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Transcendent Group är en snabbväxande konsultkoncern som 
 tillhandahåller erfarna konsulter inom Governance (organisations
styrning och internkontroll), Risk (riskhantering) och Compliance 
(regelefterlevnad) även kallat GRC 

Transcendent Groups tjänster skapar trygghet och nya möjlig
heter för organisationer inom en rad olika branscher. Koncernen har 
nio dotterbolag, varav åtta dotterbolag representerar Transcendent 
Group på sina respektive geografiska marknader. I tillägg till detta 
har Transcendent Group ett dotterbolag som utvecklar digitala 
GRCprodukter.

Transcendent Groups kunder utgörs av företag och organisationer 
inom ett flertal branscher, bland annat banker, försäkringsbolag, 
energimarknadsbolag, tillverkningsbolag, universitet samt myndig
heter. Genom konsulttjänster 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 
på alla våra geografiska marknader. Inom begreppet GRC har vi 
definierat nio olika tjänsteområden vilka är:
• Information Security
• Compliance
• Risk Financial Sector
• Internal Audit
• IT Audit
• Corporate Governance
• Digital Governance
• Privacy
• RegTech RFA

Transcendent Groups tio största kunder stod tillsammans för cirka 
27% (35%) av den totala omsättningen under 2019, vilket tillsammans 
med Transcendent Groups breda kundbas innebär att koncernen har en 
stabil grund och god riskspridning inför ytterligare framtida tillväxt.

Transcendent Group har idag över 130 erfarna konsulter med 
djup kompetens inom sina respektive tjänsteområden. Transcendent 
Groups verksamhet bygger på kunskap vilket innebär att med
arbetarna är bolagets viktigaste  tillgång. En av de främsta fram
gångsfaktorerna för Transcendent Group är att lyckas rekrytera och 
behålla de mest erfarna och  kompetenta GRCtalangerna i branschen. 
De i sin tur attraherar kunder som de skapat värde för genom att 
stötta, stärka och underlätta deras GRCarbete.

Om Transcendent Group

Omslagets bild: Caroline Brännefors
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Första kvartalet 2020

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI-MARS 2020
• Totala intäkter uppgår till 51,1 MSEK (46,9), en tillväxt med 

8,8 procent jämfört med samma period föregående år. 
• EBITDA uppgår till 1,4 MSEK (1,5).
• EBITDAmarginalen uppgår till 2,7 procent (3,2).
• Rörelseresultat (EBIT) uppgår till –1,4 MSEK (–0,5)
• EBITmarginalen uppgår till –2,7 procent (–1,0).
• Resultat före skatt uppgår till –0,4 MSEK (–0,7).
• Kassaflödet uppgår till –4,4 MSEK (–6,3).
• Medelantalet anställda uppgår till 132 personer (118).
• Resultat per aktie uppgår till –0,09 kronor (–0,20).

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2020
• I mars meddelar Transcendent Group att ett åtgärdsprogram för 

att möta ökad osäkerhet till följd av covid19 aktiveras. Åtgärds
programmet inkluderar bland annat att etableringstakten på nya 
marknader bromsas in, att satsningar på ytterligare produkt
utveckling inom RegTech skjuts framåt i tiden samt att en  generell 
kostnadsöversyn genomförs. Den generella kostnads översynen 
och de åtgärder som vidtagits omfattar en revidering av rörliga 
och fasta ersättningar, omorganisation av stabsfunktioner samt 
vissa personalneddragningar.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
• I april meddelar Transcendent Group att bolaget blivit rankad 

som Sveriges 7:e bästa arbetsplats på Great Place to Work ś 
årliga topplista samt är det börsnoterade företag som har högst 
placering på listan, i kategorin medelstora bolag. Under 2019 
utsågs Transcendent Group till Sveriges 12:e bästa arbetsplats.

• I maj meddelar Transcendent Group att bolagets CFO Susanne 
Lindqvist beslutat lämna sin tjänst, med sista arbetsdag 31 augusti 
2020. Bolaget har utsett Mattias Brodin som tillförordnad CFO 
från 1 juni 2020 och har samtidigt inlett sökprocessen efter en 
permanent CFO.

