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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Transfer Group AB är ett holdingbolag inom säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar teknik och samhällsfrågor har bolaget 
produkter och tjänster som möter dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar. Transfer Group AB består 
idag av tre dotterbolag med tydligt säkerhetsfokus.

Amigo Alarm Sweden AB
Under 2020 förvärvades Amigo Alarm Sweden AB ett bolag som grundades 2008. Amigo är ett teknikföretag med fokus på 
egenutveckling av innovativa marknadsledande mobila säkerhetstekniska produkter med produktion i Sverige. Sedan förvärvet har 
bolaget förstärkts med mjukvarorna Amigo Tools och Alerty. Samtliga produkter är skalbara, vilket öppnar för nya marknader, både 
geografiskt och branschmässigt.

Amigo Alarm Sweden AB har sedan start 2008 fokuserat på den professionella larmbranschen och erbjuder allt från OEM-tillverkning
av speciallarm till kompletta larmlösningar till fast kostnad, där både larm och GSM-abonnemang ingår. Bolaget utvecklar själva både
hård- och mjukvara och är specialister på trådlös överföring av larm, bild och data. Amigo utvecklar och tillverkar även mobila 
larmsystem och M2M utrustning, samt globala trådlösa larm. Bolaget ligger i framkant med ny teknik och Internet-of-Things. all hård-
och mjukvara certifieras hos RISE (tidigare Statens Provningsanstalt). I bolaget finns över 40 manårs erfarenhet av trådlös 
dataöverföring, positionering och mobila larm. Samtliga Amigos produkter har integritetsskydd och delar inte information utan 
användarens tillstånd. Amigo är sedan 8 år godkänd leverantör till säkerhetsklassade företag och myndigheter.

Amigo Alarm tillgodoser marknadens växande behov av säkerhetsprodukter. Genom egen produktutveckling är målet att vara det 
självklara valet när det gäller trygghet på arbetet, i hemmet och allt däremellan. Visionen är att skapa en säkrare vardag för alla. 
Möjligheten att larma ger en tryggare och säkrare vardag, målet är att addera nya smarta lösningar som möter framtidens önskemål för
ett säkrare samhälle.

Commuter Security Group AB
I februari 2021 förvärvades CSG, Commuter Security Group AB ett bolag inom säkerhetsbranschen som skapar trygghet i publika 
miljöer och som skyddar såväl person som egendom. CSG som grundades 2003, ägdes tidigare av franska Keolis. Integrationen av 
företaget är nu i slutfasen och realisera den fulla potentialen med en svensk ägare som har ett starkt fokus på säkerhet.

CSG är en flexibel aktör som med hög kompetens och förmåga att anpassa sig efter kundens behov. Bolaget är ett av Länsstyrelsen 
auktoriserat bevakningsföretag som verkar i Stockholm, Uppsala, Örebro, Sundsvall, Värmland och Södermanland med specialisering
på kollektivtrafik, mänskliga flöden, handel och flygplatssäkerhet. Visionen är att bidra till ett säkert samhälle där människor och 
verksamheter kan utvecklas och leva i trygghet.

CSG är en helhetsleverantör på säkerhetsmarknaden och tjänsteutbudet innehåller bland annat, väktare, ordningsvakter, skyddsvakter, 
personskyddsväktare, butikskontrollanter, fastighetsjour och kontrolltjänster inom kollektivtrafik och flyg. Bolaget är auktoriserade 
för att utbilda i handhavande av skjutvapen (HAS). Utrednings- och utbildningsverksamheten levererar även säkerhetskonsultation, 
riskhanteringsanalyser och skräddarsyr utbildningar inom säkerhet både till näringsliv och den offentliga sektorn. Idag består bolaget 
av ca 500 medarbetare med personal som arbetar dygnet runt, årets alla dagar, med att skapa en tryggare och säkrare vardag för både 
människor och verksamheter.

Efter att CSG förvärvades av Transfer Group under 2021 går bolaget nu in i 2022 med fokus på tillväxt och ökad lönsamhet. Genom 
synergieffekterna i koncernen breddas tjänsteutbudet ytterligare vilket skapar höga förväntningar på de kommande årens tillväxt.

Altum Security AB
I oktober 2021 förvärvades Altum Security AB, ett svenskt säkerhetsföretag specialiserat på att leverera tjänster, lösningar och 
produkter med särskilda krav på hög säkerhet. Bolaget erbjuder fysisk säkerhet och har produkter anpassade för skydd mot inbrott, 
beskjutning, fordonsramning, rån och tryckvåghar så som säkerhetsdörrar, okrossbara glas, jalusier, galler, säkerhetsfilm och 
beskjutningsskydd.

Bolaget grundades 2020 men har gedigen erfarenhet och djupt kunnande i att designa, projektleda och ansvara för säkerhetslösningar 
som kräver specifik kompetens för att skapa säkra miljöer för krävande situationer.

