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Sammanfattat på en sida
Summerat har efterfrågan av våra produkter och tjänster under första halvåret varit god.
Omsättning, kassaflöde och resultat har ökat och är väsentligt bättre än motsvarande period 2015.
Sammantaget var resultatet positivt i både Norge och Sverige och vi gjorde en vinst för koncernen
om 3,0 MSEK under kvartalet.







Nettoomsättningen uppgår till 75,4 (68,7) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 7,3 (-2,5) MSEK, vilket
ger en rörelsemarginal på 9,6 (-3,6)%
Vinst efter finansiella poster uppgår till 7,3 (-2,5) MSEK
Vinst per aktie efter skatt uppgår till 0,99 (-0,42) SEK
Kassaflödet från rörelsen uppgår till 3,2 (-2,7) MSEK
Likvida medel uppgår till 23,7 (20,1) MSEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016












SL:s multimodala reseplanerare för Stockholmsområdet införde under kvartalet Trionas
produkt för ruttning av cykel/gång, Triona Routing Engine (TRE). Detta skedde då SL:s
reseplanerare uppgraderades av den tyska leverantören HaCon i samarbete med Triona.
Sveaskog har utökat omfattningen av Trionas medverkan i programmet Lyftet avseende
resurser för test och utveckling.
SCA Timber France kommer att börja använda vår molntjänst Lasset.se för alla sina
transporter från sitt lager i Rochefort i Frankrike.
Holmen Skog Region Norr valde att börja använda TRACS Rundvirke.
Tidigare genomförda förstudier med Hoyer och OKQ8 resulterade i avtal som innebär att
vi tar över förvaltning och support av systemet SmartTank (CapTank) för dessa kunder.
Transdev önskar genomföra ett s.k. ”proof of concept” med Triona och Fleetech runt
deras nya plattform för Fordon Online.
Triona har tecknat ett ramavtal med Clas Ohlson samt ett uppdragsavtal avseende
arbetsinsatser under planeringsfasen för uppdraget TDP, Transport Data Platform.
Triona fick förnyat förtroende som leverantör till Lantmäteriet avseende
systemförvaltning av ett system som benämns metadataverktyget .
Till Länsförsäkringars nya tjänst för Skadeanmälan på internet levererade Triona en
positioneringstjänst. Tjänsten ger kunden information som underlättar vid anmälan av
skadan. Dessutom "fångas" kundens registrering av skadeposition, som sedan
Länsförsäkringars skadehandläggare har nytta av i sitt arbete.
Med utgångspunkt i vår verksamhet i Norge har vi fördjupat samarbetet med Wakanow,
en av Afrikas största resebyråer som har haft en stark tillväxt på senare tid.
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Marknad
Summerat har efterfrågan av våra produkter och tjänster under kvartalet som förväntat varit god.
Trafikverket avropade ett antal nya konsulttjänster och förlängde några pågående uppdrag via de
ramavtal som finns och hos Statens vegvesen påbörjades några nya mindre uppdrag. Vi inledde
också ett konsultuppdrag runt utveckling av en mobil lösning hos Stockholms Läns Landsting.
Triona kommer vidare att medverka i ett projekt runt ”Asset Information using BIM” som en del
av ett konsortium som arbetar på uppdrag av CDER, (baserat i Belgien) vilket stärker vår position
inom BIM området.
SL:s multimodala reseplanerare för Stockholmsområdet införde under kvartalet Trionas produkt
för ruttning av cykel/gång, Triona Routing Engine (TRE). Detta skedde då SL:s reseplanerare
uppgraderades av den tyska leverantören HaCon i samarbete med Triona. Genom att använda TRE
kommer den del av reseplaneringen som gäller cykel och gång att ske med uppdaterat data från
Trafikverkets nationella vägdatabas NVDB. Triona stärker därmed ytterligare sin position som en
framträdande leverantör av ruttningstjänster i Norden, där TRE hjälper trafikanter att välja den
bästa vägen för cykel, gång, personbil och tung trafik.
Sveaskog har utökat omfattningen av Trionas medverkan i programmet Lyftet avseende resurser
för test och utveckling. Vi har även fortsatt att bidra i Sveaskogs arbete med att utveckla arbetssätt