Utvalda finansiella data för koncernen i sammandrag

TSEK där ej annat anges Jan-mar 2020 Jan-mar 2019 Helår 2019

Totala intäkter 51 058 46 943 195 766
Omsättningstillväxt, % 8,8 2,5 8,0
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 1 381 1 525 13 511
Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (EBITDA), % 2,7 3,2 6,9
Rörelseresultat (EBIT) –1 368 –491 3 786
Rörelsemarginal (EBIT), % –2,7 –1,0 1,9
Periodens resultat –553 –1 471 1 967
Vinstmarginal, % –1,1 –3,1 1,0
Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK –0,09 –0,20 0,41
Balansomslutning 119 289 110 991 127 744
Soliditet, % 42,2 21,6 41,3
Antalet anställda, vid periodens slut 133 118 130
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OMSÄTTNINGSTILLVÄXT TROTS UTMANADE OMVÄRLDSLÄGE

Kära aktieägare,

Trots att slutet av det första kvartalet präglades av en tilltagande 
osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenserna av covid19, kan vi 
konstatera att Transcendent Group uppnådde en tillväxt om nära  
9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. EBIT 
marginalen på de etablerade marknaderna var tillfredsställande, cirka 
13 procent. Det var i linje med vår strategi och möjliggör en fortsatt 
tillväxt på de nya marknaderna, vilka stod för tillväxten under det 
första kvartalet. På gruppnivå var resultat före skatt svagt negativt, 
i linje med vårt säsongsmässiga mönster som innebär att den större 
delen av årets resultat skapas i det sista kvartalet.

Efterfrågan på våra tjänster drivs till stor del av regulatoriska 
förändringar där vi hjälper våra kunder att se till att de inte bryter 
mot rådande regelverk. Vår verksamhet är därmed relativt stabil. 
Dock har effekterna av covid19 fått omfattande konsekvenser för 
hela samhällsekonomin och även vår bransch har påverkats direkt 

och indirekt genom att några kunder valt att avbryta alternativt 
minska omfattningen av våra uppdrag. Det är ännu alldeles för 
tidigt att överblicka hur stora konsekvenserna kan komma att bli 
för vår bransch och för Transcendent Group. Vi följer dock utveck
lingen mycket noga och har gjort flera olika analyser för att vara 
förberedda på olika scenarier. 

I slutet av mars beslöt vi också att aktivera ett åtgärdsprogram för 
att proaktivt adressera den ökade osäkerheten till följd av covid19 
och för att anpassa kostnadsnivån till det nya affärsläget. Åtgärds
programmet innehåller tre komponenter:
• Etableringstakten på nya geografiska marknader bromsas in och 

inga nya etableringar planeras för 2020
• Satsningen på ytterligare produktutveckling inom området 

 RegTech (digitala GRCtjänster) skjuts framåt i tiden, och fokus 
ligger istället på ökade försäljningsinsatser i Norden avseende de 
befintliga produkterna RFA och RFA Monitor

• En generell kostnadsöversyn, innebärande revidering av rörliga 
och fasta ersättningar, omorganisation av stabsfunktioner samt 
vissa personalneddragningar

VD har ordet
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Styrkan i vår affärsmodell ligger i flexibiliteten och förmågan till 
snabba anpassningar. Det beslutade åtgärdsprogrammet har haft viss 
effekt redan under det första kvartalet, men förväntas nå full effekt 
under efterföljande kvartal i år. Att våra etablerade marknader lyck
ades leverera en stark EBITmarginal om 13 procent är ett kvitto på 
att vi framgångsrikt har förbättrat lönsamheten genom de åtgärder 
som satts in. Vi har även en tillfredssställande likviditet och har 
dessutom utökat en befintlig checkräkningskredit efter utgången av 
det första kvartalet för att säkerställa fortsatt hög finansiell flexibilitet.

EN STARK FÖRETAGSKULTUR 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. 
 Därför är det särskilt tillfredsställande att än en gång bli utsedda 
till ”a Great Place to Work”, där vi rankats som Sveriges 7:e bästa 
arbetsplats vilket innebär det högst rankade bolaget noterat på 
 börsen i kategorin medelstora bolag. 

