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Den positiva trenden med hög beläggning och god efterfrågan har fortsatt 
under det andra kvartalet. Både nettoomsättning och egen omsättning har 
ökat jämfört med föregående år till 41,3 (35,7) MSEK, vilket även medverkat 
till att EBIT är bättre än föregående år 1,0 (-1,4) MSEK. Medvetna satsningar  
i Finland, Sverige och Norge har inneburit ökade intäkter såväl som ökade  
personalkostnader och övriga externa kostnader. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten har stärkts under det första halvåret och landade  
på 12,8 (8,9) MSEK. Sammantaget är resultatet för kvartalet positivt i  
både Norge och Sverige.

Finansiella fakta kvartalet

BELOPP I MSEK Kv 2 2018  Kv 2 2017 

 » Nettoomsättningen  41,3 35,7 

 » Egen omsättning  38,9 33,8

 » Rörelseresultat EBIT 1,0 -1,4

 » Rörelseresultat EBITA  2,0 -0,3

 » Rörelsemarginal, % 2,4% -3,8%

 » Vinst efter finansiella poster 0,9 -1,4

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018

 » Triona medverkar i ett projekt runt smarta skyltar hos Statens vegvesen

 » Flera entreprenörer och kommuner har börjat använda SINUS

 » Alltransport har valt Trionas avståndstjänst

 » Vi utvecklar en ny mobil lösning till Ragn-Sells

 » Vi utvecklar en ny lösning för redigering av vägdata till SDC

 » Lyckad leverans till Clas Ohlson

Kvartalet 
Sammanfattat  
på en sida
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Affärsmässiga händelser

Under andra kvartalet var utvecklingen som förväntat positiv.

Triona levererar tillsammans med Euroskilt smarta skyltar till ett pilotprojekt hos Statens  
vegvesen. Leveransen ingår i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs på den 
40 kilometer långa vägen längs E8 i Skibotndalen. 

På vägsträckan skall man testa många lösningar som är relaterade till ITS (Intelligent Transport 
Systems). Triona kommer för vägsträckan att utveckla och installera smarta elektroniska skyltar 
som en plattform för så kallad ITS-station och sensorer. Trionas lösning kommer att ge trafikan-
ter information i realtid om väderförhållanden, restid, avstängda vägar och andra händelser.

På uppdrag av Statens vegvesen har Triona påbörjat ett arbete med att ta fram en ny inte- 
grationskomponent mellan den Norska nationella vägdatabasen och Trionas produkt TNE, 
som parallellt uppgraderas till en ny version. Statens vegvesen använder också Trionas produkt 
TRE och med hjälp av den senaste versionen, som släpptes i juni, kan Statens vegvesens 
ruttberäkningar inkludera även Finska vägdata. Det gör att de kan ruttberäkna sömlöst mellan 
Norge, Sverige samt Finland.

Trafikverket har under perioden fortsatt att avropat konsulttjänster via de avtal som finns  
tecknade med Triona. Exempel på områden där Triona levererar konsulttjänster avser 
IT-arkitektur, projektledning och systemutveckling.

Fler och fler kommuner har börjat använda SINUS-produkterna. Sinus 360-bilder ger våra 
kunder ”vägen in på kontoret“. Med Trionas egna bilar tar vi 360-bilder, och kunder kan  
med sin PC eller surfplatta “köra” igenom bilderna. 360-bilderna gör att våra kunder slipper 
många resor på vägen, vilket är både tids- och kostnadsbesparande. Dessutom dokumenterar  
bilderna status på vägarna vid fotograferingstillfället på ett väldigt bra sätt. I Norge ställer  
Statens vegvesen strikta krav på entreprenörer i sina kontrakt. Detta gäller både driftskontrakt 
och andra specialavtal, till exempel skyltkontrakt. För att uppfylla dessa krav har även flera 
entreprenörer nu börjat använda SINUS för registrering av data till norska Nationella Väg- 
DataBasen (NVDB).

