
0 



 

KVARTALSRAPPORT 2017-01-01 - 2017-09-30 

 

 
 

INNEHÅLL 
 

VD har ordet  2 

Finansiell översikt 
 
Resultaträkning 

3 
 

5 

Bolagets balansräkning  
 
Bolagets kassaflöde 
 
Aktiekapital och ägarförhållanden 

6 
 

7 
 

8 

 
 

Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed 
följande rapport för perioden 

 
2017.01.01 - 2017.09.30   

Karlavägen 40, 114 49 Stockholm |  info@transiro.com  | www.transiro.com                          1 
 

https://docs.google.com/document/d/17SJV84ov5bV9CzNnL5P45wk-c3rPjPeiZX2d_f-U43E/edit?ts=5801081d#heading=h.71e7pbmbatsj
https://docs.google.com/document/d/17SJV84ov5bV9CzNnL5P45wk-c3rPjPeiZX2d_f-U43E/edit?ts=5801081d#heading=h.w17lxo7099wx
https://docs.google.com/document/d/17SJV84ov5bV9CzNnL5P45wk-c3rPjPeiZX2d_f-U43E/edit?ts=5801081d#heading=h.5xzjg3tfpo3v
mailto:info@fastout.com
http://www.fastout.com/


 

KVARTALSRAPPORT 2017-01-01 - 2017-09-30 

 

 
 

VD har ordet 
 
Årets tredje kvartal har till stor del ägnats åt att fortsätta vår internationella 
satsning i Asien. En marknad med en enorm potential för Transiro och som vi 
precis börjat bearbeta med hittills goda indikationer. I juli reste jag till Indonesien 
där jag stannade i fem veckor för att träffa potentiella kunder och arbeta med det 
pilotprojekt som vi i samarbete med Jakarta stad sjösatte under denna period. 
Den är nu uppe och rullar i full kapacitet och vi ser positivt på att det blir en order 
när testperioden löper ut. 
 
Att göra en internationell lansering kräver tid och energi vilket är en bidragande 
orsak till att intäkterna för det senaste kvartalet har minskat. Tittar man däremot 
med ett vidare perspektiv över de senaste nio månaderna ser utveckling positiv ut 
med en ökning på 136% jämfört med samma period 2016. Detta i kombination 
med vår internationella investering skapar goda förutsättning för Transiro även 
framöver.  
 
En anledning till det minskade resultatet för perioden är att sommaren för många bolag innebär högsäsong och 
för andra semestertider. Detta ger sig uttryck i att dialogen med nya kunder stannat av med färre säljtillfällen som 
resultat. Särskilt drabbad blir bearbetning inom buss som är ett av våra starkaste segment inom 
transportbranschen och vars verksamheter ökar markant under sommarmånaderna. Nu när sommarsemestrarna 
är till ända, öppnas återigen dörren för att starta nya samtal med transportbolag som vill vara med på resan till 
morgondagens transportlösningar.  
 
Det är glädjande att konstatera att det går bra för Transiro. Vi ser att omställningen från analoga system och 
digitala nu sker i allt högre takt och att företag börjar se möjligheterna i smarta system som hjälper företag att 
effektivisera och skapa högre lönsamhet i sina verksamheter. Allt fler aktörer inom buss, åkeri och taxi får upp 
ögonen för oss och ser alla lika positivt på våra produkter. Vi har ett flertal säljprocesser igång och det är 
betryggande att behovet av våra produkter finns inom så många segment inom transportbranschen. Det bådar 
gott för vår utveckling och transportbranschens i stort. 
 
Många spännande saker är på gång framöver. Vi har i början av oktober gjort klart med en riktad nyemission på  
1 000 000 kronor som ska göra det möjligt att finansiera bolagets rörelsekapitalbehov för fortsatt tillväxt. Med 
det sagt hoppas vi kunna hälsa många nya kunder välkomna ombord för en resa med tekniken i framkant och 
ständig innovation.  
 
Tobias Beckman 
Verkställande direktör  
Transiro Int AB 
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Finansiell översikt 

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2017 
Totala intäkter uppgick till 3,5 MSEK (1,5) 
Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK (0,3) 
Periodens resultat uppgick till -2,3 MSEK (0,3) 
Resultat per aktie uppgick till -0,2 SEK (0,03) 
 
Siffror inom parentes avser januari - september 2016. 
 

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TRE 2017 
Totala intäkter uppgick till 0,8 MSEK (1,0) 
Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (0,1) 
Periodens resultat uppgick till -0,8 MSEK (0,1) 
Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (0,01) 
 
Siffror inom parentes avser kvartal 3 2016. 
 