Genom sitt leverantörsoberoende och stora kontaktnät kan bolaget alltid erbjuda den för situationen mest kostnadseffektiva och 
ändamålsenliga lösningen för kunden. Altum Security är verksamma i hela Sverige och arbetar under iakttagande av högsta diskretion 
och alltid med utgångspunkt för kundernas behov och önskemål. Bolaget har goda relationer med ledande leverantörer av 
säkerhetsprodukter och kan på så vis tillgodose marknadens mycket krävande och komplexa krav på säkerhetslösningar.
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Företagets säte är Stockholm. 

Flerårsjämförelse*, koncernen

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 192 157 10 152 14 167 1 791
Res. efter finansiella poster -15 542 -17 171 -8 360 -4 554
Balansomslutning 94 241 24 197 22 944 12 598
Soliditet (%) 22,8 3,2 66,2 79,8

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Under 2021 har dotterbolaget Amigo ändrat sin intäktsredovisning avseende sålda abonnemang. Intäkterna avseende 2021 har som en 
följd av detta minskat med 7,9 Mkr och kostnaderna med 3,2 Mkr. Se ytterligare information under redovisningsprinciper. 

Flerårsjämförelse*, moderbolaget

2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 2 560 2 112 1 753 1 709 705
Res. efter finansiella poster -19 118 -9 498 -10 476 -4 517 -5 589
Balansomslutning 64 048 19 408 18 187 12 578 11 275
Soliditet (%) 39,6 46,2 88,9 80,2 82,6

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Ägarförhållanden
Bolagets tre största aktieägare är Mats Holmberg, Anora Holding AB samt Aggregate Media som tillsammans äger cirka 37%. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
- Transfer Group AB noterades på Nordic SME augusti. 

- I januari förvärvades samtliga aktier i  CSG, Commuter Security Group AB ett bolag inom säkerhetsbranschen som skapar trygghet i
publika miljöer och som skyddar såväl person som egendom. 

- I september förvärvades samtliga aktier i Altum Security AB ett bolag som är verksamma inom etablering av skyddade miljöer. 

- De tre helägda dotterföretagen Parkeringsvakt Utbildningar Sverige AB, Doktor Hemma ASIH Stockholm AB samt Wrenchit AB, 
har fusionerats med Transfer Group i december.  

-Transfer Group AB och Sensec Holding AB har föreslagits att fusioneras. Fusionen kommer att implementeras genom att Sensec 
absorberas av Transfer. Aktieägare i Sensec kommer i fusionsvederlag att erhålla 0,751671359 aktier i Transfer för varje innehavd 
aktie i Sensec. Fusionen har godkänts på extra bolagsstämma den 13 december. Styrelserna ser en övertygande strategisk fördel med 
en sammanslagning av Transfer och Sensec.

- Styrelsen utser Pernilla Jennesäter till VD och koncernchef efter genomförd fusion. Ny tillförordnad VD fram till dess att den 
pågående fusionen med Sensec Holding är genomförd är nuvarande styrelseordförande Mats Holmberg.

Förändringar i eget kapital, koncern

Aktiekapital Övrigt
tillskjutet

kapital

Annat eget
kapital inkl

årets resultat

Innehav utan
bestämmande

inflytande

Summa eget
kapital

Belopp vid årets ingång 1 221 31 326 -31 777 15 785
Kvittningsemission 90 11 910 12 000
Nyemission, netto efter emissionskostnader 584 21 765 22 349
Optionspremie 40 40
Årets förlust -13 680 0 -13 680
Belopp vid årets utgång 1 895 65 041 -45 457 15 21 494

Sida 3 av 23



Transfer Group AB (publ)
Org.nr. 556921-8687

Förändringar i eget kapital, moderbolag

Överkurs- Balanserat Årets Totalt
Aktiekapital fond resultat resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 1 221 31 327 -13 212 -10 361 8 975
Kvittningsemission 90 11 910 0 0 12 000
Nyemission, netto efter emissionskostnader 584 21 765 22 349
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma: -10 361 10 361 0
Fusionsdifferens -898 -898
Optionspremie 40 40
Årets förlust -17 132 -17 132
Belopp vid årets utgång 1 895 65 001 -24 431 -17 132 25 333

Resultatdisposition (kronor)

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust -24 431 479
fri överkursfond 65 001 002
årets förlust -17 131 794

23 437 729
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 23 437 729

23 437 729

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolaget

2021-01-01 2020-01-01 2021-01-01 2020-01-01
Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2, 3 192 157 10 152 2 560 2 112
Övriga rörelseintäkter 2 332 794 45 258

194 489 10 946 2 605 2 370

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -8 945 -4 380 0 0
Övriga externa kostnader 3, 4 -27 074 -10 271 -6 730 -3 631
Personalkostnader 5 -164 639 -9 171 -4 370 -3 076
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