Alltransport använder numera avståndsinformation från Trionas avståndstjänst när transport-
uppdrag hanteras i transportsystemet TRACS Flow. Avståndsinformationen bildar underlag för 
prissättning och kan hjälpa till i beslutet av transportväg. Genom avståndstjänsten får Alltrans-
port på ett enkelt sätt automatiskt avstånd för sina transportordrar. En fördel är att transport- 
ledaren enkelt kan planera genomförandet och sätta priset redan när en beställning tas emot. 
För de transportordrar man önskar en automatprissättning används avståndet som en variabel 
i prisberäkningen. Det är Alltransports mål att på sikt styra flottan effektivare genom en ökad 
digitalisering via mobilsystem och körinstruktioner baserat på Trionas avståndstjänst.

Kvartalet i närbild
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Triona har utvecklat och förvaltar Ragn-Sells nuvarande Mobila Order Applikation (MOA)  
vilken idag är ett pålitligt, uppskattat och omfattande systemstöd som används av cirka 800 
fordon/förare. Nu har vi fått förtroendet att påbörja ett generationsskifte av MOA och samtidigt 
utveckla ett bättre stöd för Ragn-Sells lejdåkerier. Den nya lösningen består av en app och en 
webbportal och utvecklingen kommer att utföras i flera steg för att till slut helt kunna ersätta 
dagens MOA. Inledningsvis kommer Ragn-Sells verksamhet kring serviceentreprenader och  
containerhantering få utökat stöd tack var den nya appen. Den plattformsoberoende lösningen 
gör det möjligt att använda olika hårdvaror med olika stor skärm beroende på typ av verksam-
het. Tekniken som valts underlättar också distribution och underhåll av appen och gör det 
väldigt enkelt för nya användare att komma igång. Inte minst viktigt är det för Ragn-Sells alla 
lejdåkare. Lejdåkerierna kommer också kunna transportplanera sina ordrar direkt i den nya 
portalen och genom att lejdåkarna får ett ökat systemstöd som är integrerat med Ragn-Sells 
säkrar man tillgång till kvalitetssäkrad och uppdaterad orderinformation. Det kommer i sin tur 
att öka kundnöjdheten. Totalt sett kommer Ragn-Sells med detta få en framtidssäkrad lösning 
med utökat stöd för fler verksamheter och en förenklad systemadministration

Triona har fått uppdraget av SDC att utveckla en ny lösning för redigering av vägdata som  
bland annat används i SDCs tjänst “Krönt Vägval”. Tjänsten beräknar avgiftsgrundande avstånd 
för transporter av rundvirke, från avverkningen till industrin. För att få så riktiga rutter som  
möjligt, kompletterar SDC data från den nationella vägdatabasen, som tillhandahålls av 
Trafikverket, med egna uppgifter. Det kan exempelvis vara för att styra skogliga transporter  
till eller från vissa utvalda vägsträckor. För att möjliggöra en effektiv hantering av de egna  
uppgifterna, så har SDC beställt en webb-baserad lösning av Triona, som ska levereras för  
test i slutet av oktober.

Inom ramen för IT- och verksamhetsförändringsprogrammet sCORE (systems for Clas Ohlson 
Retail Efficiency), har Triona sedan 2016 ansvarat för utveckling av en transportdataplattform 
(TDP) som knyter samman affärssystemet med butiker, leverantörer, lagersystem, transport- 
administrationssystem och logistikaktörer. sCORE är ett av de största IT- och verksamhets- 
förändringsprojekten som Clas Ohlson drivit. Parallellt med införandet av TDP utökas använd-
ningen av Microsoft Dynamics AX. Vidare införs bland annat ett nytt lagersystem och ett nytt 
transportadministrativt system.

TDP driftsattes den 14 maj 2018 och därefter följde utrullning i verksamheten under en period 
om sex veckor. Nu är alla nya system och processer som hanterar transporter till butiker och 
inkommande leveranser i full produktion, och Triona har fortsatt en roll i förvaltning och vidare- 
utveckling av TDP. 