ANTAL AKTIER 

Bolaget har per 2017-09-30, 11 430 000 aktier. 
 

KOMMANDE RAPPORTER 

Bokslutskommuniké 2017 2018-02-28 
Delårsrapport ett 2018 2018-04-27 
Halvårsrapport 2018 2018-08-29 
Delårsrapport tre 2018 2018-11-02 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2017.01.01 - 2017.09.30) 
 

● Transiro meddelade i januari att bolaget gör en satsning på innehållsmarknadsföring och 
leadsgenerering för att kostnadseffektivt öka försäljningen via digitala kanaler. 

● I februari meddelade Arlanda Express att de utökar sitt samarbete med Transiro. 
● Transiro ökade sin satsning under kvartalet och rekryterade Kristoffer Thelenius som ansvarig för 

marknadsföring av Transiro och företagets produkter. 
● Transiros produkt för beställningstrafik blev under det första kvartalet klar och tillgänglig för marknaden. 
● Gladö Buss blev i mars Transiros första kund inom beställningstrafik. 
● Transiro expanderade i maj sin verksamhet internationellt genom att öppna upp ett säljkontor i Jakarta, 

Indonesien. Samma månad teckande Transiro avtal med sin första kund i Indonesien. 
● Två kunder la i maj ytterligare tilläggsbeställningar på totalt 338 tkr. 
● Transiro tecknade i maj avtal med Axelssons Turisttrafik. 
● Bussakuten förlängde i juni sina avtal med Transiro. 
● Transiro tecknade avtal med 4 nya kunder 
● Transiros grundare flyttade aktier 
● Transiro tecknade avtal med första kunden inom segmentet lastbilar 
● Transiro expanderade verksamheten till Finland 
● Jakarta Stad startade pilotprojekt med Transiros produkter för stadens bussterminaler 
● Jakarta Stads pilotprojekt rullade igång under september. 
● Transiro uppdaterade sin planeringsmodul 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 
 

● Transiro genomförde en riktad emission om 1 MSEK 
● Wallers buss tecknade avtal med Transiro 
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KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN FÖR DE NIO FÖRSTA MÅNADERNA 2017 

Bolaget Transiro Int AB startades den 28 januari 2016. Rapportperioden omfattar perioden 2017-01-01 fram till 
2017-09-30. Belopp anges i första hand i tusentals kronor, men även andra värden förekommer vilket tydligt 
framgår under respektive rubrik. 

 

RESULTATRÄKNING 

Intäkterna för de nio första månaderna 2017 uppgick till 3 483 tkr. Det är en förbättring med 136% jämfört med 
motsvarande period 2016. Intäkterna för bolaget för det tredje kvartalet 2017 uppgick till 810 tkr.  

Rörelsens kostnader uppgick till 5 754 tkr för de nio första månaderna 2017 jämfört med 1 167 tkr för samma 
period 2016. Detta beror till största delen på en kraftigt ökad satsning på produktutveckling, 
försäljningskostnader samt en ökad personalstyrka.  

För de nio första månaderna var rörelseresultatet -2 271 tkr och för det tredje kvartalet 2017 var rörelseresultatet 
-812 tkr. 

 

BALANSRÄKNING  

De immateriella anläggningstillgångarna uppgår till 2 870 tkr per den 30 september 2017, vilka består av 
kostnader för produktutveckling. Balanserade utvecklingskostnader skrivs av över fem år. 

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 649 tkr vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av en 
förskottsbetalning på 250 tkr och en momsfordran på 226 tkr.  

Transiros egna kapital uppgick per 2017-09-30 till 2 018 tkr.  

Kortfristiga skulder per 2017-09-30 på totalt 1 811 tkr utgörs främst av skulder till leverantörer på 994 tkr, övriga 
skulder på 639 tkr samt upplupna kostnader på 178 tkr. 
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RESULTATRÄKNING 

 
(TKR) 
 
Rörelsens intäkter 

    2017-07-01 
2017-09-30 

2016-07-01 
2016-09-30 

2017-01-01 
2017-09-30 

2016-01-28 
2016-09-30 

2016-01-28 
2016-12-31 

Nettoomsättning      346,5  572,6  1 544,3  956,6  1 674,9 
Aktiverat arbete för egen räkning 
Övriga rörelseintäkter 

