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Nyckeltal koncernen
Nedan redovisas nyckeltal;
Rörelseresultat (EBIT):
Omsättning:

2011

2010

4 731 MSEK

2 464 MSEK

35,4 MSEK

29,3 MSEK

Vinstmarginal före skatt:

13,4 %

8,4 %

Soliditet:

64,5 %

68,0 %

47,8 MSEK

40,4 MSEK

Eget kapital:
Kassalikviditet:
Likvida medel vid periodens utgång:
Vinst/aktie:
EK/aktie

237 %

254 %

33,7 MSEK

23,6 MSEK

0,66 SEK

0,34 SEK

9,1 SEK

7,6 SEK

Alla uppgifter avser koncernen och bolaget före bokslutsdispositioner och skatt, förutom
vinst/aktie som har beräknats efter schablonmässigt beräknad skatt. Bokslutet har ej granskats av
revisor.

Marknad
Efterfrågan av våra tjänster är fortsatt bra och kvartalet har präglats av en fortsatt hög
aktivitetsnivå, sett ur ett historiskt perspektiv. Den största händelsen under kvartalet var Trionas
övertagande av CockPit, IBS lösning för transportledning och transportstyrning, Det tillförde
många nya kunder till Triona.
Under kvartalet har Sveriges Radio slutfört en upphandling av ett ärendehanteringssystem för
trafikrapportering. Efter en kvalificerings- och förhandlingsprocess, där ett antal leverantörer
deltog, valde Sveriges Radio ut Triona som leverantör.
Ramavtalet Triona erhöll med Stockholm stad under 2010 har nu även vunnit laga kraft efter en
lång process med överklaganden. Dessutom har Lantmäteriet börjat avropa konsulter på ett
nyligen vunnet ramavtal. Det är nu vår förhoppning att efterfrågan från dessa kunder skall öka.
Statens vegvesen har valt att gå vidare med projektet ”Spontan samkjøring” i Bergen, ett initiativ
som vi ser som spännande att delta i. Syftet är att öka graden av samåkning för att minska
trafikmängden i Bergen, som har stora trafikproblem. Statens vegvesen och Trafikverket har även
tilldelat oss nya konsultuppdrag under kvartalet, men vi märker av en viss minskning av
efterfrågan hos den senare. Uppdragen omfattar IT-arkitektur, systemutveckling, projektledning
och testledning De flesta är på heltid och löper över sex månader med option på förlängning upp
till ett år.
Inom transportområdet har Unite Logistics valt att införa ett affärssystem, som baseras på en
lösning som Triona tidigare levererat till VSV-frakt. Systemet införs i ett första steg som det är
och efter en testperiod införs ev. ändringar. Vi har vidare slutfört en leverans till A-Train, med ett
gott resultat.
Under kvartalet har Triona fått konsultuppdrag av Bergvik skog och samtidigt sett effekterna av
våra utökade uppdrag mot Sveaskog. Det har lett till en kraftig utveckling av vår verksamhet inom
GIS-området i Stockholm.
Summerat har utvecklingen under 2011 varit fortsatt positiv och vi har goda förutsättningar att nå
en omsättning för året som helhet som överträffar vårt mål om 135 MSEK.

Utveckling inom Triona
Efter utgången av kvartalet har Triona anställt Torgeir Pedersen, som tillträder rollen som daglig
ledare (VD) för Triona AS den 1 augusti. Torgeir fyller 40 år i sommar och arbetar idag som
Research Director Systems inom Q-Free. Torgeir har ett förflutet från bl.a. SAP, MaXware och
EDB. Rekryteringen är ett viktigt steg i vår utveckling i Norge. Sigmund Fredriksen arbetar vidare
med försäljning och projekt.
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Triona har under kvartalet via rekrytering och övertagandet av IBS transportverksamhet tillfört
ytterligare 12 nya medarbetare. 2 stycken har slutat och totalt hade koncernen vid utgången av
kvartalet 126 anställda, varav 116 medarbetare i medelantal har varit i tjänst under kvartalet.
Personalomsättningen var 1,6% medan sjukfrånvaron var 1,8 %
Under kvartalet har Triona även;


Genomfört ytterligare en s.k. Microsoft Bootcamp, där en större grupp anställda tränades
i konsten att utveckla system i Microsofts miljöer. Direkt efteråt tog bl.a. 9 Trioniter
varsin MCPD certifiering, vilket innebär att Triona upprätthåller sin status som Microsoft
guld partner!



Fortsatt arbetet med att vidareutveckla Trionas kvalitetssystem inkl. processer och
verktyg. Bl.a. har verktyget Bugzilla avvecklas och ersatts med Redmine/Subversion
samt Microsoft Team Fondation Server.



Påbörjat integrationen av IBS transportverksamhet. All personal har flyttat in i Trionas
lokaler och vi har genomfört ett antal aktiviteter med kunder. Detta har bl.a. lett till att
lokalytan har utökats på vårt kontor i Borlänge och att personal från tidigare IBS nu har
börjat arbeta med Trionas .Net baserade produkter, som t.ex. TRACS.

