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DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2017 

 

FORTSATT GOD TILLVÄXT OCH ÖKAD LÖNSAMHET 

Andra kvartalet 2017 

▪ Nettoomsättningen uppgick till 9,6 (2,5) mkr 
▪ Resultat före avsättning till kreditreserv uppgick till 7,0 (-3,7) mkr1 

▪ Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,9 (-3,7) mkr 

▪ Resultatet före skatt uppgick till 7,4 (-2,1) mkr 

▪ Resultatet efter skatt uppgick till 7,4 (-2,1) mkr 

▪ Resultat per aktie uppgick till 1,95 (-0,55) kr 

Första halvåret 2017 

▪ Nettoomsättningen uppgick till 15,5 (4,6) mkr 
▪ Resultat före avsättning till kreditreserv uppgick till 10,9 (-5,0) mkr 

▪ Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,3 (-5,0) mkr 

▪ Resultatet före skatt uppgick till 9,8 (-3,3) mkr 

▪ Resultatet efter skatt uppgick till 9,8 (-3,3) mkr 

▪ Resultat per aktie uppgick till 2,60 (-0,86) kr 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

▪ Engagerat kapital uppgick till 91,2 procent vid utgången av rapportperioden  

▪ Elva nya kreditavtal tecknades 

▪ Trention investerade i spelbolaget Codeta 

▪ Investering genomfördes i Sound Dimension AB 

▪ Investering genomfördes Pilum AB 

▪ Rekrytering av ny CFO 

 
Citat från VD, William Heigard 

” Andra kvartalet var ytterligare ett starkt kvartal för Trention där intäkterna ökade med 63 procent jämfört med 

föregående kvartal och rörelsemarginalen uppgick till 73 procent före avsättning till kreditreserv. Trention har ett 

starkt momentum och vi ser ingen avmattning på finansieringsbehovet som råder på marknaden. Framtiden ser 

ljus ut och jag ser fram emot andra halvåret 2017.” 

 

  

                                                           

 

 

1 I resultaträkningen har en förtida tillämpning av IFRS 9 Finansiella instrument införts vilket avser avsättningar för befarade 

kreditförluster. Trention, liksom andra kreditgivande bolag, måste göra en avvägd avsättning (reservation) för befarade 

kreditförluster. Per utgången av perioden har Trention ej erfarit några kreditförluster eller uteblivna räntebetalningar. 
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Kommentarer från VD, William Heigard  

Andra kvartalet var ytterligare ett starkt kvartal för Trention där intäkterna ökade med 63 procent jämfört med 

föregående kvartal och rörelsemarginalen uppgick till 73 procent före avsättning till kreditreserv. Bolaget startade 

kvartalet med en relativt låg andel engagerat kapital, 62 procent, vilket huvudsakligen var ett resultat av en större 

amortering från en av bolagets kunder i mars. Kapitalet har dock sysselsatts snabbt och bolaget slutade andra 

kvartalet på en andel engagerat kapital på 91 procent vilket innebar en gynnsam utveckling för intäkterna i 

bolaget.  

Totalt tecknades 11 nya kundavtal vilka bestod av företagskrediter, framfarallt mot börsnoterade bolag som varit i 

behov av bryggfinansiering inför kommande nyemissioner men även ett antal onoterade bolag inför kommande 

börsintroduktioner. Trention har en god diversifering mot olika branscher och under kvartalet har krediter ställts ut 

till företag inom fastighetsbranschen, industri-, energi-, och IT-marknaden.  

Under andra kvartalet har Trention även genomfört tre investeringar. Dels i spelbolaget Codeta vilket bolaget 

tidigare komunicerat, ett spelbolag fokuserat på Live Casino, samt en investering i Pilum AB som också 

kommunicerades under juni månad och slutligen en ny investering i Sound Dimension AB, ett bolag som 

utvecklar och säljer smarta högtalare baserad på artificiell intelligens – ai. Teknologin kallas aiFidelity och 

produkten går under namnet aiFi® där konceptet kallas Stackable SoundTM.. Att ”stacka” ljud innebär att 

högtalarna ställs på eller bredvid varandra och ljudet förstärks automatiskt. Detta låter trivialt och självklart, men 

tekniken är helt unik och innebär att ju fler högtalare som stackas, desto bättre ljudkvalitet och högre volym 

genereras. Att ställa traditionella högtalare bredvid varandra kommer inte i närheten av det ljudtryck som aiFI-

högtalarna presterar. Bolaget har vunnit en rad priser, bland annat CES Innovation Award i Las Vegas för Best-

Performance Audio and Video Product 2017 där bolaget konkurrerade mot aktörer som Bose, Samsung, Google 

med flera.  