    419,7 
43,5 

384,0 
- 

1 791,1 
147,9 

518,4 
- 

1 444,5 
- 

      809,7  956,6  3 483,3  1 475,0  3 119,4 
Rörelsens kostnader               
Handelsvaror 
Personalkostnader 

    -504,2 
-498,5 

-217,2 
-265,1 

-2 152,9 
-1 809,2 

-308,5 
-406,4 

-700,9 
-991,3 

Övriga externa kostnader  
Avskrivningar 
Övriga rörelsekostnader 

    -467,8 
-151,8 

- 

-329,4 
- 
- 

-1 422,0 
-365,4 

-4,6 

-452,1 
- 
- 

-1 854,9 
- 

-28,2 
      -1 622,3  -811,7  -5 754,1  -1 167,0  -3 575,3 
Rörelseresultat      -812,6  144,9  -2 270,8  308,0  -455,9 
 
Resultat från finansiella poster 

             

Räntekostnader och liknande     
resultatposter 

    -9,2  -2,8  -11,7  -2,8  -4,4 

Resultat efter finansiella poster 
 
Skatt på periodens resultat 

    -821,8 
 

- 

142,1 
 

- 

-2 282,5 
 

- 

305,2 
 

- 

-460,3 
 

- 
Resultat efter skatt      -821,8  142,1  -2 282,5  305,2  -460,3 
               
Periodens resultat      -821,8  142,1  -2 282,5  305,2  -460,3 
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BALANSRÄKNING 
(TKR) 
 

     
        2017-09-30            2016-09-30        2016-12-31 

TILLGÅNGAR 
Immateriella anläggningstillgångar 

     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Lämnade depositioner 

2 870,2 
 
 

310,0 

518,4 
 
 

- 

1 444,5 
 
 

465,0 
Summa anläggningstillgångar  3 180,2  518,4  1 909,5 
       
Omsättningstillgångar       
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar  53,5  499,0  449,7 
Övriga fordringar 
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 

490,5 
75,3 

165,7 
- 

18,8 
153,8 

  619,3  664,7  622,3 
       
Kassa och bank  29,6  131,8  2 618,1 
Summa omsättningstillgångar  648,9  796,5  3 240,4 
       
SUMMA TILLGÅNGAR  3 829,1  1 314,9  5 149,9 
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget kapital       
Aktiekapital  571,5  500,0  571,5 
Överkursfond  5 126,3  192,9  5 126,3 
Emissionskostnader 
Balanserat resultat 

-936,9 
-460,3 

-25,0 
- 

-936,9 
- 

Periodens resultat  -2 282,5  305,1  -460,3 
Summa eget kapital  2 018,1  973,0  4 300,6 
 
Kortfristiga skulder 

     

Leverantörsskulder  994,0  245,1  452,7 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

639,3 
177,7 

96,8 
- 

135,0 
261,6 

Summa kortfristiga skulder  1 811,0  341,9  849,3 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
3 829,1 

 
1 314,9 

 
5 149,9 
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KASSAFLÖDESANALYS 

(TKR) 
 
Den löpande verksamheten 

2017-01-01 
2017-09-30 

2016-01-28 
2016-09-30 

2016-01-28 
2016-12-31 

 

Resultat efter finansnetto  -2 282,5  305,1  -460,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

-2 282,5  305,1  -460,3 

Förändringar i rörelsekapital 
Förändring av fordringar 
Förändring av kortfristiga skulder 

 
3,0 

961,7 

 
-664,6 
341,9 

 
-622,2 
849,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 317,8  -17,6  -233,3 

      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 

-1 425,7 
155,0 

-518,4 
- 

-1 444,5 
-465,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 270,7  -518,4  -1 909,5 

       

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyemission 
Överkursfond 
Emissionskostnader 

- 
- 
- 

450,0 
192,9 
-25,0 

5 697,8 
- 

-936,9 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -  617,9  4 760,9 

       

Periodens kassaflöde 
Likvida medel vid periodens början 
Likvida medel vid periodens slut 

-2 588,5 
2 618,1 

29,6 

81,9 
50,0 

131,8 

2 618,1 
- 

2 618,1 
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 
 
(Tkr)   Aktiekapital  Fria reserver  Periodens resultat  Totalt 

Ingående balans 2016-01-28 
Bolagets bildande, jan 2016 
Emission 2016 
Emissionskostnader 
Årets resultat 

