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Den positiva trenden med god efterfrågan av våra produkter och hög belägg-
ning har fortsatt under det tredje kvartalet. Både nettoomsättning och egen 
omsättning har ökat jämfört med föregående år. Egen omsättning uppgår till 
31,9 (27,2) MSEK, vilket även medverkat till att EBIT är bättre än föregående år 
3,2 (0,6) MSEK. Förvärvet i Norge under första kvartalet har bidragit till ökade 
intäkter såväl som ökade personalkostnader och övriga externa kostnader. 
Sammantaget är resultatet för kvartalet positivt i både Norge och Sverige.

Finansiella fakta kvartalet

BELOPP I MSEK Kv 3 2018  Kv 3 2017 

 » Nettoomsättningen  32,7 28,5 

 » Egen omsättning  31,9 27,2

 » Rörelseresultat EBIT 3,2 0,6

 » Rörelseresultat EBITA  4,3 1,6

 » Rörelsemarginal, % 9,7% 2,0%

 » Vinst efter finansiella poster 3,1 0,5

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

 » Triona etablerar sig i Göteborg

 » Samarbete etablerat med RoadCloud

 » LiveArena överlåter ansvaret för drift till Triona

 » Nytt IT-system för RS Trommelservice AS

 » Förvärv av Safe Control dokumentationssystem AS

 » Anna Mårsell blir Trionas nya CTO

Kvartalet 
Sammanfattat  
på en sida
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Affärsmässiga händelser

Under tredje kvartalet var utvecklingen som förväntat positiv.

I våras förvärvades Safe Control Infra AS av Triona. Nu har Triona förvärvat även Safe Control 
dokumentationssystem AS och dess produkt SINUS.bk. SINUS.bk är en webbapplikation 
som kompletterar Trionas övriga produktportfölj. Produkten är baserad på regler som har 
utvecklats i ett nordiskt partnerskap och vi ser därmed goda möjligheter att få nya kunder till 
produkten i Sverige och Finland.

I Norge är SINUS.bk det ledande förvaltningssystemet för broar, kajer etc. och systemet används 
i huvudsak av kommuner, hamnar, skogs- och energibolag. Sinus.bk hanterar alla byggnads- 
detaljer om en anläggning. Anläggningar kan till exempel vara broar, kajer och stödmurar.  
Till olika anläggningar kan man lägga bilder, dokument och resultat från enskilda inspektioner 
så att kunden alltid har en fullständig översikt över sin anläggning, dess status och kostnader.

Arbetet med OpenTNF har fortsatt och i november planeras en workshop med organisationer 
som verkar inom transportinfrastruktur, kartindustri, fordonsindustri och IT-branschen där vi tar 
nästa steg i utvecklingen. Resultatet av detta kommer att publiceras på www.opentnf.org. 

Triona har inlett ett samarbete med finska RoadCloud. Vi deltar i ett innovationsprojekt där 
Trafikverket i ett flerårigt pilotprojekt utvärderar mer tillförlitliga och moderna system för 
mätning, leverans och analys av friktionsdata. Dagens mätmetoder ger begränsad information 
både geografiskt och tidsmässigt. Ökad digitalisering och utnyttjande av modern teknik från ett 
stort antal källor (fordon) ökar tillförlitligheten samt möjliggör kontinuerlig mätning över hela 
vägnätet. RoadCloud tillhandahåller en molnbaserad lösning kombinerat med precisa fordons- 
installerade mätinstrument som ger detaljerad väginformation i realtid, vilket förväntas leda  
till effektivare vägunderhåll, minskad miljöpåverkan i form av mindre saltåtgång samt framför 
allt ökad trafiksäkerhet. I projektet gentemot Trafikverket bidrar Triona med verksamhets-
kunnande, utbildningsinsatser och i kontakter med fordonsägare och entreprenörer som är 
ansvariga för vägunderhåll.

Inom området Transportinfrastruktur har vi i övrigt under kvartalet erhållit ett antal förläng- 
ningar av befintliga konsultavtal samt några nya konsultuppdrag hos Trafikverket. I Norge  
har vi också fått uppdrag av Statens vegvesen avseende vidareutveckling av deras system som 
stödjer verksamheten inom beläggning (asfalt) och uppföljning av tillstånd avseende vägytor. 
Våra uppdrag inom ”smarta skyltar”  (se bland annat www.triona.se/nyheter/2018/smarta- 
skyltar-till-pilotprojektet-borealis), har fortsatt och vi har också gått in i några nya uppdrag  
inom detta område.