Som en del i bolagets nya strategi och verksamhetsinriktning rekryterades även en ny CFO till bolaget, Anna 

Eskhult, vilket är mycket glädjande. Anna har en gedigen finansbakgrund och kommer att kunna bidra till 

verksamheten såväl finansiellt som operationellt.  

Trention har ett starkt momentum och vi ser ingen avmattning på finansieringsbehovet som råder på marknaden. 

Framtiden ser ljus ut och jag ser fram emot andra halvåret 2017.   

Omsättning, kostnader och resultat i andra kvartalet 

I resultaträkningen har en förtida tillämpning av IFRS 9 Finansiella instrument införts vilket avser avsättningar för 

befarade kreditförluster. Standarden ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare. 

Trention, liksom andra kreditgivande bolag, måste göra en avvägd avsättning (reservation) för befarade 

kreditförluster. Avsättningsbeloppet grundar sig på olika riskklasser för samtliga av bolagets externa krediter och 

innebär att en avsättning görs när en ny kredit ställs ut till ett företag eller när en låntagares riskklassificering 

förändras. Med anledning av denna tillämpning har ett nytt resultatmått införts ”Resultat före avsättning till 

kreditreserv”. Totalt har bolaget gjort avsättningar som uppgår till 4,7 mkr per 30 juni 2017. Per den 30 juni 2017 

har Trention inte erfarit några kreditförluster eller uteblivna räntebetalningar.  

Nettoomsättningen uppgick till 9,6 (2,5) mkr under andra kvartalet och bestod primärt av intäkter från 

kreditverksamheten. Ökningen jämfört med föregående år förklaras av av den nya verksamheten som Trention nu 

bedriver var i ett uppstartsskede under motsvarande period föregående år. Vidare förklaras ökningen av att 

räntenivån på bolagets kommersiella krediter är högre än föregående år.  
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Intäkter och rörelseresultat före avsättning till kreditreserv per kvartal 

 

Resultatet före avsättning till kreditreserv uppgick till 7,0 (-3,7) mkr och rörelseresultatet för andra kvartalet 

uppgick till 6,9 (-3,7) mkr. Övriga intäkter består av fakturering av administrativa tjänster till Trentions avyttrade 

dotterbolag samt rearesultat från försäljning av tillgångar.  

Administrationskostnaderna för andra kvartalet 2017 minskade jämfört med samma period föregående år till -2,9 

(-7,1) mkr som en följd av bolagets minskade administrativa behov samt de personalneddragningar som gjorts.  

Finansiella intäkter uppgick till 0,9 (1,3) mkr under andra kvartalet och består av ränta på bolagets icke 

kommersiellt engagerade medel såsom sparmedel men också ränta från en utställd revers till Pilum AB som 

uppstod i samband med försäljningen av Saxlund International Holding AB som del i köpeskillingen.  

Finansiella kostnader uppgick till -0,5 (0,4) mkr under andra kvartalet och utgjordes primärt av kursomvärdering 

av långfristig fordran i utländsk valuta.  

Resultat före  skatt uppgick till 7,4 (-2,1) mkr och resultat efter skatt uppgick till 7,4 (-2,1) mkr. Trention redovisar 

ingen nettoskattekostnad då bolaget avser att utnyttja de underskottsavdrag som finns för att täcka eventuella 

skatter. 

Kassaflöde, likvida medel, finansiering och finansiell ställning 

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 7,9 (-2,1) mkr. Förbättringen utgjordes 

huvudsakligen av ökade ränteintäkter och minskade kostnader. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital uppgick till -42,2 (0,9) mkr, vilket 

huvudsakligen var ett resultat av nya krediter som bolaget ställt ut samt kortfristiga placeringar som genomförts.  