runt kravhantering. Bl.a. genom de seminarier Triona erbjuder runt teman som; ”Vinn tid och
kvalitet med testbara krav” och "Förbättra kravarbetet med User stories".
SCA Timber France kommer att börja använda vår molntjänst Lasset.se för alla sina transporter
från sitt lager i Rochefort i Frankrike. Under kvartalet passerade vi också en ”drömgräns”; 100 000
lass har bokats med Lasset.se. Lasset.se växer därmed vidare. Holmen Skog Region Norr valde att
börja använda TRACS Rundvirke för att få en bättre överblick över volymer vid väg och inkörda
volymer hos industrin. Genom TRACS Rundvirke kan Holmen Skog se sina väglagervolymer per
sortiment på karta och i tabellform. Volymerna uppdateras kontinuerligt från SDC så det går att
följa skeenden under dagen.
Tidigare genomförda förstudier med Hoyer och OKQ8 resulterade i avtal som innebär att vi tar
över förvaltning och support av systemet SmartTank (CapTank) för dessa kunder. Före sommaren
erhöll vi också besked från Transdev om att de önskar genomföra ett s.k. ”proof of concept” med
Triona och Fleetech runt deras nya plattform för Fordon Online.
Triona har tecknat ett ramavtal med Clas Ohlson samt ett uppdragsavtal avseende arbetsinsatser
under planeringsfasen för uppdraget TDP, Transport Data Platform.
Lantmäteriet genomförde en upphandling avseende systemförvaltning för ett system vilket
benämns metadataverktyget. Systemet används av Lantmäteriet för att hantera metadata inom
uppdrag för andra myndigheter. Triona fick förnyat förtroende som leverantör. Till
Länsförsäkringars nya tjänst för Skadeanmälan på internet levererade Triona en
positioneringstjänst. Tjänsten ger kunden information som underlättar vid registrering av en
skadeanmälan. Dessutom "fångas" kundens registrering av skadeposition som Länsförsäkringars
skadehandläggare drar nytta av i sitt arbete.
Med utgångspunkt i vår verksamhet i Norge har vi fördjupat samarbetet med Wakanow, en av
Afrikas största resebyråer som har haft en stark tillväxt på senare tid. De utvecklar nu ett nytt och
modernt system för att hantera onlinebokningar bestående av en webblösning samt applikationer
för iOS och Android. Trionas ansvarsområde i projektet består utöver systemarkitektur i att hjälpa
till med etablering av ett internt utvecklingsteam hos Wakanow i Dubai. Projektet fokuserar starkt
på kvalitet i alla led samt långsiktig planering.
Efterfrågan av apparna "Vegviseren" och "Vegfoto" fortsatt vara hög och pågående uppdrag hos
övriga större uppdrag fortlöpte under kvartalet i en något högre omfattning än under 2015.
Under tredje kvartalet förväntas efterfrågan av våra produkter och tjänster vara fortsatt god.

Medarbetare
Under kvartalet har vi anställt 2 nya medarbetare och per den sista juni 2016 hade Triona
koncernen 124 (125) anställda, varav 116 (119) medarbetare i medelantal har varit i tjänst under
kvartalet. Sjukfrånvaron var 3,3% (2,8%) vilket är något högre än motsvarande period förra året .
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Utveckling inom Trionakoncernen
Under kvartalet har Trionakoncernen;




lagt fortsatt tid i att utveckla nästa generation (version 3.0) av Transport Network Engine
(TNE). Moduler av versionen släpps till marknaden i takt med att de blir klara. Hela
versionen planeras vara klar i slutet av 2016. Med syftet att informera intressenter har vi
genomfört webbinarium runt TNE.
lanserat två seminarier runt följande teman; ”Vinn tid och kvalitet med testbara krav” och
"Förbättra kravarbetet med User stories". Vår utgångspunkt för seminarierna är att det
inte räcker att införa ett modernt system som matchar en kravspecifikation på papper. För
att du som kund ska nå efterfrågad nytta så behövs ökad kommunikation kring kraven för
att säkerställa; att det är rätt krav som speglar förväntad funktionalitet och nytta, att alla
som är involverade förstår kraven samt att kraven blir testbara.