FOKUS PÅ LÖNSAMHET
Transcendent Group har verksamheter i åtta länder i Europa, vilka 
alla har påverkats olika av de beslut som har fattats av respektive 
lands myndigheter. Beslutet att dra ned på takten gällande fortsatt 
internationell expansion kan komma att påverka tillväxten i nya 
marknader under det andra kvartalet. Vi är fortsatt vaksamma och 
vi följer utvecklingen och analyserar olika scenarios för att snabbt 
kunna vidta relevanta åtgärder om läget förändras.

Fokus för 2020 är att säkerställa lönsamhet och likviditet. Detta 
åstadskommer vi delvis genom det beslutade åtgärdsprogrammet 
och fortsatt kostnadskontroll, samt med det stöd från myndighets
beslut som vi kan använda oss av. Min bedömning är dock att den 
viktigaste drivkraften är en fortsatt efterfrågan på våra tjänster och 
produkter inom Governance, Risk och Compliance.

Martin Malm
VD

Transcendent Group
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Koncernens utveckling

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Första kvartalet, januari-mars 2020
Intäkterna för första kvartalet uppgick till 51,1 MSEK (46,9) mot
svarande en tillväxt om 8,8 procent jämfört med föregående år. 
Tillväxten för första kvartalet är till sin helhet hänförlig till våra nya 
marknader. Nederländerna som startade upp i februari 2019 svarar 
för den större delen av den tillväxt som redovisas för perioden. Om
sättningen för etablerade marknader minskade med cirka 1 procent 
jämfört med föregående år. Covid19 har påverkat oss under den 
senare delen av kvartalet. Vi är inte exponerade mot de branscher 
som drabbats hårdast i den initiala fasen av krisen men vi har under 
kvartalet fått uppsägningar på befintliga avtal och kunder som 
minskat omfattningen på eller skjutit på insålda projekt.

I intäkterna ingår intäkter från underkonsulter med 4,3 MSEK 
(2,1). 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 52,4 MSEK (47,4). Av totala 
kostnader utgör kostnader för egen personal 40,5 MSEK (37,7). 
Ökningen av personalkostnader jämfört med föregående år är  framför 
allt hänförlig till ökningen av antalet anställda. Därutöver är kvartalet 
tyngt av poster av engångskaraktär uppgående till 2,3 MSEK på 
grund av covid19. Detta är hänförligt till inställda arrangemang 

och organisationsförändringar. De åtgärdspaket som beslutades om 
i mars för att minska kostnadsmassan för att anpassa verksamheten 
för osäkerheten kopplat till covid19 har haft en positiv effekt på 
personalkostnader retroaktivt för första kvartalet. Bolagets avskriv
ningar uppgår under första kvartalet till –2,7 MSEK (–2,0), varav 
–1,9 MSEK (–1,4) avser avskrivningar på finansiella leasingtillgångar. 
Ökningen av leasingkostnader är huvud sakligen hän förlig till för
längda hyresavtal i  Sverige och Norge.

Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet uppgick till –1,4 
MSEK (–0,5). Etableringskostnader hänförlig till uppstart av  
nya verksamheter har påverkat koncernens rörelseresultat med  
0 MSEK (–0,9). Etableringskostnad för 2019 avser uppstarten av 
Nederländerna.

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

Etablerade marknader
Intäkterna för första kvartalet 2020 uppgick till 46,3 MSEK (47,0) 
varav 3,8 MSEK (3,1) är koncernintern försäljning. Rörelse resultatet 
(EBIT) uppgick till 5,8 MSEK (3,3) vilket ger en EBITmarginal 
om 12,6 procent (7,0).

”Trots att slutet av det första kvartalet  
präglades av en tilltagande osäkerhet kring de 
ekonomiska konsekvenserna av covid-19, kan vi 
konstatera att Transcendent Group uppnådde 

en tillväxt om nära 9% jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år.” 

 
Martin Malm, Verkställande Direktör
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Nya marknader
Intäkterna för första kvartalet 2020 uppgick till 10,1 MSEK (4,2) 
varav 1,9 MSEK (1,4) är koncernintern försäljning. Tillväxten jämfört 
föregående år uppgår till 138 procent. Rörelseresultatet uppgår till 
–3,0 MSEK (–1,9). Segmentet består under perioden av sju geogra
fiska marknader; Finland, Danmark, Litauen, Belgien, Nederlän
derna, Tyskland och Luxemburg. Luxemburg är sedan februari 2019 
ett vilande bolag. Marknaderna Tyskland och Nederländerna står 
för den betydande delen av tillväxten jämfört med förgående år.