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -39,4 (-5,5) mkr för kvartalet varav -39,7 mkr avsåg 

investering i aktieposter samt 0,3 mkr amortering av en långfristig lånefordran. Investeringen i aktieposter  består 

primärt av investeringen i spelbolaget Codeta, investeringen i Pilum AB samt Sound Dimension AB. Kassaflödet 

från finansieringsverksamheten uppgick 0 (0) mkr.  

Likvida medel uppgick per den 30 juni 2017 till 24,0 (0,7) mkr.  

Räntebärande tillgångar utöver likvida medel uppgick vid periodens slut till till 227,5 (232,6) mkr. De räntebärande 

skulderna uppgick till 0,0 (7,3) mkr vid utgången av perioden.  

Bolaget har fortsatt väsentliga skattemässiga förlustavdrag i Sverige som uppgår till cirka 434 mkr. 

Underskottsavdragen redovisas inte i balansräkningen. 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) mkr.   
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Första halvåret i sammandrag 

Intäkter för perioden januari-juni 2017 uppgick till 15,5 (4,6) mkr vilket är en ökning med 235 procent jämfört med 

2016. Rörelseresultatet uppgick till 9,3 (-5,0) mkr och rörelsemarginalen var 59,6 (-107,2) procent. 

Intäktsökningen kan förklaras av av den nya verksamheten som Trention nu bedriver var i sin linda i bolaget 

föregående år och den förbättrade marginalen av betydligt lägre personal- och administrationskostnader som 

helhet i och med Trentions nya verksamhetinriktning. 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick under de första 

sex månaderna till 11,8 (-3,2) mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -39,0 (-5,5) mkr, och 

består primärt av investeringar i finansiella tillgångar men även amortering av en långfristig fordran samt av 

försäljning av anläggningstillgångar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 0 (0) mkr.  

Händelser efter periodens utgång 

Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.  

Transaktioner med närstående 

Under fjärde kvartalet 2016 upphörde koncernförhållandet som resultat av försäljning av Trentions samtliga 

dotterbolag. Som ett led i försäljningarna har Trention tecknat avtal avseende administrativa övergångstjänster 

med Opcon Energy System AB och Saxlund International Holding AB. Under andra kvartalet 2017 har Trention 

fakturerat dessa bolag sammanlagt 0,3 mkr och har betalat 0,1 mkr för motsvarande tjänster. Tjänsterna avser 

bland annat lokalhyra, IT och annan administration.  

Därutöver har Trention AB under kvartalet haft två utställda reverser på Pilum AB som totalt uppgått till 37,8 mkr 

samt en löpande kredit till Pilum om 10,0 mkr. Den ena reversen samt den löpande krediten har vid kvartalets 

utgång amorterats i sin helhet. Trention har erhållit ränta för reverserna och krediten om sammanlagt 0,7 mkr 

under andra kvartalet 2017. Trention har även i samband med försäljningen av kompressorverksamheten ställt ut 

en kreditlimit till Opcon Energy System AB (”OES”) uppgående till 15 mkr. Under andra kvartalet 2017 har 

Trention fakturerat OES 0,5 mkr i räntor för utnyttjad kredit. 

Bolagets aktier 

Antal aktier vid utgången av perioden uppgår till 3 788 001. 

Personal och organisation 

Antal anställda uppgick vid periodens slut till 4 (5) personer.  

Under kvartalet rekryderades en ny CFO till Trention, Anna Eskhult. Anna har lång erfarenhet inom finans och att 

leda och utveckla ekonomifunktioner, senast från spelbolaget NetEnt där hon haft rollen som Group Finance 

Manager, innefattande ansvar för ekonomiavdelningen samt intern- och extern rapportering. Anna har tidigare 

även arbetat som Financial controller hos IP-Only Telecommunication. Anna har en kandidatexamen i ekonomi. 