På www.triona.se finns mer information om våra produkter och tjänster. Nedan beskrivs nämnda
produkter och tjänster kortfattat;









Arbeidsvarsling-Loggbok är ett system som är avsedd för alla som arbetar med väg- och
trafikstyrning på vägar i Norge. Systemet stödjer aktiviteter som görs runt loggning av
säkerhetsföreskrifter.
Lasset.se är en smart tjänst som förenklar transportköparnas upphandlingar och
beställningar av transporter via bil och tåg. Vidare hittar transportföretagen uppdragen
enklare. Upphandlingar resulterar i avtal som sedan ligger till grund för beställningar.
Trionas avståndstjänst tillhandahåller snabb och aktuell information om avstånd och
restid mellan valfria adresser i Norge och Sverige. Avståndstjänsten beräknar bästa väg
för ett fordon enligt angivna parametrar (höjd, vikt, bredd, längd). Med bästa väg menas
den snabbaste vägen för angivet fordon med hänsyn tagen till vilka vägar som fordonet
kan och får framföras på.
TRACS Flow är ett system som stödjer verksamhetsprocesser i transport- och
anläggningsbranschen. Från avtals-/orderhantering och planering till operativ ledning och
uppföljning.
Transport Network Engine (TNE) är en plattform som hanterar data om väg- och
järnvägsnät samt nätanknuten information så som administrativ information om
väghållare och trafikregler.
Triona Routing Engine (TRE) är en avancerad plattform som möjliggör en mängd olika
typer av avstånds- och restidsberäkningar anpassade för t.ex. gång, cykel, personbil och
tunga fordon.
Vegviseren / Vegfoto är mobila applikationer som presenterar information om
användarens position i form av karta med s.k. vägreferenser och koordinater och ger
användaren möjlighet att navigera mellan olika platser i vägnätet och ta bilder med
mobilen som stämplas med information om s.k. vägreferenser och plats.

Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning var under första halvåret 75,4 (68,7) MSEK, vilket motsvarar en
ökning med 9,8 procent jämfört med föregående år. Vår egen omsättning har ökat med 18%
medan omsättningen avseende underleverantörer har sjunkit med 36%. Omsättningen avseende
molntjänster och produkter ökade under första halvåret och var 11% av vår omsättning.
Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) var 7,3 (-2,5) MSEK, vilket ger en
rörelsemarginal på 9,6 (-3,6) procent.

Finansiell ställning
Rörelsens kassaﬂöde från den löpande verksamheten var 3,2 (-2,7) MSEK. Koncernens likvida
medel uppgick per den 30 juni till 23,7 (20,1) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 57,7 (50,2)
MSEK och soliditeten var 70,4 (67,3) procent.
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Aktien i Triona AB
Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 30 juni 2016 till 5 577 080 aktier.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen och
bokföringsnämndens allmänna råd.

Rapporttillfällen för 2016
Delårsrapport för januari – september 2016 publiceras i november 2016.
Bokslutskommuniké januari – december 2016 publiceras i februari 2017.

Fleetech
Trionas intressebolag Fleetech har under första halvåret visat förlust, men trenden har varit positiv
under andra kvartalet. Tecknade men ännu ej levererade orders, sänkta kostnader samt mindre
utvecklingsprojekt hos befintliga kunder gör att det fortfarande pekar mot en positiv utveckling
under Q3/Q4. Strategiska affärsdiskussioner som kan ge bolaget en långsiktigt attraktiv utveckling
fortsätter att gå i rätt riktning.