Flera projektleveranser har godkänts av våra kunder under det senaste året och då vi genom- 
förde projekten på bästa sätt resulterade de i väsentliga resultatavräkningar under det sista 
kvartalet 2017. Under 2018 har vi inga motsvarande projektleveranser, vilket innebär att  
resultatet för kvartal 4 kommer att vara något lägre än föregående år, men det innebär också 
att de finansiella riskerna som dessa projekt medför är borta. I övrigt förväntas utvecklingen  
i kvartal 3 vara i linje med inledningen av 2018.

Medarbetare

Under andra kvartalet har fem nya medarbetare börjat och per den sista juni 2018 hade  
Trionakoncernen 138 (138) anställda. Sjukfrånvaron för det andra kvartalet är fortsatt låg,  
2,0%, jämfört med 2,3% föregående år.



Kvartalsrapport 2 2018 – Trionakoncernen          6

Utveckling inom Trionakoncernen

I maj genomfördes ett OpenTNF seminarie. Nästan 30 deltagare från organisationer som verkar 
inom transportinfrastruktur, kartindustri, fordonsindustri och IT-branschen deltog. Seminariet 
blev lyckat och under förmiddagen ägnades tiden åt att skapa en gemensam förståelse för vad 
OpenTNF är, målet med OpenTNF och de nyttor som skapas genom användningen.

Under kvartalet har Trionakoncernen vidare;

 » Lanserat en ny version av TRACS Flow. I den nya versionen har bland annat kartfunktiona- 
liteten utökats så att man har flera val vid ruttberäkningar (kortaste, snabbaste, bästa). 
Vidare ingår också en snabbare och mer smidig karthantering och bättre funktionalitet  
för geofence så att det nu bland annat går att spåra resurser mot flera geofence sam- 
tidigt och följa upp tid inom en specifik geofence. Nästa version beräknas vara klar i  
november 2018.

 » Lanserat en ny version av Transport Routing Engine, TRE. Den nya versionen innehåller 
bland annat funktionalitet för att applicera höjddata från extern källa (höjdgrid) på  
vägdata som saknar höjder, ruttning på expanderade nätverk samt möjligheten att  
ruttberäkna över flera datakällor som sys ihop automatiskt över gränserna. Det ger  
bland annat än bättre förutsättningar för att finna de bästa rutterna för bland annat  
tunga och långa fordon vid landsöverskridande transporter. Nästa version beräknas  
vara klar i november 2018.

 » Lanserat en ny version av Transport Network Engine, TNE. Den innehåller i huvudsak  
ny eller förbättrad funktionalitet som underlättar tillhandahållande av data från TNE,  
bland annat en ny modul som heter TNE Replication. Modulen gör det möjligt att skapa  
en uppdaterad (replikerad) kopia av en TNE databas. Kopian kan vara hela, en delmängd, 
en förenkling eller en förädling av data som ligger i TNE databasen. Ett möjligt användnings- 
område är till exempel vid presentation av ett transportnät via en webbaserad karttjänst 
(WMS) eller ett datauttag som används för att skapa rapporter och statistik. Nästa version 
beräknas vara klar december 2018.

 
På www.triona.se finns mer information om våra produkter och tjänster. Nedan beskrivs de 
produkter och tjänster som nämns i denna rapport kortfattat; 

 » TRACS Flow är ett system som stödjer verksamhetsprocesser i transport- och anlägg-
ningsbranschen. Från avtals-/orderhantering och planering till operativ ledning och 
uppföljning.

 » Transport Network Engine (TNE)  är en plattform som hanterar data om väg-, järnväg- 
och sjöfartsnät samt nätanknuten information.

 » Transport Routing Engine (TRE) är en avancerad plattform för ruttoptimering och 
vägvalsberäkning som möjliggör en mängd olika typer av avstånds-, restids- och väg- 
valsberäkningar anpassade för till exempel gång, cykel, personbil, lastbil eller andra  
tunga fordon.