6
-7 664 -3 472 -82 -1 700

Övriga rörelsekostnader -8 0 0 0
-208 330 -27 294 -11 182 -8 407

Rörelseresultat -13 841 -16 348 -8 577 -6 037

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 7 0 0 -10 120 -3 270
Ränteintäkter 8 5 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 709 -828 -421 -191

-1 701 -823 -10 541 -3 461

Resultat efter finansiella poster -15 542 -17 171 -19 118 -9 498

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag 0 0 0 -2 700

0 0 0 -2 700

Resultat före skatt -15 542 -17 171 -19 118 -12 198

Skatt på årets resultat 8 1 862 2 557 1 986 1 837

Årets resultat -13 680 -14 614 -17 132 -10 361
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BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten

9
777 1 511 0 0

Varumärken 10 15 294 0 0 0
Goodwill 11 6 364 1 058 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 12 811 6 418 3 669 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 35 246 8 987 3 669 0

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 1 023 0 0 0
Inventarier, verktyg och installationer 14 596 192 138 80
Summa materiella anläggningstillgångar 1 619 192 138 80

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 0 0 48 540 9 055
Uppskjuten skattefordran 16 1 946 5 281 7 194 5 964
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 946 5 281 55 734 15 019

Summa anläggningstillgångar 38 811 14 460 59 541 15 099

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 4 361 2 468 0 0
Summa varulager m.m. 4 361 2 468 0 0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 14 638 1 220 1 324 0
Fordringar hos koncernföretag 0 0 0 510
Aktuell skattefordran 936 36 0 35
Övriga fordringar 1 205 448 506 91
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 17 374 3 970 2 609 3 621
Summa kortfristiga fordringar 34 153 5 674 4 439 4 257

Kassa och bank
Kassa och bank 16 916 1 595 68 52
Summa kassa och bank 16 916 1 595 68 52

Summa omsättningstillgångar 55 430 9 737 4 507 4 309

SUMMA TILLGÅNGAR 94 241 24 197 64 048 19 408
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BALANSRÄKNING Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital, koncern

Aktiekapital 18 1 895 1 221
Övrigt tillskjutet kapital 65 041 31 326
Annat eget kapital inklusive årets resultat -45 457 -31 777
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 21 479 770

Innehav utan bestämmande inflytande 15 15
Summa eget kapital, koncern 21 494 785

Eget kapital, moderföretag

Bundet eget kapital
Aktiekapital 18 1 895 1 221
Summa bundet eget kapital 1 895 1 221

Fritt eget kapital
Fri överkursfond 65 001 31 327
Balanserat resultat -24 431 -13 212
Årets resultat -17 132 -10 361
Summa fritt eget kapital 23 438 7 754

Summa eget kapital, moderföretag 25 333 8 975

Långfristiga skulder 19, 20

Skulder till kreditinstitut 24 203 14 682 5 000 0
Summa långfristiga skulder 24 203 14 682 5 000 0

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 21 550 496 479 496
Skulder till kreditinstitut 20 154 95 0 0
Förskott från kunder 0 9 0 0
Leverantörsskulder 7 787 3 289 592 497
Skulder till koncernföretag 0 0 30 837 8 215
Aktuell skatteskuld 0 0 14 0
Övriga skulder 13 393 1 166 948 642
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 26 660 3 675 845 583
Summa kortfristiga skulder 48 544 8 730 33 715 10 433

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 94 241 24 197 64 048 19 408
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KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Moderbolaget

2021-01-01 2020-01-01 2021-01-01 2020-01-01
Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -13 841 -16 348 -8 577 -6 037
Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet

23
7 401 3 472 82 1 700

Erhållen ränta m.m. 8 5 0 0
Erlagd ränta m.m. -1 709 -828 -421 -191
Betald inkomstskatt -959 -0 49 -0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -9 100 -13 699 -8 867 -4 528

Kassaflöde från förändringar av 
rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager -1 762 216 0 0
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 11 640 -1 332 -59 1 730
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 6 054 2 176 -3 641 1 461

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 832 -12 639 -12 567 -1 337

Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter för forskning 
m.m.

9
-1 195 -1 109 0 0

Förvärv av övriga immateriella 
anläggningstillgångar

12
-418 0 0 0

Förvärv av maskiner och andra tekniska 
anläggningar

13
-656 0 0 0

Förvärv av inventarier, verktyg och 
installationer

14
-320 -57 -140 0

Förvärv av koncernföretag 29 -22 104 -3 800 -17 525 -3 875
Försäljning av andelar i koncernföretag 659 0 840 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -24 034 -4 966 -16 825 -3 875

Finansieringsverksamheten
Årets nyemission 22 349 4 793 22 349 4 793
Inbetald teckningspremie 40 0 40 0
Upptagna långfristiga lån 10 080 13 122 7 000 0
Förändring checkräkningskredit 54 421 -17 421

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 523 18 336 29 372 5 214

Förändring av likvida medel 15 321 731 -20 2
Likvida medel vid årets början 1 595 864 52 50
Övertagna likvida medel vid fusion 0 0 36 0

Likvida medel vid årets slut 16 916 1 595 68 52
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning, K3.

