5 2 880,8  1 528,8  2 296,2 
Aktiverat arbete för egen räkning  - - - 2 049,8  4 347,2 
Övriga rörelseintäkter  3,3 31,4  67,3  191,8 231,3 
  827,7 453,9 2 948,1 3 770,4 6 874,7 
Rörelsens kostnader   
Handelsvaror  -364,0  -1 083,5  -978,8  -3 799,6  -5 037,9 
Övriga externa kostnader  -1 139,7  -1 057,7  -4 273,0  -2 887,9  -4 085,4 
Personalkostnader  -424,0  -942,3  -1 675,5  -2 443,1  -3 030,8 
Avskrivningar inventarier  -411,6  -296,7  -1 234,7  -787,8  -1 084,6 
Övriga rörelsekostnader  - -62,6 - -78,0 -81,5 
  -2 339,3 -3 442,8 -8 162,0 -9 996,4 -13 320,2 
   
RÖRELSERESULTAT  -1 511,6 -2 988,9 -5 213,9 -6 226,0 -6 445,5 
   
Finansiella poster   
Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

-312,5  -79,9 -1 937,1  -131,6  -255,9 

   
Resultat efter finansiella poster  -1 824,1 -3 068,8 -7 151,0 -6 357,6 -6 701,4 
   
Skatt på periodens resultat  - - - - - 
     
PERIODENS RESULTAT  -1 824,1 -3 068,8 -7 151,0 -6 357,6 -6 701,4 

Resultat per aktie  -0,02  -0,11  -0,09  -0,22  -0,23 
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BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR, MODERBOLAG 
(TKR) 
 
  2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 
TILLGÅNGAR   
   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  5 350,8  4 584,8  6 585,5 
   
Materiella anläggningstillgångar   
Förskott för maskiner och inventarier  115,4 -  115,4 
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Lämnade depositioner  - - - 
Andelar i koncernbolag  8 250,0  50,0  8 250,0 
Andra långfristiga fordringar  100,0 - 100,0 
  8 350,0 50,0  8 350,0 
   
Summa anläggningstillgångar  13 816,2  4 634,8 15 050,9 
   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar  612,3 727,3 870,0 
Övriga fordringar  1,0 190,1 413,3 
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter  310,9 25,0  1 364,8 
  924,2 942,4 2 648,1 
   
Kassa & Bank  88,7  382,5 277,5 
   
Summa omsättningstillgångar  1 012,9 1 324,9 2 925,6 
   
Summa tillgångar  14 829,1  5 959,7 17 976,5 
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BALANSRÄKNING EGET KAPITAL & SKULDER, MODERBOLAG 
(TKR) 
 
  2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 
EGET KAPITAL & SKULDER   
   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  3 923,3  1 436,6  1 436,6 
Fond för utvecklingsutgifter  5 350,7  4 584,8  6 585,5 
  9 274,0 6 021,4 8 022,1 
   
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat  1 365,8  2 387,9  312,2 
Periodens resultat  -7 151,0  -6 357,6  -6 701,4 
  -5 785,2 -3 969,7 -6 389,2 
   
Summa eget kapital  3 488,8 2 051,7 1 632,9 
   
Långfristiga skulder   
Checkräkningskredit  400,0 400,0 400,0 
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  4 481,6  517,9 3 372,0 
Aktuella skatteskulder  4,4 24,4  28,8 
Övriga skulder  3 260,5  2 367,7  11 631,0 
Skulder till koncernföretag  2 292,0  - 25,0 
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter  901,8 598,0 886,8 
  10 940,3  3 508,0 15 943,6 
   
Summa eget kapital & skulder  14 829,1  5 959,7 17 976,5 
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KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG 
(TKR) 
 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  2019-07-01 
2019-09-30 

2018-07-01 
2018-09-30 

2019-01-01 
2019-09-30 

2018-01-01 
2018-09-30 

2018-01-01 
2018-12-31 

Före förändringar i rörelsekapital 
Resultat efter finansnetto 
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet: 
Av- och nedskrivningar 

-1 824,1 

411,6

 
-3 068,8 

 
296,7 

-7 151,0 

1 234,7 

-6 357,6 

787,8

 
-6 701,4 

 
1 084,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

-1 412,5 -2 772,1  -5 916,3 -5 569,8 -5 616,8 

Förändringar i rörelsekapital 
Förändringar av fordringar 
Förändringar av kortfristiga skulder 

19,1 
1 437,4 

 
-223,4 

2 035,0 
1 683,7 

-4 963,0 
-530,9 

1 381,1 

 
-2 336,6 
13 816,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  44,0  -960,5  -9 195,6 -4 719,6 5 863,2 

 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

     

Förvärv av dotterbolag 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Minskning/ökning av depositioner 

-
-
-
-

- 
- 
- 

310,0 

-
-
-
-

-50,0
-2 049,8 

-
310,0

-8 250,0 
-4 347,2 

-115,4 
310,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -  310,0  -  -1 789,8 -12 402,6 

 
FINANSERINGSVERKSAMHETEN 

     

Nyemission 
Emissionskostnader 

-
-

- 
- 

12 433,1
-3 426,3 

7 464,8 
-659,4 

7 464,8 
-734,4 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -  -  9 006,8 6 805,4 6 730,4 