 » SINUS.Infra är en webbaserad produkt som hjälper dig att fånga infrastrukturrelaterade 
data, bland annat från bilder på ett kostnadsbesparande, effektivt och säkert sätt.
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Finansiella fakta

BELOPP I MSEK 2018  2017 

 » Nettoomsättningen  84,2 74,7 

 » Egen omsättning  79,6 72,6

 » Rörelseresultat EBIT  6,4 4,3

 » Rörelseresultat EBITA  8,6 6,5

 » Rörelsemarginal, % 7,6% 5,8%

 » Vinst efter finansiella poster 6,3 4,4

 » Vinst per aktie efter skatt 0,83 0,58

 » Kassaflödet från rörelsen 12,8 8,9

 » Likvida medel 30,4 31,8

Omsättning och resultat perioden 1 jan–30 juni

Koncernens nettoomsättning är 84,2 (74,7) MSEK, varav 79,6 (72,6) MSEK avser egen verk- 
samhet. För perioden har den direkta omsättningen avseende molntjänster och produkter 
ökat till 15,3% av den egna omsättningen, jämfört med 11,7% föregående år. Personal- 
kostnaderna uppgår till 61,1 (56,0) MSEK och övriga externa kostnader till 8,3 (7,5) MSEK, 
vilket är en ökning med totalt 9,4%. Ökningen av personalkostnader förklaras främst av ökning 
av antal anställda främst genom uppstart av nya verksamheter i Finland och Sverige under 
föregående år och ett förvärv under första kvartalet i Norge. De nya verksamheterna har  
även påverkat övriga externa kostnader något, vilket förklarar kostnadsökningen under året. 

Rörelseresultatet före finansiella poster och skatt (EBIT) är 6,4 (4,3) MSEK, vilket ger en  
rörelsemarginal på 7,6% (5,8%). 

Finansiell ställning per 30 juni

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var 12,8 (8,9) MSEK under det första 
halvåret. Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni till 30,4 (31,8) MSEK. Det egna 
kapitalet uppgick till 55,9 (59,3) MSEK och soliditeten var 62,7% (68,0%). 

FÖRSTA HALVÅRET
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Fleetech

Under Q2 2018 har samarbetena med produktkompletterande aktörer och nyförsäljning  
fortgått. Konkreta resultat av dessa aktiviteter förväntas nås under slutet av 2018.

Aktien i Triona AB

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 30 juni 2018 till 5577080 aktier.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen och bok-
föringsnämndens allmänna råd.

Rapporttillfällen för 2018

Preliminärt lämnas rapporter enligt nedan:
 
 » Delårsrapport för januari – september 2018, 7 november 2018

 » Bokslutskommuniké januari – december 2018, februari 2019

Borlänge 6 september 2018. 

Mats Bayard, Verkställande direktör, Triona AB

För ytterligare information kontakta:

Mats Bayard, VD Triona
tfn: 073-39178 80
e-post: mats.bayard@triona.se

Sofia Hedberg, Ekonomichef Triona
tfn: 070-020 4105
e-post: sofia.hedberg@triona.se