Ändrade redovisningsprinciper
Dotterbolaget Amigo har tidigare år intäktsfört hela kontraktstiden avseende abonnemang i samband med avtalets tecknande.
Dessutom så har det samtidigt funnits en reserv för kostnader som hänförts till den upplupna intäkten. Under 2021 har 
bolaget ändrat sin princip för intäktsredovisning. Intäkter från abonnemang periodiseras istället i enlighet med 
abonnemangets löptid. I och med att intäkten redovisas i takt med att den förbrukas av kunden, så har bolaget ej längre 
någon kostnadsreserv.

Bytet av redovisningsprincip har redovisats med retroaktiv effekt. Detta medför att jämförelseårets siffor har justerats med 
påverkan både på resultaträkningen och balansräkningen. Effekten avseende intäkterna uppgår till 5,1 Mkr och kostnaderna 
till 1,2 Mkr. Påverkan på balansräkningen innebär en minskad upplupen intäkt med 10,1 Mkr och upplupna kostnader med 
3,1 Mkr.

Intäkterna avseende 2021 har minskat med 7,9 Mkr och kostnaderna med 3,2 Mkr som en effekt av den ändrade 
intäktsredovisningen.

Intäktsredovisning
Intäkten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Varuförsäljning
Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade 
med ägandet, normalt när kunden har varorna i sin besittning.

Tjänster
Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna tillhandahålls. Intäkter från abonnemang intäktsredovisas i takt 
med att de förbrukas av kunden.

Ränta och utdelning
Ränta redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Utdelning redovisas när aktieägarens rätt att få utdelning bedöms 
som säker.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per 
varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5
Inventarier, verktyg och maskiner 5

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden 
omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder
tillämpas:

Antal år
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5
Varumärken 5
Goodwill 5
Övriga immateriella anläggningstillgångar 5
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NOTER

Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Samtliga utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda; företagets 
avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och företaget har förutsättningar att 
använda eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att den kan 
användas eller säljas och det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att
använda eller sälja tillgången, det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida 
ekonomiska fördelar och företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till tillgången under dess 
utveckling. Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som 
krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett.

Nedskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för immateriella och materiella anläggningstillgångar för att 
fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens 
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning.

Vid varje balansdag gör företaget en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är fallet 
återförs nedskrivningen delvis eller helt.

Avyttring av anläggningstillgångar
Det redovisade värdet för en immateriell eller materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering 
eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar förväntas av tillgången. Den vinst eller förlust som 
uppkommer när en anläggningstillgång tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter 
avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som
uppkommer när en anläggningstillgång tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt
eller övrig rörelsekostnad.

Finansiella instrument
Redovisning och värdering
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
kundfordringar och övriga fordringar samt låneskulder och leverantörsskulder.  

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part till instrumentets avtalsenliga 
villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången 
upphör, regleras eller när koncernen förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande värdering till upplupet 
anskaffningsvärde, vilket normalt är detsamma som verkligt värde (transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten med 
tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter såsom courtage.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld 
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal 
kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och 
reglering av skulden avses ske.
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Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång
Vid varje balansdag utvärderar bolaget om det finns indikationer på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar 
minskat i värde. Exempel på sådana indikationer är betydande finansiella svårigheter hos låntagaren, avtalsbrott eller att det 
är sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. 
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar.

Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga 
en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som 
inte är ett finansiellt leasingavtal.

Bolaget hanterar alla leasingavtal som operationella. Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. 
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn 
har tagits till inkurans.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de 
skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 
eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller 
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i 
dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära 
skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. 
Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld 
såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller 
temporära skillnader.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som 
redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt 
med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som 
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Avgifter för 
avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det 
räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande 
affärshändelsen.

Andelar i koncernföretag
I moderbolaget redovisas aktier i dotterföretag till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade nedskrivningar. 
Prövning av värdet av andelarna görs när det finns en indikation på att värdet minskat.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför 
in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är 
utsatta för endast obetydlig risk för värdefluktuation, dels 
- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller
- har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa 
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att 
förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses 
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla 
tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda 
dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar 
med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till 
rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, 
vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. 
Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i 
koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell
uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det i 
förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning.

Tilläggsköpeskilling
Är det vid förvärvstidpunkten sannolikt att köpeskillingen kommer att justeras vid en senare tidpunkt och beloppet kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt, ska beloppet ingå i det beräknade slutliga anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten.

Justering av värdet på tilläggsköpeskilling inom tolv månader från förvärvstidpunkten påverkar goodwill/ negativ goodwill. 
Justering senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten redovisas i koncernresultaträkningen.