Triona har valts som leverantör för utveckling av ett nytt IT-system för RS Trommelservice AS. 
Syftet med lösningen är att ersätta manuella processer så att verksamheten kan följa med i 
den digitala utvecklingen.

Kvartalet i närbild
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Trommelservice är Norges enda specialiserade leverantör av kabeltrummor i trä. Deras affärs- 
idé är att förse andra industrier med kabeltrummor, både nya och begagnade. Företaget ingår 
i Svensson Group, med huvudkontor i Sverige. Trommelservice valde Triona som leverantör 
efter en längre upphandling, som genomfördes professionellt och effektivt.

LiveArena och Triona har samarbetat sedan sommaren 2015 avseende utveckling och förvalt-
ning av LiveArenas koncept. Triona har nu även övertagit ansvaret för LiveArenas Azurebase-
rade driftverksamhet. Trionas kunder efterfrågar allt oftare att Triona tar ansvar för applika-
tions- och/eller serverdrift. I takt med att detta sker har behovet av att utveckla Trionas externt 
orienterade verksamhet avseende applikations- och serverdrift (operations) ökat. Mot den 
bakgrunden är denna affär ett utmärkt sätt att ta ett kliv framåt i utvecklingen av Triona. Affären 
tillför djup kompetens inom Microsoft Azure och stärker Trionas förutsättningar att utveckla 
framtidens molnbaserade IT-lösningar.

Som vi nämnde i föregående rapport har vi i slutet av 2018 inga motsvarande projektleveran- 
ser som vi hade 2017. Det innebär att resultatet för Q4 kommer att vara något lägre än före- 
gående år. I övrigt förväntas utvecklingen i kvartal 4 vara i linje med inledningen av 2018.

Medarbetare

Under tredje kvartalet har sex nya medarbetare börjat och per den sista september 2018  
hade Trionakoncernen 139 (137) anställda. Sjukfrånvaron för det tredje kvartalet är fortsatt  
låg, 1,8%, jämfört med 1,9% föregående år.

I början av april startades en process där Triona sökte en ny CTO, en modern självgående 
ledare som ska ansvara för utvecklingen av Triona koncernens arbetsstöd och processer  
avseende systemutveckling. Resultatet av processen är att Anna Mårsell tar rollen, ett resultat 
som vi är mycket nöjda med. Anna tillträder rollen i slutet av kvartal 1 2019 och hon kommer 
att bidra till att Trionakoncernen utvecklas vidare på ett positivt sätt. Trionas nuvarande CTO, 
Anders Nilsson, kommer att arbeta än mer med;

 » Leveransprojekt

 » Produktägarskapet för TNE

 » Tekniskt säljstöd

Anders kommer även i rollen som ”Senior advisor” arbeta som mentor till yngre medarbetare 
och stöd till ledning/styrelse.

Triona initierade våren 2018 ett kandidatarbete med Mittuniversitetet i Sverige där det har 
undersökts hur företag, kommuner och myndigheter idag arbetar med att proaktivt undvika 
terroristattacker där stora fordon är inblandade, hur mycket de känner till om blockchain och 
geofence och om det finns behov att stärka skyddet genom att implementera system som 
kombinerar blockchain och geofence till vad vi kallar GeoBlockchain.

Kandidatarbetet har genom intervjuer med lastbilstillverkare, transportörer, kommuner,  
myndigheter och IT-företag utrett nuvarande status vad gäller skydd av geografisk information 
samt skydd mot att fordon används i terrorbrott. Resultatet tyder på både intresse och behov 
av geoblockchainsystem för att minska risken för terrorbrott av detta slag. Undersökning  
visar också ett generellt intresse för blockchaintekniken samt kombinationen av geofence  
och blockchain.

Blockchain och GeoBlockchain är mycket intressanta koncept för oss på Triona och vi tror att 
tekniken kan medföra stor nytta i flera av våra och våra kunders system. Vi börjar nu processen 
att se hur vi kan inkludera denna typ av säkrare hantering av information, både geografisk och 
ej geografisk, i våra produkter och tjänster.
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Utveckling inom Trionakoncernen

Under hösten har Triona startat en verksamhet i Göteborg och har nu ett kontor som ligger på 
Lindholmen, mitt i ett kluster av organisationer som arbetar med bland annat fordonsindustri, 
telematik och ITS.