Övrigt
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OMSÄTTNING

Egen omsättning

Omsättning underleverantörer

Total nettoomsättning

RÖRELSENS KOSTNADER

Uppdragsspecifika externa kostnader

Personalkostnader

Övriga externa kostnader

Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

Uppskjuten skatt

Årets resultat

38 925

2 353

41 278

-3 056

-31 528

-4 469

-1 235

989

-61

928

-384

110

653

79 604

4 619

84 223

-5 863

-61 119

-8 321

-2 516

6 404

-112

6 292

-1 765

110

4 637

33 776

1 913

35 689

-3 388

-28 361

-4 101

-1 194

-1 355

-10

-1 365

161

0

-1 204

72 647

2 011

74 658

-4 438

-55 999

-7 491

-2 387

4 343

7

4 350

-1 127

0

3 223

Kv 2
2017

Jan-Jun
2017

Kv 2
2018

Jan-Jun 
2018

Resultaträkning koncernen

BELOPP I TSEK



Kvartalsrapport 2 2018 – Trionakoncernen          10

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Egenutvecklad programvara

Goodwill

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag

Övriga långfristiga värdepappersinnehav

Uppskjutna skattefordringar

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kundfordringar

Övriga fordringar

Skattefordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

4 220

6 302

1 466

1 306

393

694

14 381

37 303

448

566

6 062

105

30 344

74 828

89 209

5 214

4 999

1 035

1 700

384

830

14 162

31 887

2 359

0

6 811

97

31 695

72 848

87 009

2017-06-302018-06-30

Balansräkning koncernen

BELOPP I TSEK
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Eget kapital hänförligt till aktieägare i moderbolaget

Innehav utan bestämmande inflytande i koncernföretag

Summa eget kapital

AVSÄTTNINGAR

Uppskjutna skatteskulder

Summa avsättningar

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut

Övriga långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder

KORTFRISTIGA SKULDER

Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa korfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

55 894

59

55 954

1 505

1 505

2 339

52

2 390

1 893

3 852

368

8 357

14 889

29 360

89 209

59 129

200

59 329

929

929

0

0

0

2 967

2 943

100

6 385

14 357

26 751

87 009

Balansräkning koncernen forts.

BELOPP I TSEK 2017-06-302018-06-30
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EGET KAPITAL 2016-12-31

Valutakursdifferenser vid omräkning 
av utländska dotterföretag

Tillskjutet kapital av minoritetsägare

Utdelning till ägare

Periodens resultat

EGET KAPITAL 2017-06-30

EGET KAPITAL 2017-12-31

Valutakursdifferenser vid omräkning 
av utländska dotterföretag

Utdelning till ägarna

Periodens resultat

EGET KAPITAL 2018-06-30

1 115

1115

1 115

1 115

13 074

13 074

13 074

13 074

49 115

-148

-7 250

3 223

44 940

50 284

727

-13 943

4 637

41 705

63 304

-148

0

-7 250

3 223

59 129

64 473

727

-13 943 

4 637

55 894

0

200

200

59

59

63 304

-148

200

-7 250

3 223

59 329

64 532

727

-13 943

4 637

55 953

Övrigt
tillskjutet

kapital

Annat eget
kapital inkl

årets resultat Summa

Innehav utan
bestämmande 

inflytande

Totalt
eget

kapital
Aktie- 

kapital

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL koncernen

BELOPP I TSEK
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DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

– Avskrivningar

Erhållen ränta

Erlagd ränta

Betald inkomstskatt

Förändringar från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Ökning/minskning kundfordringar

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

Ökning/minskning leverantörskulder

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Förvärv av dotterföretag

- förvärvade likvida medel i dotterföretag

Placeringar i övriga finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

6 404

2 516

-114

-2 256

6 550

2 445

-279

129

3 998

12 843

-382

-2 395

-2 777

4 343

2 385

8

-1 896

4 840

-1 755

-1 270

633

6 429

8 877

-250

-806

1 006

-375

-425

Kassaflödesanalys Koncernen

BELOPP I TSEK
Jan-Jun

2017
Jan-Jun 

2018
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FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån

Amortering av skuld

Utbetald utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Valutadifferens i likvida medel

Likvida medel vid periodens slut

52

-106

-13 943

-13 997

-3 931

34 368

12

30 449

-7 250

-7 250

1 202

30 732

-142

31 792

Kassaflödesanalys Koncernen FORTS.