Justering av förvärvsanalys
I det fall förutsättningarna för förvärvsanalysen är ofullständiga justeras denna för att bättre återspegla faktiska förhållanden 
vid förvärvstidpunkten. Justeringarna görs retroaktivt inom tolv månader efter förvärvstidpunkten. Justeringar senare än tolv
månader efter förvärvstidpunkten redovisas som en ändrad uppskattning och bedömning.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid 
transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med 
intresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster 
elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något 
nedskrivningsbehov.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Nettoomsättning Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020

Nettoomsättning uppdelad på 
intäktsslag
Bevakning/Säkerhet 189 892 3 960 0 0
Övriga tjänster 5 085 8 214 2 560 2 112
Avgår koncernintern omsättning -2 820 -2 022 0 0

192 157 10 152 2 560 2 112

Resultat före avskrivningar 
(EBITDA)
Bevakning/Säkerhet 2 233 -5 988 0 0
Övrigt -8 410 -6 888 -8 495 -4 337

-6 177 -12 876 -8 495 -4 337

Not 3 Inköp och försäljning inom 
koncernen

Moderbolaget

2021 2020

Andel av försäljningen som avser 
koncernföretag 53% 96%
Andel av inköpen som avser 
koncernföretag 0% 0%

Not 4 Ersättning till revisorer Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020

LR Revision & Redovisning Sverige
AB
Revisionsuppdrag 151 0 81 0

Allians Revision & Redovisning AB
Revisionsuppdrag 0 181 0 60

Övriga revisionsbyråer
Revisionsuppdrag 60 0 0 0
Övriga tjänster 18 0 0 0

229 181 81 60

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av 
kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller 
skatterådgivning.
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Not 5 Personal Koncernen Moderbolaget
2021 2020 2021 2020

Medelantalet anställda
Medelantalet anställda bygger på av 
bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en 
normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 307 17 4 4
varav kvinnor 72 8 1 1
varav män 235 9 3 3

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala 
kostnader och
pensionskostnader har utgått med 
följande belopp:

Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 2 882 1 498 1 916 443
Pensionskostnader 422 87 97 50

3 304 1 585 2 013 493
Övriga anställda:

Löner och ersättningar 119 738 5 143 1 218 1 599
Pensionskostnader 5 250 73 137 67

124 988 5 216 1 355 1 666

Sociala kostnader 34 378 1 926 984 675
Summa styrelse och övriga 162 670 8 727 4 352 2 834

Könsfördelning i styrelse och 
företagsledning

Antal styrelseledamöter 4 5 4 5
varav kvinnor 2 2 2 2
Antal övriga befattningshavare inkl. 
VD 1 1 1 1
varav kvinnor 0 0 0 0

Not 6 Avskrivningar av materiella och 
immateriella 
anläggningstillgångar 

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten -610 -2 175 0 -1 663
Varumärken -2 208 0 0 0
Goodwill -651 -397 0 0
Övriga immateriella tillgångar -3 304 -826 0 0
Maskiner och andra tekniska 
anläggningar -580 0 0 0
Inventarier, verktyg och 
installationer -311 -74 -82 -37

-7 664 -3 472 -82 -1 700
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Not 7 Resultat från andelar i 
koncernföretag

Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Nedskrivningar 0 0 -10 120 -3 270
0 0 -10 120 -3 270

Not 8 Skatt på årets resultat 2021 2020
Koncernen

Aktuell skatt -544 0
Uppskjuten skatt 2 406 2 135
Skatt hänförlig till tidigare år 0 422

1 862 2 557

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt -15 542 -17 171

Skattekostnad 20,60% (21,40%) 3 202 3 675

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader -100 -62
Ej skattepliktiga intäkter 79 0
Skatteeffekt goodwill -134 -70
Skatteeffket på avdragsgilla 
kostnader som redovisas direkt mot 
eget kapital 134 0
Skatt hänförlig till tidigare år 0 422
I år uppkomna underskottsavdrag -666 -935
Förändring Uppskjuten skatt -653 0
Ändrad skattesats 0 -473
Summa 1 862 2 557

Moderbolaget 2021 2020

Uppskjuten skatt 1 986 1 415
Skatt hänförlig till tidigare år 0 422

1 986 1 837

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt -19 118 -12 198

Skattekostnad 20,60% (21,40%) 3 938 2 610

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader -2 087 -703
Ej skattepliktiga intäkter 134 0
Skattemässiga justeringar 1 0
Skatt hänförlig till tidigare år 0 422
Ändrad skattesats 0 -492
Summa 1 986 1 837
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Not 9 Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 5 642 7 579 0 3 046
Inköp 1 195 1 109 0 0
Försäljningar/utrangeringar -1 973 -3 046 0 -3 046
Avgått i samband med avyttring -1 318 0 0 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 546 5 642 0 0
Ingående avskrivningar -4 132 -5 002 0 -1 382
Försäljningar/utrangeringar 1 973 3 046 0 3 045
Årets avskrivningar -610 -2 175 0 -1 663
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -2 769 -4 131 0 0
Utgående redovisat värde 777 1 511 0 0

Not 10 Koncessioner, patent, licenser, 
varumärken m.m.