Idag har Triona flera kunder och samarbetspartners som har sin bas i Göteborg med omnejd. 
Etableringen i Göteborg har som mål att utveckla Trionakoncernens affär. På plats i Göteborg blir 
det enklare att fördjupa samarbetet med befintliga kunder och nå nya. Vidare ser vi en möjlighet 
att tillföra och vinna ny värdefull kunskap genom samarbeten med till exempel fordonsindustrin. 
Det hoppas vi kan bidra till utvecklingen av Trionas befintliga produkter och ge uppslag för nya, 
primärt relaterade till telematik och ITS/C-ITS. Utvecklingen av autonoma (självkörande) fordon 
har tagit fart. En rimlig ansats är att det kommer att krävas flera olika datakällor till ett autonomt 
fordon. Data från standardmonterade kameror, positioneringsutrustning, laser-, radar- och  
sensorteknik behöver troligen i realtid matchas mot aktuell data om vägen och dess omgivning 
(via till exempel C-ITS). I den utvecklingen vill Triona vara med.

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

 » SINUS.bk är en webbaserad produkt som i huvudsak används av kommuner, hamnar,  
skogs- och energibolag. SINUS.bk är ett förvaltningssystem för anläggningar som till  
exempel broar, kajer och stödmurar.
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Finansiella fakta
BELOPP I MSEK 2018  2017 

 » Nettoomsättningen  116,9 103,2 

 » Egen omsättning  111,5 98,1

 » Rörelseresultat EBIT  9,6 4,9

 » Rörelseresultat EBITA  12,9 8,2

 » Rörelsemarginal, % 8,2% 4,7%

 » Vinst efter finansiella poster 9,4 4,9

 » Vinst per aktie efter skatt 1,25 0,62

 » Kassaflödet från rörelsen 13,1 6,9

 » Likvida medel 30,0 29,7

Omsättning och resultat perioden 1 jan–30 september

Koncernens nettoomsättning är 116,9 (103,2) MSEK, varav 111,5 (98,1) MSEK avser egen  
verksamhet. Per den sista september har den direkta omsättningen avseende produkter  
ökat till 15,7% av den egna omsättningen, jämfört med 12,1% föregående år. Personalkost- 
naderna uppgår till 84,4 (78,0) MSEK och övriga externa kostnader till 12,0 (10,7) MSEK, vilket 
är en ökning med totalt 8,7%. Ökningen av personalkostnader förklaras främst av ökning av 
antal årsanställda 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 9,6 (4,9) MSEK, vilket ger en rörelse-
marginal på 8,2% (4,7%). 

Finansiell ställning per 30 september

Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten var 13,1 (6,9) MSEK per den 30 septem-
ber och koncernens likvida medel uppgick till 30,0 (29,7) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 
58,1 (59,3) MSEK och soliditeten var 68,6% (72,8%). 

Januari-september 2018
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Fleetech

Under Q3 2018 har nya kontakter knutits som kan resultera i testinstallationer hos potentiella 
kunder och samarbeten med andra leverantörer under 2019. En befintlig depåkund upp- 
graderar under hösten till Fleetechs nya system, FleetControl 2.0.

Aktien i Triona AB

Utestående aktier i Triona AB uppgår per den 30 september 2018 till 5 577 080 aktier.

Redovisningsprinciper

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

Rapporttillfällen för 2018

Preliminärt lämnas rapporter enligt nedan:
 
 » Bokslutskommuniké januari – december 2018, februari 2019

Borlänge 6 november 2018. 