BELOPP I TSEK
Jan-Jun

2017
Jan-Jun 

2018
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OMSÄTTNING

Egen omsättning moderbolaget

Omsättning underleverantörer

Total nettoomsättning

RÖRELSENS KOSTNADER

Uppdragsspecifika externa kostnader

Personalkostnader

Övriga externa kostnader

Avskrivning av materiella och immateriella tillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

Årets resultat

27 977

912

28 889

-1 435

-22 314

-2 362

-737

2 042

-6

2 035

-448

1 587

56 928

2 616

59 544

-3 673

-43 603

-4 765

-1 489

6 014

-24

5 991

-1 318

4 673

26 358

123

26 481

-780

-22 148

-2 836

-853

-136

0

-136

-30

-166

57 756

361

58 117

-1 985

-44 310

-5 380

-1 702

4 741

0

4 741

-1 044

3 697

Resultaträkning moderbolaget

BELOPP I TSEK
Kv 2 
2017

Jan-Jun 
2017

Kv 2 
2018

Jan-Jun 
2018
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Egenutvecklad programvara

Goodwill

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag

Fordringar hos koncernföretag

Andelar i intresseföretag

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kundfordringar

Fordringar hos koncernbolag

Övriga fordringar

Skattefordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

2 621 

1 804 

606 

15 480 

1 909 

3 306 

25 726

25 476 

1 476 

59 

505 

5 687 

18 830 

52 033

77 759

4 916 

2 358 

735 

12 657 

0 

3 306 

23 971

23 375 

1 792 

834 

0 

6 775 

25 733 

58 509

82 480

2017-06-302018-06-30

Balansräkning moderbolaget

BELOPP I TSEK
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet Eget kapital

Fritt Eget kapital

Summa eget kapital

OBESKATTADE RESERVER

KORTFRISTIGA SKULDER

Förskott från kunder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Skulder till koncernföretag

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

5952 

47 789 

53 741 

7341

520 

1 616 

0 

871 

3 929 

9 742 

16 677

77 759 

5 952 

53 669 

59 621 

4224

2 862 

1 234 

0 

48 

4 192 

10 299 

18 635

82 480

2017-06-302018-06-30

Balansräkning moderbolaget forts.

BELOPP I TSEK
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KONCERNENS NYCKELTAL

EBITA (TSEK)

EBIT (TSEK)

Rörelsemarginal (%)

Vinstmarginal (%)

FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN

Likvida Medel (MSEK)

Eget Kapital (MSEK)

Soliditet (%)

Kassalikviditet (%)

MEDARBETARE I KONCERNEN

Antal anställda per 30/6 (st)

Antal årsanställda (st)

Omsättning / årsanställd (TSEK)

Rörelseresultat (EBIT) / årsanställd (TSEK)

Personalomsättning

Sjukfrånvaro

AKTIEN I TRIONA

Antal aktier vid periodens utgång (st)

Vinst / aktie (SEK)

Koncernens egna kapital / aktie (SEK)

8 628

6 404

7,6%

7,5%

30,4

55,9

62,7%

255%

138

125

674

51

6,5%

2,0%

5 577 080

0,83

10,02

6 515

4 343

5,8%

5,8%

31,8

59,1

68,0%

272%

138

120

622

36

2,3%

2,3%

5 577 080

0,58

10,60

2017-06-302018-06-30

Nyckeltal koncernen

BELOPP I TSEK



Kvartalsrapport 2 2018 – Trionakoncernen          19

EBITA

EBIT

Eget kapital

Eget kapital per aktie

Kassalikviditet

Nettokassa

Rörelsemarginal

Soliditet

Vinst

Vinstmarginal

Årsanställda

Vinst per aktie efter skatt

BEGREPP DEFINITION

Resultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar.

Resultat före finansiella kostnader och skatt.

Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för  

uppskjuten skatt till aktuell skattesats.

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt antal  

utestående aktier.

Omsättningstillgångar exklusive lager i procent av kortfristiga skulder.

Avser koncernens totala penningtillgodohavanden vad gäller kontanter: 

kassa, bankkonton, post- och bankgiro, erhållna checkar, postväxlar etc.

EBIT i procent av nettoomsättningen.

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Resultat efter finansiella poster men före skatt.

Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.

Avser antal anställda mätt i kontrakterad tid och heltidstjänster. Exklud-

erade är tjänstlediga utan lön och långtidssjuka med sjukersättning tills-

vidare samt föräldralediga.

 

Periodens vinst efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt 

antal utestående aktier.

definitioner