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
Alla uppgifter avser koncernen och moderbolaget före bokslutsdispositioner. Bokslutet har inte
granskats av revisor.
Borlänge 26 augusti 2016

Mats Bayard
Verkställande direktör, Triona AB
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Resultaträkning koncernen
jan – jun

april - jun

april- jun

2016

2015

2016

2015

68 263

57 476

34 489

30 169

7 156

11 259

3 321

5 461

75 419

68 735

37 810

35 630

externa kostnader

-8 246

-12 254

-3 887

-6 104

Personalkostnader

-51 606

-50 137

-26 774

-25 799

-5 570

-6 318

-2 769

-2 983

-1 915

-1 659

-963

-919

-817

-859

-387

-429

7 265

-2 492

3 030

-604

41

8

51

-22

7 306

-2 484

3 081

-626

-

143

7 306

-2 341

-1 802

-

-

-

5 504

-2 341

jan - jun
Belopp i tkr

Nettoomsättning Triona koncernen
Omsättning underleverantörer
Total nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Uppdragsspecifika

Övriga externa kostnader
Avskrivning av materiella och
immateriella tillgångar
Avskrivning goodwill
Rörelseresultat före finansiella poster
Summa resultat från finansiella
investeringar
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära intäkt/kostnad *
Resultat efter extraordinära kostnader
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning koncernen
Belopp i tkr

2016-06-30

2015-06-30

Egenutvecklad programvara

8 255

8 723

Goodwill

6 614

8 290

-

20

1 198

1 495

1 871

2 278

15

1 840

793

-

18 746

22 646

30 151

26 340

1 289

1 086

950

1 602

7 245

2 931

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Övrigt
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Övriga långfr. värdepappersinnehav
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar

5 094

5 470

Kassa och bank

18 576

14 592

Summa omsättningstillgångar

63 305

52 021

Summa tillgångar

82 051

74 667
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Balansräkning koncernen
Belopp i tkr

2016-06-30

2015-06-30

Aktiekapital

1 115

1 115

Reservfond

8 353

8 259

Överkursfond

13 074

13 074

Balanserad vinst/förlust

29 703

30 114

5 504

-2 341

57 749

50 221

Avsättning skatt

935

907

Summa långfristiga skulder

935

907

Förskott från kunder

1 144

878

Leverantörsskulder

3 931

4 745

Övriga kortfristiga skulder

5 707

5 787

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12 585

12 129

Summa kortfristiga skulder

23 367

23 539

Summa eget kapital och skulder

82 051

74 667

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
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Resultaträkning moderbolaget
jan - juni

jan -juni

april – juni

april - juni

2016

2015

2016

2015

Nettoomsättning moderbolaget

54 021

46 608

27 244

24 624

Omsättning underleverantörer

3 666

6 553

1 812

3 635

57 687

53 161

29 056

28 259

Belopp i tkr

Total nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Uppdragsspecifika
externa kostnader

-4 821

-7 483

-2 365

-4 165

Personalkostnader

-41 503

-39 667

-21 442

-20 638

-3 996

-4 251

-1 972

-1 884

-1 999

-1 764

-982

-969

5 368

-4

2 295

603

59

5

58

1

5 427

1

2 353

604

-1 194

-

4 233

1

Övriga externa kostnader
Avskrivning av materiella och
immateriella tillgångar
Rörelseresultat före finansiella poster
Summa resultat från finansiella
investeringar
Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

10

Balansräkning moderbolaget
Belopp i tkr

2016-06-30

2015-06-30

Egenutvecklad programvara

7 681

7 772

Goodwill

2 913

3 525

-

20

776

976

11 850

11 850

3 306

4 806

26 526

28 949

23 186

22 039

4 908

4 466

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Övrigt
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag
Andelar i intresseföretag
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar

530

374

Skattefordringar

950

1 604

7 202

2 555

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar

5 000

5 373

Kassa och bank

10 418

9 551

Summa omsättningstillgångar

52 194

45 962

Summa tillgångar

78 720

74 911
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Balansräkning moderbolaget
Belopp i tkr

2016-06-30

2015-06-30

Aktiekapital

1 115

1 115

Reservfond

4 837

4 837

Överkursfond

13 074

13 074

Balanserad vinst/förlust

34 147

35 575

4 233

1

57 406

54 602

4 251

4 125

Förskott från kunder

1 144

762

Leverantörsskulder

2 644

3 303

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Kortfristiga skulder

Skulder hos koncernföretag

707

-

Övriga kortfristiga skulder

3 110

3 139

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9 458

8 980

Summa kortfristiga skulder

17 063

16 184

Summa eget kapital och skulder

78 720

74 911
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Kassaflödesanalys för koncernen
Jan-jun 2016

Jan- jun 2015

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

72 744

65 786

-68 326

-67 982

4 418

-2 196

16

1

-33

-19

-1 181

-481

3220

-2 695

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-606

-3 914

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-211

-167

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Sålda materiella anläggningstillgångar

-

-

Investeringar i intressebolag

-

-297

58

25

-

143

-759

-4 210

Utbetald utdelning

-3 346

-1 394

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-3 346

-1 394

-885

-8 299

24 192

28 398

Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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363

-37

23 670

20 062

Jan- jun
2016

Jan- jun
2015

Eget kapital 2015-12-31 (2014-12-31)

55 414

53 952

Utdelning enligt beslut av årsstämma

-3 346

-1 394

177
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Belopp i TSEK

Förändring eget kapital

Omräkningsdifferens
Årets resultat
Eget kapital 2016-06-30 (2015-06-30)

5 504

-2 341

57 749

50 221

8 082

-1 633

Koncernens nyckeltal
EBITA
EBIT

7 265

-2 492

Rörelsemarginal

9,6 %

-3,6 %

Vinstmarginal

9,7 %

-3,4 %

Likvida medel

23,7

20,1

Räntebärande nettokassa

23,7

20,1

Finansiell ställning i koncernen

57,7

50,2

Soliditet

70,4%

67,3%

Kassalikviditet

271 %

221 %

Antal anställda per sista i kvartalet

124

125

Antal årsanställda

116

119

Omsättning/årsanställd

650

577

Eget kapital

Medarbetare i koncernen

62,6

-20,9

Personalomsättning

4,8 %

4,0 %

Sjukfrånvaro

3,3 %

2,8 %

Antal aktier vid periodens utgång

5 577 080

5 577 080

Vinst/aktie Triona AB

0,99 SEK

-0,42 SEK

Eget kapital/aktie Triona AB

10,3 SEK

9,0 SEK

Rörelseresultat/årsanställd

Aktien i Triona AB

*I likhet med föregående års delårsrapport har inte posten Andelar i Intressebolag justerats med
intressebolagets resultat för perioden.
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Definitioner
EBITA

Resultat före avskrivningar och nedskrivningar av
immateriella tillgångar.

EBIT

Resultat före finansiella kostnader och skatt.

Eget kapital

Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter
avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats.

Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare /totalt
antal utestående aktier.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive lager i procent av
kortfristiga skulder.

Nettokassa

Avser koncernens totala penningtillgodohavanden vad
gäller kontanter: kassa, bankkonton, post- och bankgiro,
erhållna checkar, postväxlar etc.

Rörelsemarginal

EBIT i procent av nettoomsättningen.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Vinst

Resultat efter finansiella poster men före skatt

Vinstmarginal

Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.

Årsanställda

Avser antal anställda mätt i kontrakterad tid och
heltidstjänster. Exkluderade är tjänstlediga utan lön och
långtidssjuka med sjukersättning tillsvidare samt
föräldralediga.

Vinst per aktie efter skatt

Periodens vinst efter skatt hänförligt till moderföretagets
aktieägare/totalt antal utestående aktier.

15