 
Periodens kassaflöde 
Likvida medel vid periodens början 
Likvida medel vid periodens slut 

44,0 
44,7 
88,7 

 
-650,5 

1 033,0 
382,5 

-188,8 
277,5

88,7 

296,0
86,5 

382,5

 
191,0 

86,5 
277,5 
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG MODERBOLAG 
 
(Tkr)   Aktiekapital  Bundet eget 

kapital 
Balanserat 

resultat 
Periodens 

resultat 
Totalt 

Ingående balans 2018-01-01 
Omföring årets resultat 
Emission 
Fond för utvecklingskostnader 
Periodens resultat 

571,5 
 

865,1 

4 322,9 
 

-1 000,0 
3 262,6 

 

356,3 
-3 646,7 
6 865,2 

-3 262,6 

-3 646,7 
3 646,7 

 
 

-6 701,4 

1 604,0 
- 

6 730,3 
- 

-6 701,4 
Eget kapital 2018-12-31  1 436,6  6 585,5  312,2  -6 701,4  1 632,9 

 
(Tkr)   Aktiekapital  Bundet eget 

kapital 
Balanserat 

resultat 
Periodens 

resultat 
Totalt 

Ingående balans 2019-01-01 
Omföring årets resultat 
Emission 
Emissionskostnader 
Fond för utvecklingskostnader 
Periodens resultat 

1 436,6 
 

2 486,7 

6 585,5 
 
 
 

-1 234,8 

312,2 
-6 701,4 
9 946,5 

-3 426,3 
1 234,8 

-6 701,4 
6 701,4 

 
 
 

-7 151,0 

1 632,9 
- 

12 433,2 
-3 426,3 

- 
-7 151,0 

Eget kapital 2019-09-30  3 923,3  5 350,7  1 365,8  -7 151,0  3 488,8 

 
       
AKTIEKAPITAL 
AKTIEN 
Aktiekapitalet i Transiro uppgår till 3 923,3 tkr. Aktiekapitalet i Transiro ska uppgå till lägst 2 500 tkr och högst                                       
10 000 tkr fördelat på lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier.  
 
Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag som kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets                                     
ekonomiska situation. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej under de tolv senaste månaderna                               
skett övertagandebud på Bolagets aktie. Transiros aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras                             
elektroniskt av Euroclear Sweden. 
 
AKTIEKAPITAL OCH DESS UTVECKLING 
Transiros bolagsordning är antagen 2019-05-17. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår per 2019-09-30 till 3 923,3 tkr,                             
fördelat på 78 465 231 aktier med ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie. Nedanstående tabell visar                                 
aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildande. 
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AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 
 
 Tidpunkt  Händelse  Kvotvärde  Ökning av

antalet aktier 
Ökning av  

aktiekapital 
Totalt antal

aktier 

2016 jan 
2016 april 
2016 maj 
2016 juni 
2016 okt 
2016 nov 
2018 jan   
2018 april 
2019 maj 

Bolagets bildande 
Nyemission 
Nyemission 
Nyemission 
Split (20:1) 
Nyemission 
Nyemission 
Nyemission 
Nyemission 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

50 000 
250 000 

57 100 
142 900 

9 500 000 
1 430 000 

714 293 
16 588 376 
49 732 562 

50,0 
250,0 

57,1 
142,9 

0 
71,5 
35,7 

829,4 
2 486,6 

50 000 
300 000 
357 100 
500 000 

10 000 000 
11 430 000 
12 144 293 
28 732 669 
78 465 231 

 

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3): 

INTÄKTSREDOVISNING 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och                   
eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde                 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.  
 
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över                         
tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande. Inventarier, verktyg, installationer och goodwill skrivs av över 5 år. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna 
förebygger bolaget genom att stärka bolagets interna rutiner, men det finns yttre faktorer som bolaget inte kan 
påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan 
en investering görs i bolaget. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller 
osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare 
publicerat memorandum offentliggjort i januari 2019. 
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Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.  

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av 
Bolagets verksamhet. 

 
 
Styrelsen, Stockholm 2019-10-31 
 
Jonas Litborn, Styrelseordförande, ledamot Robert Jensen, ledamot 
 
 
Anna Lassi, ledamot Anders Larsson, ledamot Esbjörn Nordesjö, ledamot 
 

KONTAKT MARKNADSPLATS 

Transiro Int AB NGM Nordic MTF 

Karlavägen 58 Aktien handlas under kortnamnet TIRO MTF 

114 49 Stockholm med ISIN-kod SE0009242027 

+46 8 684 284 01 Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm 

ir@transiro.com +46 (0)8-566 390 00 

 

KONTOFÖRANDE INSTITUT 

Euroclear Sweden AB 

Klarabergsviadukten 63 

111 64 Stockholm 

+46 (0)8-402 90 00 

 

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 31 
oktober 2019. 

Karlavägen 58, 114 49 Stockholm |  info@transiro.com  | www.transiro.com                          17 
 

mailto:ir@transiro.com
mailto:info@fastout.com
http://www.fastout.com/