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Tillkommit i samband med förvärv 17 502 0 0 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 17 502 0 0 0
Årets avskrivningar -2 208 0 0 0
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -2 208 0 0 0
Utgående redovisat värde 15 294 0 0 0

Not 11 Goodwill Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 817 1 817 0 0
Tillkommit i samband med förvärv 5 956 0 0 0
Försäljningar/utrangeringar -52 0 0 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 7 721 1 817 0 0
Ingående avskrivningar -758 -362 0 0
Försäljningar/utrangeringar 52 0 0 0
Årets avskrivningar -651 -397 0 0
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1 357 -759 0 0
Utgående redovisat värde 6 364 1 058 0 0
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Not 12 Övriga immateriella 
anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 8 758 3 972 0 0
Inköp/övertaget vid fusion 418 0 3 669
Försäljningar/utrangeringar -920 0 0 0
Tillkommit i samband med förvärv 9 669 4 786 0 0
Avgått i samband med avyttring -806 0 - -
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 17 119 8 758 3 669 0
Ingående avskrivningar -2 341 -1 514 0 0
Försäljningar/utrangeringar 920 0 0 0
Avgått i samband med avyttring 417 0 0 0
Årets avskrivningar -3 304 -826 0 0
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -4 308 -2 340 0 0
Utgående redovisat värde 12 811 6 418 3 669 0

Not 13 Maskiner och andra tekniska 
anläggningar

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 0 0 0
Inköp 656 0 0 0
Försäljningar/utrangeringar -103 0 0 0
Tillkommit i samband med förvärv 1 727 0 0 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 280 0 0 0
Ingående avskrivningar 0 0 0 0
Försäljningar/utrangeringar 104 0 0 0
Tillkommit i samband med förvärv -781 0 0 0
Årets avskrivningar -580 0 0 0
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1 257 0 0 0
Utgående redovisat värde 1 023 0 0 0

Not 14 Inventarier, verktyg och 
installationer

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 443 386 183 183
Inköp 320 57 140 0
Försäljningar/utrangeringar -1 256 0 -47 0
Tillkommit i samband med förvärv 1 909 0 0 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 416 443 276 183
Ingående avskrivningar -251 -177 -103 -66
Försäljningar/utrangeringar 1 257 0 47 0
Tillkommit i samband med förvärv -1 515 0 0 0
Årets avskrivningar -311 -74 -82 -37
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -820 -251 -138 -103
Utgående redovisat värde 596 192 138 80
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Not 15 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Doktor Hemma Stockholm AB - 840
556849-3588 Stockholm 0%
Vivbon AB - 0
559114-0594 Stockholm 0%
Parkeringsvakt Utbildningar Sverige 
AB - 350
559186-1801 Stockholm 0%
Ubewise Sweden AB 500 50 50
559199-4271 Stockholm 70%
Amigo Alarm Sweden AB 1 000 3 940 3 940
556760-8723 Stockholm 100%
Doktor Hemma ASIH Stockholm AB - 25
559246-2195 Stockholm 0%
Skotas AB 250 25 25
559238-7889 Stockholm 100%
Wrechit AB - 3 825
559280-2341 Stockholm 0%
Commuter Security Group AB 10 000 32 525 0
556589-4507 Stockholm 100%
Altum Security AB 250 12 000 0
559270-2723 Enköping 100%

48 540 9 055

Ingående anskaffningsvärde 9 055 5 365
Förvärv av bolag 29 525 3 825
Bildande av bolag 0 50
Aktieägartillskott 25 120 3 085
Fusion -4 200 0
Försäljning -840 0
Nedskrivningar -10 120 -3 270
Utgående redovisat värde 48 540 9 055
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Not 16 Uppskjuten skatt
Koncernen 2021-12-31

Uppskjuten Uppskjuten
skattefordran skatteskuld

Underskottsavdrag 7 950 0
Obeskattade reserver 0 169
Anläggningstillgångar/kundavtal 0 5 835
Delsumma 7 950 6 004
Kvittning -6 004 -6 004

1 946 0

2020-12-31

Uppskjuten Uppskjuten
skattefordran skatteskuld

Underskottsavdrag 6 617 0
Anläggningstillgångar/kundavtal 0 1 336
Delsumma 6 617 1 336
Kvittning -1 336 -1 336

5 281 0

Moderbolaget 2021-12-31

Uppskjuten Uppskjuten
skattefordran skatteskuld

Underskottsavdrag 0 7 950 0
Anläggningstillgångar/kundavtal 0 0 756
Delsumma 7 950 756
Kvittning -756 -756