RegTech
Intäkterna för RegTech uppgick för första kvartalet 2020 till  
0,3 MSEK (–) varav periodiserade licensintäkter uppgick till 0,3 
MSEK (–). Enligt tidigare presenterat åtgärdsprogram för att möta 
osäkerheten till följd av covid19 har Transcendent Group beslutat att 
pausa ytterligare produktutveckling inom RegTech. Försäljningen 
av RegTech  produkter har påverkats av Corona huvudsakligen på 
grund av  svårigheten att få access till våra kunder i denna svåra tid. 

FINANSIELL STÄLLNING, KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Likvida medel uppgick den 31 mars 2020 till 18,1 MSEK (8,0). 
Total checkräkningskredit uppgick till 20 MSEK (20) varav 
 utnyttjad del per den 31 mars 2020 uppgick till 0 MSEK (13,8).

Koncernens immateriella tillgångar uppgick till 38,0 MSEK 
(37,9). Förändringen av immateriella tillgångar är till sin helhet 

hänförlig till investeringar inom RegTech området samt avskriv
ningar enligt plan på befintliga tillgångar.

De räntebärande skulderna uppgick till 9,1 MSEK (21,1) per den 
31 mars 2020. Förändringen om 12,0 MSEK förklaras av upptagande 
av ett nytt banklån om 10 MSEK i april 2019, amorteringar enligt 
plan på befintliga banklån samt minskat utnyttjande av check
räkningskredit. Utnyttjandet av checkräkningskrediten har minskat 
under perioden med 13,8 MSEK. 

Det egna kapitalet uppgår vid periodens slut till 50,4 MSEK 
(23,9) och koncernens soliditet uppgick till 42,2 procent (21,6). 
Soliditeten har huvudsakligen påverkats positivt av nyemission i 
samband med börsintroduktionen i oktober 2019. Utöver detta har 
 koncernen påverkats  av valutafluktuationer i eget kapital. Samman
taget har soliditeten stärkts.

Kassaflödet uppgick för första kvartalet till –4,4 MSEK (–6,3). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår för första kvar
talet till 0,5 MSEK (–5,0).

AKTIEN
Antalet aktier i moderbolaget uppgick per 31 mars 2020 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 mars var 0,10 SEK (0,011). Slutkursen den 31 mars 
2020 uppgick till 15,50 SEK. 

Karoline Flåten
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PERSONAL
Antal anställda per den 31 mars 2020 uppgick till 133 medarbetare 
(118). I genomsnitt uppgick antal anställda under perioden januari 
till mars till 132 medarbetare (118).

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 marknadskommunikation. 

Omsättningen i moderbolaget uppgick för första kvartalet till 
5,9 MSEK (5,9). Moderbolagets intäkter består huvudsakligen av 
fakturering av koncerngemensamma tjänster, s.k. management fee 
till bolagen inom koncernen.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för första kvartalet till –0,2 
MSEK (–1,0) och periodens resultat till 0,1 MSEK (–1,0). 

En effekt av de åtgärdsprogram som vidtagits för att möta 
 osäkerheten kring covid19 innebär att utvecklingsprojekt inom 
moderbolaget har skjutits på framtiden. Detta har haft en viss 
 positiv effekt på kostnader redan under första kvartalet.

Det bokförda aktiekapitalet uppgick per 31 mars 2020 till  
646 TSEK (61).

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman äger rum den 26 maj 2020 klockan 17.00 i Transcendent 
Groups lokaler, Sveavägen 20 111 57 Stockholm. Kallelsen till års
stämman offentliggjordes den 23 april 2020 på bolagets hemsida och 
i Post & Inrikes Tidningar samt annonserades i Svenska Dagbladet.

REVISORS GRANSKNING
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets 
revisorer.