 
50,0 

521,5 
- 
- 

 
- 

5 126,3 
-936,9 

- 

 
- 
- 
- 

-460,3 

 
50,0 

5 647,8 
-936,9 
-460,3 

Eget kapital 2016-12-31  571,5  4 189,4  -460,3  4 300,6 

 
(Tkr)   Aktiekapital  Fria reserver  Periodens resultat  Totalt 

Ingående balans 2017-01-01 
Omföring årets resultat 
Periodens resultat 

571,5 
- 
- 

4 189,4 
-460,3 

- 

-460,3 
460,3 

-2 282,5 

4 300,6 
- 

-2 282,5 

Eget kapital 2017-09-30  571,5  3 729,1  -2 282,5  2 018,1 

 

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
AKTIEN 
Aktiekapitalet i Transiro uppgår till 571,5 tkr. Aktiekapitalet i Transiro ska uppgå till lägst 500 tkr och högst 2 000 tkr fördelat                                         
på lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier.  
 
Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag som kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets ekonomiska  
situation. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på                                   
Bolagets aktie. Det finns inga utgivna optioner eller konvertibler i Bolaget. Transiros aktie är utställd på innehavare och                                   
Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear Sweden. 
 
 
AKTIEKAPITAL OCH DESS UTVECKLING 
Transiros bolagsordning är antagen 2016-09-30. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår 2017-09-30 till 571,5 tkr, fördelat på 11 430                               
000 aktier med ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets                                 
bildande. 
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AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 
 

 Tidpunkt  Händelse  Kvotvärde  Ökning av
antalet aktier 

Ökning av  
aktiekapital 

Totalt antal
aktier

2016 jan 
2016 april 
2016 maj 
2016 juni 
2016 okt 
2016 nov 

Bolagets bildande 
Nyemission 
Nyemission 
Nyemission 
Split (20:1) 
Nyemission 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,05 
0,05 

50 000
250 000 

57 100
142 900 

9 500 000 
1 430 000 

50,0 
250,0 

57,1 
142,9 

0 
71,5 

50 000
300 000 
357 100 
500 000 

10 000 000
11 430 000

 
REGELVERK  
Bolaget avser att följa följande regelverk: 
 

● Aktiebolagslagen  
● Lagen om handel med finansiella instrument 
● Noteringsavtal med NGM Nordic MTF 

 
 
 
 
 
 

 
 
ÄGARFÖRTECKNING MED STÖRSTA ÄGARE 
 
Aktieägare per 2017-09-30  Antal aktier  Andel (%) 

NS Ventures AB*  3 688 291  32,27 
New Equity Venture International II AB  1 379 848  12,07 
Weckma Invest AB**  1 200 760  10,51 
Ultra Bang Holding AB*  1 175 142  10,28 
DFS Consulting AB  894 520  7,82 
Övriga***  3 091 439  27,05 
Totalt  11 430 000  100,00 
*Ägs av styrelseledamot Stephan Knowles ihop med Magnus Kniving och Daniel Utterman 
**Ägs av Bolagets VD Tobias Beckman 
***Övriga cirka 500 stycken aktieägare 
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3): 

INTÄKTSREDOVISNING 

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget 
redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid 
leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. 
 
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är 
förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. 
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och                   
eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde                 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.  
 
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över                         
tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande. Inventarier, verktyg, installationer och goodwill skrivs av över 5 år. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna 
förebygger bolaget genom att stärka bolagets interna rutiner, men det finns yttre faktorer som bolaget inte kan 
påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan 
en investering görs i bolaget. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller 
osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare 
publicerat memorandum offentliggjort i november 2016. 

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.  

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
Bolagets verksamhet. 

Styrelsen, Stockholm 2017-10-31 
 
 
Tobias Beckman, VD & ledamot Frédric Wallsten, ledamot 
 
 
Stephan Knowles, ledamot Thomas Edselius, Styrelseordförande & ledamot 

Karlavägen 40, 114 49 Stockholm |  info@transiro.com  | www.transiro.com                          11 
 

mailto:info@fastout.com
http://www.fastout.com/


 

KVARTALSRAPPORT 2017-01-01 - 2017-09-30 

 

 
 

 

KONTAKT MARKNADSPLATS 

Transiro Int AB NGM Nordic MTF 

Karlavägen 40 Aktien handlas under kortnamnet TIRO MTF 

med ISIN-kod SE0009242027 

114 49 Stockholm Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm 

+46 (0)730 911 211 +46 (0)8-566 390 00 

 

KONTOFÖRANDE INSTITUT 

Euroclear Sweden AB 

Klarabergsviadukten 63 

111 64 Stockholm 

+46 (0)8-402 90 00 

 

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 31 
oktober 2017. 
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