Övrigt

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
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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

31 864

846

32 711

-1 340

-23 264

-3 692

-1 231

3 184

-64

3 120

-854

44

2 311

111 469

5 465

116 934

-7 203

-84 383

-12 013

-3 748

9 588

-176

9 412

-2 619

154

6 948

27 177

1 326

28 503

-1 545

-22 015

-3 184

-1 203

556

-17

539

-329

0

210

98 142

5 019

103 161

-5 983

-78 014

-10 675

-3 589

4 899

-11

4 888

-1 456

0

3 433

Kv 3
2017

Jan-Sep
2017

Kv 3
2018

Jan-Sep 
2018

Resultaträkning koncernen

BELOPP I TSEK
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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

3 602 

5 791 

1 340 

1 306 

390 

688 

13 117 

34 838 

442 

1 035 

5 340 

104 

29 896 

71 655 

84 772 

4 532 

4 591 

971 

1 700 

384 

830 

13 007 

29 783 

688 

1 021 

7 247 

97 

29 625 

68 461 

81 466 

2017-09-302018-09-30

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

58 144 

59 

58 204 

1 461 

1 461 

1 579 

102 

1 681 

1 747 

4 545 

804 

7 370 

8 960 

23 426 

84 772 

59 316 

200 

59 516 

929 

929 

0 

0 

0 

2 485 

2 264 

248 

7 386 

8 638 

21 021 

81 467 

Balansräkning koncernen forts.

BELOPP I TSEK 2017-09-302018-09-30



Kvartalsrapport 3 2018 – Trionakoncernen          12

EGET KAPITAL 2016-12-31

Valutakursdifferenser vid omräkning 
av utländska dotterföretag

Tillskjutet kapital av minoritetsägare

Utdelning till ägare

Periodens resultat

EGET KAPITAL 2017-09-30

EGET KAPITAL 2017-12-31

Valutakursdifferenser vid omräkning 
av utländska dotterföretag

Utdelning till ägarna

Periodens resultat

EGET KAPITAL 2018-09-30

1 115

1115

1 115

1 115

13 074

13 074

13 074

13 074

49 115

-171

-7 250

3 433

45 127

50 284

667

-13 943

6 948

43 956

63 304

-171

0

-7 250

3 433

59 316

64 473

667

-13 943 

6 948

58 145

0

200

200

59

59

63 304

-171

200

-7 250

3 433

59 516

64 532

667

-13 943

6 948

58 204

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

– Övrigt

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

9 588

3 747

2

-178

-3 143

10 016

4 855

449

822

-3 064

13 078

-382

-2 395

-2 777

4 899

3 588

41

0

-10

-3 137

5 381

352

-32

-45

1 232

6 888

-297

-806

1 006

-375

-472

Kassaflödesanalys Koncernen

BELOPP I TSEK
Jan-Sep

2017
Jan-Sep 

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

-787

-13 943

-14 678

-4 377

34 368

9

30 000

-7 250

-7 250

-834

30 732

-176

29 722

Kassaflödesanalys Koncernen FORTS.

BELOPP I TSEK
Jan-Sep

2017
Jan-Sep 

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

22 722

286

23 008

-630

-16 848

-2 575

-705

2 250

-1

2 249

-495

1 754

79 649

2 903

82 552

-4 303

-60 451

-7 339

-2 194

8 264

-25

8 239

-1 813

6 426

20 177

132

20 309

-488

-16 214

-2 061

-852

693

-8

685

-150

535

77 933

493

78 426

-2 473

-60 524

-7 441

-2 554

5 434

-8

5 426

-1 194

4 232

Resultaträkning moderbolaget

BELOPP I TSEK
Kv 3 
2017

Jan-Sep 
2017

Kv 3 
2018

Jan-Sep 
2018



Kvartalsrapport 3 2018 – Trionakoncernen          16

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

2 094 

1 665 

567 

15 480 

1 909 

3 306 

25 021 

26 406 

273 

58 

895 

5 107 

19 416 

52 154 

77 175 

4 295 

2 219 

687 

12 657 

0 

3 306 

23 164 

20 470 

2 296 

111 

1 021 

6 743 

25 352 

55 992 

79 157 

2017-09-302018-09-30

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

5 952 

49 543 

55 495 

7 341 

282 

3 348 

0 

1 403 

3 902 

5 404 

14 340 

77 175 

5 952 

54 203 

60 156 

4 224 

2 485 

2 048 

0 

0 

4 541 

5 704 

14 778 

79 157 

2017-09-302018-09-30

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 30/9 (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)

12 925

9 588

8,2%

8,0%

30,0

58,1

68,6%

306%

138

126

928

76

10,1%

1,8%

5 577 080

1,25

10,43

8 163

4 899

4,7%

4,7%

29,7

59,3

72,8%

326%

137

122

846

40

8,8%

1,9%

5 577 080

0,62

10,64

2017-09-302018-09-30

Nyckeltal koncernen

BELOPP I TSEK
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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