7 194 0

2020-12-31

Uppskjuten Uppskjuten
skattefordran skatteskuld

Underskottsavdrag 5 964 0
5 964 0

Not 17 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Förutbetald hyra 472 176 253 176
Förutbetald försäkring 27 17 8 17
Upplupna intäkter 12 303 0 0 0
Förutbetalt mediautrymme 2 344 3 425 2 344 3 425
Övrigt 2 228 352 4 3

17 374 3 970 2 609 3 621
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Not 18 Upplysningar om aktiekapital

Antal aktier Kvotvärde per
aktie

Antal/värde vid årets ingång 81 368 813 0,01
Nyemission 68 746 778 0,01
Antal/värde vid årets utgång 126 325 035 0,01

Under 2019 respektive 2020 överenskom bolaget med tre individer om två olika teckningsoptionsprogram i syfte att 
säkerställa kompetens och rådgivning till bolaget. Överenskommelserna beslutades dock först på styrelsemöten den 15 
januari 2021 respektive den 15 februari 2021.

Optionsprogram beslutat den 15 januari 2021 omfattar:
Christoffer Bylock
Antal optioner: 2 000 000
Teckningstid: 2021-10-10
Lösenpris per aktie: 1 SEK
Optionspremie: 0.02 SEK
Ovan program förföll under oktober 2021, utan att teckningsrätten nyttjades.

Optionsprogram beslutat den 15 februari 2021 omfattar:
Gunilla Voldstad och Thomas Wrede
Antal optioner: 1 000 000 teckningsoptioner vardera
Teckningstid: 2022-03-01
Lösenpris per aktie: 1.50 SEK
Optionspremie: 0.15 SEK

Full inlösen av optionsprogrammet innebär en utspädningseffekt om cirka 1,6%. Utöver ovan nämnda 
teckningsoptionsprogram finns det för närvarande inga andra utestående teckningsoptioner, konvertibler eller liknande 
finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet i bolaget.

Not 19 Långfristiga skulder Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Skulder till kreditinstitut
Amortering inom 2 till 5 år 24 203 14 682 5 000 0

24 203 14 682 5 000 0

Not 20 Skulder som avser flera poster Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Företagets banklån/skuld om 24 357 (14 777) kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 24 203 14 682 5 000 0

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 154 95 0 0
Summa 24 357 14 777 5 000 0

Not 21 Checkräkningskredit Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår
till: 8 500 650 500 500
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Not 22 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Personalrelaterade poster 24 274 761 636 204
Förutbetalda intäkter 955 0 0 0
Övrigt 1 431 2 914 209 379

26 660 3 675 845 583

Not 23 Justering för poster som inte ingår
i kassaflödet

Koncernen Moderbolaget

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar 7 664 3 472 82 1 700
Vinst vid försäljning av materiella 
och immateriella 
anläggninstillgångar -263 0 0 0

7 401 3 472 82 1 700

Not 24 Ställda säkerheter Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Företagsinteckningar 1 500 2 900 500 500
Spärrade bankmedel 50 50 50 50
Depositioner 50 50 50 50
Summa ställda säkerheter 1 600 3 000 600 600

Not 25 Eventualförpliktelser Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Borgensförbindelse 0 0 7 000 0
0 0 7 000 0

Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

- Transfer Group har tecknat ett bindande avtal med ägarna av Vedefors Consulting AB avseende en inkråmsaffär där 
säljarna avyttrar mobilapplikationen Alerty samt tillhörande immateriella tillgångar. Köpeskillingen uppgår till 3 MSEK där 
hälften ska erläggas kontant och hälften genom nyemitterade aktier i Transfer.

- Amigo Alarm har erhållit tilldelningsbeslut med Adda Inköpscentral AB avseende säkerhetsteknik.

-  CSG ingår avtal med Victoriahem för ökad trygghet i norra Stockholm. Samarbetet innebär att CSG ska 
trygghetspatrullera och bistå med tjänster som trygghetsjour och fastighetsjour för Victoriahems 5 000 hyresgäster.

- Förstärkt samarbete mellan Altum Security och Hammerglass har resulterat i ytterligare order inom säkerhetsprodukter.

- Mika Andersson har utsetts till VD för Amigo Alarm AB.

- CSG har tecknat strategiskt viktigt avtal avseende bevaknings- och säkerhetstjänster i Farsta Centrum.

- CSG har erhållit auktorisation för att erbjuda larmcentralstjänster.

Not 27 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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Not 28 Fusionsdifferens Moderbolaget

Kundavtal 3 669
Kortfristiga fordringar 158
Likvida medel 36
Latent skatt -756
Kortfristiga skulder -141
Resultat till och med fusionsdatum 336
Bokfört värde på andelar i 
koncernföretag -4 200
Fusionsdifferens -898

De tre helägda dotterföretagen Parkeringsvakt Utbildningar Sverige AB (559186-1801), Doktor Hemma ASIH Stockholm 
AB (559246-2195) samt Wrenchit AB (559280-2341), har fusionerats med moderföretaget den 17 december 2021. De 
överlåtande bolagens nettoomsättning som uppgår till 53 TSEK och rörelseresultat som uppgår till -336 TSEK för tidens för 
fusionens registrering, ingår i det övertagande företagets resultaträkning. 