”Fokus för 2020 är att säkerställa lönsamhet och 
likviditet. Detta åstadkommer vi genom beslutat 
åtgärdsprogram, kostnadskontroll samt med det 
stöd från myndighetsbeslut som vi kan  använda 

oss av. Min bedömning är dock att den  viktigaste 
drivkraften är en fortsatt efterfrågan på våra 

tjänster och produkter inom Governance,  
Risk och Compliance.”

Martin Malm, Verkställande Direktör
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TSEK Jan-mar 2020 Jan-mar 2019 Helår 2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 50 904 46 712 195 040
Övriga rörelseintäkter 154 231 726

Summa intäkter 51 058 46 943 195 766

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader –9 141 –7 750 –33 989
Personalkostnader –40 536 –37 668 –148 266
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar –2 749 –2 016 –9 725

Summa kostnader –52 426 –47 434 –191 980

Rörelseresultat –1 368 –491 3 786

Finansnetto 993 –229 –2 061

Resultat efter finansiella poster –375 –720 1 725

Resultat före skatt –375 –720 1 725

Skatt på periodens resultat –178 –751 242

Periodens resultat –553 –1 471 1 967

Övrigt totalresultat
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag –1 807 237 241

Summa totalresultat för perioden –2 360 –1 234 2 208

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare –575 –1 103 2 352
Periodens resultat hänförligt till innehav utan  bestämmande inflytande 22 –368 –385

Summa periodens resultat –553 –1 471 1 967

Summa totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare –2 382 –866 2 593
Summa totalresultat hänförligt till innehav utan  bestämmande inflytande 22 –368 –385

Summa totalresultat för perioden –2 360 –1 234 2 208

Resultat per aktie före utspädning (SEK) –0,09 –0,20 0,41
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) –0,09 –0,20 0,41

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 
i sammandrag
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TSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 38 013 37 930 38 063
Materiella anläggningstillgångar 19 248 16 127 20 907
Långfristiga fordringar 640 563 705
Uppskjuten skattefordran 2 732 1 248 2 261

Summa anläggningstillgångar 60 633 55 868 61 936

Omsättningstillgångar
Avtalstillgångar 829 378 1 099
Kundfordringar 29 617 37 358 34 222
Övriga fordringar 10 128 9 423 7 414
Likvida medel 18 082 7 964 23 073

Summa omsättningstillgångar 58 656 55 123 65 808

SUMMA TILLGÅNGAR 119 289 110 991 127 744

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 647 61 647
Övrigt tillskjutet kapital 32 696 8 244 32 696
Omräkningsreserv –1 990 –186 –183
Balanserat resultat inklusive periodens resultat 18 389 13 878 18 964

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 49 742 21 997 52 124

Innehav utan bestämmande inflytande 678 1 927 655

Summa eget kapital 50 420 23 924 52 779

Skulder
Långfristiga skulder
Långfristig leasingskuld 9 591 8 360 11 360
Räntebärande skulder 5 758 1 590 6 578
Uppskjutna skatteskulder 1 945 3 213 2 062
Övriga långfristiga skulder 146 5 103 146

Summa långfristiga skulder 17 440 18 266 20 146

Kortfristiga skulder
Kortfristig leasingskuld 7 719 5 711 7 768
Räntebärande skulder 3 332 19 481 4 318
Leverantörsskulder 5 975 6 389 7 066
Avtalsskulder 866 1 628 2 504
Övriga kortfristiga skulder 33 537 35 592 33 163

Summa kortfristiga skulder 51 429 68 801 54 819

Summa skulder 68 869 87 067 74 965

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 119 289 110 991 127 744

Koncernens rapport över finansiell ställning  
i sammandrag
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TSEK
Eget kapital hänförligt till 

moderbolagets aktieägare
Innehav utan 

 bestämmande  inflytande
Totalt eget  

kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01 22 863 2 295 25 159

Periodens totalresultat –866 –368 –1 234

Transaktioner med koncernens ägare
Förändringar av innehav utan bestämmande inflytande – – –

Summa transaktioner med koncernens ägare – – –

Utgående eget kapital 2019-03-31 21 997 1 927 23 924

TSEK
Eget kapital hänförligt till 

moderbolagets aktieägare
Innehav utan 

 bestämmande  inflytande
Totalt eget  

kapital

Ingående eget kapital 2019-01-01 22 863 2 295 25 159

Periodens totalresultat 2 593 –385 2 208

Transaktioner med koncernens ägare
Fondemission 489 – 489
Omföring av balanserat resultat –489 – –489
Utdelning – –217 –217
Inlösen av aktier –675 – –675
Nyemission 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