Resultat och finansiell ställning
Trionas omsättning var under kvartalet 35,3 MSEK (29,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning med
20,5 procent jmf med motsvarande period föregående år. Ökningen har i huvudsak skett i Sverige.
Rörelseresultatet före finansiella poster var 4,7 (2,5) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal på 13,4
(8,4) procent. Övertagandet av CockPit, IBS lösning för transportledning och transportstyrning,
har så här långt påverkar resultatet positivt.
I jämförelse med 2010 påverkas resultatet negativt av att SEK har stärks i relation till NOK samt
att lokalkostnader har ökat p.g.a. övertagandet av IBS verksamhet. Resultatet påverkas positivt
p.g.a. den sena påsken och att har mindre externa konsultkostnader än i fjol.
Rörelsens kassaﬂöde var positivt 3,0 (2,7) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick per den 30
mars till 33,7 (23,5) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 47,8 (40,4) MSEK och soliditeten var
64,5 (68) procent.

Fleetech
Trionas intressebolag Fleetech har under kvartalet haft en fortsatt positiv utveckling. Kassaflöde
och resultat fortsätter att utvecklas positivt.

Aktien i Triona AB
Antal utestående aktier: 5 270 724 st.
Utställda optioner; 344.000 st optioner förfaller till lösen senast september 2012
till lösenpriset 17 SEK.

Årsstämma
Årsstämman hålls fredagen den 20 maj, klockan 12.00 på Trionas kontor i Borlänge,
Borganäsvägen 26. Anmälning senast 16 maj.
Tillgång till handlingar finns på www.triona.se från och med den 6 maj 2011.
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Nästa kvartalsrapport
Nästa rapporttillfälle är Trionas kvartalsrapport 2 för 2011. Den publiceras i inledningen av
september 2011.
Borlänge 6 maj 2011

Mats Bayard
Verkställande direktör, Triona AB

För ytterligare information kontakta

Mats Bayard
VD Triona AB
tfn: 0733 – 917 880
e-post: mats.bayard@triona.se
Christina Skyttner
Ekonomichef Triona
tfn: 070 - 216 68 38
e-post: christina.skyttner@triona.se
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Resultaträkning koncernen
Jan-Mars 2011

Jan-Mars 2010

35 353

29 299

externa kostnader

-2 512

-1 948

Personalkostnader

-24 540

-21 207

-3 147

-3 157

immateriella tillgångar

-232

-332

Avskrivning goodwill *

-191

-191

4 731

2 464

Belopp i tkr

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Uppdragsspecifika

Övriga externa kostnader
Avskrivning av materiella och

Rörelseresultat före finansiella poster
Summa resultat från finansiella
investeringar
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT

4 731

2 464

-1 244

-648

3 487

1 816

*Avskrivning av goodwill avseende förvärv sker på 10 år. Vi bedömer inte att det faktiska värdet
av förvärvet har minskat men gör avskrivningen utifrån en försiktighetsprincip och baserat på
riktlinjerna i årsredovisningslagen.
Ackumulerat resultat för första kvartalet 2010 har justeras utifrån att goodwill avskrivningens tid
har ändrats från 5 år till 10 år

6

Kvartalsrapport 1 2011 - Triona koncernen

Balansräkning koncernen
Belopp i tkr

2011-03-31

2010-03-31

690

1 050

6 835

7 216

239

217

1 138

1 073

4 510

4 665

132

0

0

0

13 544

14 221

23 102

17 649

Övriga fordringar

1 781

1 446

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 018

2546

Kortfristiga placeringar

10 000

10 000

Kassa och bank

23 669

13 532

Summa omsättningstillgångar

60 570

45 173

Summa tillgångar

74 114

59 394

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Egenutvecklad programvara
Goodwill
Övrigt
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Övriga långfr. värdepappersinnehav
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
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Balansräkning koncernen
Belopp i tkr

2011-03-31

2010-03-31

Aktiekapital

1 054

1 054

Reservfond

6 896

8 122

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst/förlust
Resultat

Summa eget kapital

7 614

7 458

28 796

21 956

3 487

1 816

47 847

40 406

744

1 172

1 908

2 099

Obeskattade reserver
Avsättning skatt

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder

1 244

648

Övriga kortfristiga skulder

10 998

7 125

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11 373

7 944

Summa kortfristiga skulder

25 523

17 816

Summa eget kapital och skulder

74 114

59 394
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Kassaflödesanalys för koncernen
Not

Jan-Mars 2011

Jan-Mars 2010

Den löpande verksamheten
Inbetalningar från kunder
Utbetalningar till leverantörer och anställda
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före betalda räntor och inkomstskatter

28 465

28 673

- 24 780

-26 067

3 685

2 606

Erhållen ränta
Erlagd ränta

-2

Betald inkomstskatt

130

Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 683

2 736

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-500

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-113

Sålda materiella anläggningstillgångar
Investeringar i intressebolag
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-613

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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3 070

2 736

30 746

20 796

-147

-

33 669

23 532