Not 29 Rörelseförvärv

Nedan specificeras effekten av förvärven på koncernens finansiella ställning. Förvärvsanalyserna är preliminära och slutlig 
analys av förvärvade tillgångar kommer att ske inom ett år från förvärvsdatum. Skillnaden mellan köpeskilling och verkliga 
värden på bolagens identifierade tillgångar och skulder har allokerats till goodwill. I förvärvsanalyserna identifierades 
övervärden avseende varumärken och kundavtal. Innan värderingsperiodens slut kommer en definitiv allokering att göras. 

Den 18 januari 2021 förvärvade Transfer Group AB AB 100% av de utestående aktierna i Commuter Security Group AB 
(CSG). Den totala köpeskillingen för förvärvet var 17 525 TSEK inklusive förvärvskostnader vilka uppgick till 225 TSEK. 
Hela köpeskillingen betalades kontant vid tillträdesdagen. Det tillkommer inga tilläggsköpeskillingar förknippade med 
förvärvet. Tillträdesdagen var den 1 februari 2021. 

Den 9 september 2021 förvärvade Transfer Group AB AB 100% av de utestående aktierna i Altum Security AB. Den totala 
köpeskillingen för förvärvet var 12 000 TSEK och betalades genom kvittning av 8 955 222 nyemitterade aktier i Transfer. 
Det tillkommer inga tilläggsköpeskillingar förknippade med förvärvet. Tillträdesdagen var den 4 oktober 2021. 

Preliminära förvärvsanalyser
CSG (Commuter Security Group AB
Verkligt värde på förvärvade 
tillgångar och skulder
Varumärke 10 000
Kundavtal 9 669
Materiella anläggningstillgångar 1 342
Övriga fordringar 39 298
Uppskjuten skatteskuld -4 162
Checkräkningskredit -4 666
Kortfristiga skulder -33 965
Netto identifierbara tillgångar och 
skulder 17 525
Köpeskilling 17 525
Koncernmässig goodwill 0

Kassaflödespåverkande:
Avgår
Likvida medel (förvärvade) -4 666
Netto likvidpåverkan -22 191
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Altum Security AB
Verkligt värde på förvärvad 
tillgångar och skulder
Varumärke 7 502
Handelsvaror 131
Övriga fordringar 698
Likvida medel 87
Uppskjuten skatteskuld -1 545
Kortfristiga skulder -829
Netto identifierabara tillgångar och 
skulder 6 044
Köpeskilling 12 000
Koncernmässig goodwill 5 956

Kassaflödespåverkande:
Avgår
Likvida medel (förvärvade) 87
Kvittningsemission 12 000
Netto likvidpåverkan 87

Om CSG hade konsoliderats från och med rapportperiodens början hade bidraget till koncernens intäkter varit 187 372 
TSEK och till koncernens rörelseresultat +2 118 TSEK. CSG bidrog med en nettoomsättning om 172 275 TSEK och ett 
rörelseresultat om +1 545 TSEK för perioden från och med förvärvsdatum till om med den 31 december 2021.

Om Altum hade konsoliderats från och med rapportperiodens början hade bidraget till koncernens intäkter varit 10 080 
TSEK och till koncernens rörelseresultat +1 071 TSEK. Altum bidrog med en nettoomsättning om 6 575 TSEK och ett 
rörelseresultat om +991 TSEK för perioden från och med förvärvsdatum till om med den 31 december 2021.

Stockholm 2022-04-25

Mats Holmberg Anna Frick
Verkställande direktör

Pernilla Jennesäter Per Nordberg
Ordförande

Min revisionsberättelse har lämnats den 25 april 2022.

Johan Kaijser
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 

  
Till bolagsstämman i Transfer Group AB (publ) 
Org.nr 556921-8687 
 

  

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

 
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Transfer Group AB (publ) för 

räkenskapsåret 2021. 
 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 

och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 

2021-12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 
 
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 

koncernen. 
 
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget 

och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 
 

 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 

upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 

även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 

som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 
  
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 

bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 

förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 

Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 

upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
  
Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet 

inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 

att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 

om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 

enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsredovisningen och koncernredovisningen. 
 
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

 
Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning för Transfer Group AB (publ) för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
 
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 

Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och 

har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 

utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 

bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens 

egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
  
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat 

att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är 

utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 

betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 

överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 
  
Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 

direktören i något väsentligt avseende: 
  
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

bolaget, eller 
  
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
  
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande 

om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.  
  
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 

Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 

eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 
 
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
  

  
Stockholm den 25 april 2022 
  

  
_________________________________  
Johan Kaijser   
Auktoriserad revisor  
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