TSEK
Eget kapital hänförligt till 

moderbolagets aktieägare
Innehav utan 

 bestämmande  inflytande
Totalt eget  

kapital

Ingående eget kapital 2020-01-01 52 124 655 52 779

Periodens totalresultat -2 382 22 –2 360

Transaktioner med koncernens ägare
Förändring av innehav utan bestämmande inflytande – 1 1

Summa transaktioner med koncernens ägare – 1 1

Utgående eget kapital 2020-03-31 49 742 678 50 420

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital  
i sammandrag
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Koncernens rapport över kassaflöden 
i sammandrag

TSEK Jan-mar 2020 Jan-mar 2019 Helår 2019

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt –375 –720 1 725
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 730 2 016 10 494
Betald skatt –2 587 –1 244 –4 945

–1 232 52 7 274

Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar 2 788 –5 495 –965
Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder –1 085 399 449

1 703 –5 096 –516

Kassaflöde från den löpande verksamheten 471 –5 044 6 758

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –348 – –164
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –721 –585 –2 663
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande –1 – –1 562
Förvärv av finansiella tillgångar – – –221
Försäljning av finansiella tillgångar – – 66

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 070 –585 –4 544

Finansieringsverksamheten
Nyemission – – 24 547
Förändring checkräkningskredit –983 685 –12 162
Upptagna lån – – 10 000
Amortering av lån –833 – –7 330
Inlösen av aktier – – –675
Amortering av leasingskuld –1 999 – 1 364 –7 469
Utbetald utdelning – – –217

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –3 815 –679 6 696

Periodens kassaflöde –4 414 –6 308 8 910
Likvida medel vid periodens början 23 073 13 875 13 875
Kursdifferenser i likvida medel –577 399 288

Likvida medel vid periodens slut 18 082 7 964 23 073
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Koncernens nyckeltal

TSEK Jan-mar 2020 Jan-mar 2019 Helår 2019

Totala intäkter 51 058 46 943 195 766
Omsättningstillväxt, % 8,8 2,5 8,0
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 1 381 1 525 13 511
Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (EBITDA), % 2,7 3,2 6,9
Rörelseresultat (EBIT) –1 368 –491 3 786
Rörelsemarginal (EBIT), % –2,7 –1,0 1,9
Resultat före skatt (EBT) –375 –720 1 725
Nettomarginal (EBT), % –0,7 –1,5 0,9
Periodens resultat –553 –1 471 1 967
Vinstmarginal, % –1,1 –3,1 1,0
Vinsttillväxt 918 –5 958 –3 842
Vinsttillväxt % 62,4 –132,8 -66,1
Balansomslutning 119 289 110 991 127 744
Soliditet, % 42,2 21,6 41,3
Eget kapital per aktie, SEK 7,69 3,96 8,06
Resultat per aktie före utspädning, SEK –0,09 –0,20 0,41
Resultat per aktie efter utspädning, SEK –0,09 –0,20 0,41
Antal aktier vid periodens slut 6 465 542 5 542 900 6 465 542
Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning 6 465 542 4 988 610 5 693 929
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning 6 465 542 4 988 610 5 693 929
Genomsnittligt antal anställda 132 118 123
Antalet anställda vid periodens slut 133 118 130
Omsättning per medelantal anställd 386 398 1 587
EBITDA per medelantal anställd 10 13 110

Nyckeltalsdefininitioner återfinns på sid 21.
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TSEK Jan-mar 2020 Jan-mar 2019 Helår 2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 5 930 5 950 24 558

Summa intäkter 5 930 5 950 24 558

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader –3 324 –3 154 –12 825
Personalkostnader –2 805 –3 799 –15 225

Summa kostnader –6 129 –6 953 –28 050

Rörelseresultat –199 –1 003 –3 492

Finansnetto 345 –43 9 556

Resultat efter finansiella poster 146 –1 046 6 064

Bokslutsdispositioner – – 9 400
Skatt på periodens resultat – – 190

Periodens resultat och totalresultat 146 –1 046 15 654

Moderbolagets resultaträkning  
i sammandrag
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TSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 81 120 66 481 78 187

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 2 524 3 008 1 721
Likvida medel 4 057 1 829 7 372

SUMMA TILLGÅNGAR 87 701 71 318 87 280

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 69 362 28 642 69 216

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder 13 635 30 890 12 613

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinsttut – 5 650 –
Leverantörsskulder 1 394 2 095 2 008
Övriga kortfristiga skulder 3 310 4 041 3 443

Summa skulder 18 339 42 676 18 064

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 87 701 71 318 87 280

Moderbolagets finansiella ställning
i sammandrag
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Not 1
Företagsinformation

Transcendent Group AB (publ), organisationsnummer 5590051164, 
med säte i Stockholm, Sverige. I denna rapport benämns Transcendent 
Group AB antingen med sitt fulla namn eller som moderbolaget. 
Transcendent Groupkoncernen 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 Årsredo-
visningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i 
enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. De 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i övrigt har 
 tillämpats i denna rapport är desamma som de som beskrivits i års
redovisningen för 2019, sidan 5461, 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 19 som utgör en integrerad del av denna 
 finansiella rapport. 

BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR I DE 
 FINANSIELLA RAPPORTERNA
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver 
att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör 
antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna 
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 upp
skattningarna är desamma som i senaste årsredovisningen. 

Not 3
Transaktioner med närstående

Konsultarvode uppgående till 275 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 Montaro AB erhållit konsult
arvoden från Transcendent Group Stockholm AB och Transcendent 
Group Väst AB uppgående till 190 TSEK (209) där Montaro AB 
fakturerar som underkonsult i olika kundprojekt. 

Solidify AB, med VD Magnus Juvas (ledamot Transcendent 
Group AB), har under perioden erhållit konsultarvode från 
 Transcendent Group Regulatory Technology uppgående till 525 
TSEK (527) för utveckling av bolagets tekniska plattform.

Under perioden har Transcendent Group koncernen erhållit 
hyresersättning från Solidfy AB uppgående till totalt 108 TSEK (93) 
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. 

Noter
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Not 4
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

KONCERNEN
TSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

Ställda säkerheter
I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 31 590 31 590 31 590
Hyresgaranti 1 000 1 000 1 000
Aktier 57 208 66 641 53 558

Summa ställda säkerheter 89 798 99 231 86 148

Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser – – –

Summa eventualförpliktelser – – –

MODERBOLAGET
TSEK 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

Ställda säkerheter
I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Aktier * 57 800 56 200 57 800

Summa ställda säkerheter 57 800 56 200 57 800

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser till förmån för dotterföretag 32 590 32 590 32 590

Summa eventualförpliktelser 32 590 32 590 32 590

* 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 Jan-mar 2020 Jan-mar 2019 Helår 2019

Extern omsättning – Etablerade Marknader 42 457 43 869 172 718
Extern omsättning – Nya Marknader 8 202 2 844 21 784
Extern omsättning – Regulatory Technology 246 – 537

Intern omsättning – Etablerade Marknader 3 841 3 092 11 875
Intern omsättning – Nya Marknader 1 888 1 395 8 008
Intern omsättning – Regulatory Technology 62 – –

Övrigt 154 231 726
Elimineringar –5 792 –4 488 –19 882

Totala intäkter 51 058 46 943 195 766

Rörelseresultat – Etablerade Marknader 5 836 3 286 13 288
Rörelseresultat – Nya Marknader –2 995 –1 913 –2 880
Rörelseresultat – Regulatory Technology –629 –2 –342
Elimineringar –3 580 –1 862 –6 280

Rörelseresultat –1 368 -491 3 786

Finansnetto 993 –229 –2 061

Resultat före skatt –375 –720 1 725

% Jan-mar 2020 Jan-mar 2019 Helår 2019

EBIT – Etablerade Marknader 12,6 7,0 7,2
EBIT – Nya Marknader –29,7 –45,1 –9,7
EBIT – Regulatory Technology –204,2 – –63,7
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Not 6
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Transcendent Group är genom sin verksamhet exponerad för risker 
och osäkerhetsfaktorer, där 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 
2019 i avsnittet risk och riskhantering på sidan 40 samt i not 23 på 
sidorna 73 och framåt. 

Med covid19 pandemin finns behov av att uppdatera koncernens 
riskbedömning. Det råder stor osäkerhet kring hur omfattande 
 pandemins påverkan kommer att bli på samhället i stort, samt dess 
varaktighet. Det är därmed utmanande att bedöma effekterna på 
Transcendent Groups resultat och ställning. Transcendent har 
 aktiverat ett åtgärdsprogram för att proaktivt addressera den ökade 
osäkerheten till följd av covid19 genom att anpassa kostnadsnivån 
till de nya affärsläget. Koncernen fortsätter att följa utvecklingen 
nogsamt där scenarioplanering uppdateras löpande för att säkerställa 
den  operativa och finansiella flexibiliteten.

Not 7
Väsentliga händelser efter  
första kvartalets utgång

• I april meddelar Transcendent Group att bolaget blivit rankade 
som Sveriges 7:e bästa arbetsplats på Great Place to Work’s 
årliga topplista samt är det på Stockholmsbörsen noterade 
 företag som har högst placering på listan, i kategorin medelstora 
bolag. Under 2019 utsågs Transcendent Group till Sveriges 12:e 
bästa arbetsplats.

• I maj meddelar Transcendent Group att bolagets CFO Susanne 
Lindqvist beslutat lämna sin tjänst, med sista arbetsdag 31 augusti 
2020. Bolaget har utsett Mattias Brodin som tillförordnad CFO 
från 1 juni 2020 och har samtidigt inlett sökprocessen efter en 
permanent CFO.

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 2020 består av moderbolaget och 
dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen.
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Styrelsens intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt  
av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker  

och osäkerhetsfaktorer som moder bolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

Stockholm den 18 maj 2020

Håkan Berg
Styrelseordförande

 Magnus Juvas Sigrun Hjelmqvist
 Styrelseledamot Styrelseledamot

 Ingrid Nordlund Lars O Andersson
 Styrelseledamot Styrelseledamot

Martin Malm
VD

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

SOLIDITET
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

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

OMSÄTTNING PER MEDELANTALET ANSTÄLLDA
Nettoomsättning i förhållande till medelantal anställda.

EBITDA PER MEDELANTAL ANSTÄLLD
EBITDA i förhållande till medelantal anställda.

EGET KAPITAL PER AKTIE
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med 
 utestående antal aktier vid periodens slut.

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

Förklaringar till definitioner, se hemsida

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

EBITDA  
(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization)
Resultat före skatt, finansiella poster och avskrivningar av materi
ella och immateriella anläggningstillgångar.

EBITDA-MARGINAL
EBITDA i förhållande till totala intäkter.

EBIT  
(Earnings Before Interest, Taxes)
Resultat före skatt och finansiella poster.

EBIT-MARGINAL
EBIT i förhållande till omsättningen.

EBT  
(Earnings Before Taxes)
Resultat före skatt.

VINSTMARGINAL
Periodens resultat i förhållande till totala intäkter.

VINSTTILLVÄXT
Ökning av periodens resultat i förhållande till föregående periods 
resultat.

Övrig information

KALENDARIUM
Årsstämma 2020 hålls den 26 maj 2020 kl 17.00
Delårsrapport januarijuni 2020, 20 augusti 2020
Delårsrapport januariseptember 2020, 19 november 2020

FINANSIELLA RAPPORTER
Finansiella rapporter kan beställas från transcendentgroup.com

KONTAKTPERSONER
Martin Malm, VD  
Epostadress: Martin.Malm@transcendentgroup.com

Susanne Lindqvist, CFO  
Epostadress: Susanne.Lindqvist@transcendentgroup.com

Maila eventuella frågor till följande epostadress;
info.ir@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 19 maj 2020 kl 08.00
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NORGE
Transcendent Group Norge AS
CEO: Carsten MaartmannMoe

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

HUVUDKONTOR
Transcendent Group AB
CEO: Martin Malm

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

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

Rentemestervej 56C
2400 København NV
+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
LT09320 Vilnius
+370 610 33173
info.ba@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

Adresser



Caroline Brännefors och Lars Reidar Vold-Andersen