Om Trention AB 

Trention investerar i små och medelstora expansiva företag. Bolaget utvärderar och analyserar kontinuerligt 

marknaden efter bolag som befinner sig i ett expansionsskede och söker finansieringsalternativ där Trention kan 

förse bolag med såväl finansiella resurser som rådgivning. Trention tar ett aktivt engagemang och skapar 

tillsammans med bolaget en uthållig tillväxt och lönsamhet.  

Utöver detta hjälper även Trention företag på kortare sikt med olika finansiella lösningar, såsom brygglån, 

och/eller olika former av hybridfinansiering.  

Risk- och osäkerhetsfaktorer  

Trentions verksamhet har under 2015 och 2016 väsentligen förändrats vilket även medfört väsentliga förändringar 

i risker och osäkerhetsfaktorer. För en mer utförlig beskrivning av riskexponering och riskhantering hänvisas till 

Trentions årsredovisning 2016 som finns tillgänglig på Trentions hemsida www.trention.se.  

Trention är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet eller den finansiella ställningen i 

mindre eller större omfattning. En konjunkturnedgång och störningar på världens finansmarknader kan ha en 

http://www.trention.se/
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negativ effekt på efterfrågan på bolagets produkter och kan även påverka bolagets kunder och leverantörer. 

Kreditrisker avser risken för att bolaget inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller kommer att göra 

en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Trentions krediter utgörs av 

företagskrediter och består vanligen av kortare rörelsekrediter och så kallad bryggfinansiering. Företagskrediter 

säkerställs normalt genom exempelvis pantbrev i aktier och/eller fastigheter eller företagsinteckningar. 

Finansiell information 

Trention avser att distribuera finansiella rapporter enligt nedan. 

Delårsrapport januari-september 2017  16 november 2017 

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2017 15 februari 2018 

 

Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information finns tillgängliga från offentliggörandet på 

Trentions webbplats www.trention.se.  

Solna den 13 juli 2017 

 

Mats Gabrielsson  

Styrelsens ordförande 

Kenneth Eriksson  

Ledamot 

 

                     

Per-Olov Karlsson 

Ledamot 

Rolf Hasselström  

Ledamot 

 

 

 

Frågor kan riktas till: 

  

William Heigard 

VD  

Tfn: 08-466 45 00 

william.heigard@trention.se 

 

 

  

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

Offentliggörande 

Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 klockan 8:30 CET. 

Framtidsinriktad information 

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information med uttalanden om framtidsutsikter för Trentions 

verksamhet. Denna information är baserad på ledningens nuvarande förväntningar, uppskattningar och 

bedömningar. Framtida faktiska utfall kan variera väsentligt jämfört med i denna rapport lämnad information som 

är framtidsinriktad, bland annat på grund av ändrade förutsättningar i ekonomi, marknad och konkurrens. 

 

 

 

 

mailto:william.heigard@trention.se
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Resultaträkning (tkr) 

 

 

 

Not4 

 

 

Not 

 

Apr-jun 

2017 

Apr-jun 

2016 

 

Jan-jun 

2017 

Jan-jun 

2016  

 

Jan-dec  

2016 

Intäkter 1    9 609 2 484 15 509 4 627  11 399 

Nettoomsättning   9 609 2 484 15 509 4 697  11 399 

Övriga rörelseintäkter  2 325 885 1 030 1 770  2 896 

         

Administrationskostnader   -2 897 -7 105 -5 639 -11 356  -18 268 

Övriga kostnader   -12 0 -12 0  -3 496 

Resultat före avsättning till 
kreditreserv 

  7 025 -3 736 10 888 -4 959  -7 469 

         

Avsättning till kreditreserv  3 -117 0 -1 638 0  0 

Rörelseresultat   6 908 -3 736 9 250 -4 959  -7 469 

         

Finansiella intäkter   922 1 259 1 229 1 725  10 220 

Finansiella kostnader   -455 398 -642 -21  -76 805 

Resultat före skatt   7 375 -2 079 9 837 -3 255  -74 054 

         

Skatt på periodens resultat  4 0 0 0 0  0 

Periodens resultat   7 375 -2 079 9 837 -3 255  -74 054 

         

Resultat per aktie före 
utspädning 

  1,95 -0,55 2,60 -0,86  -19,55 

Resultat per aktie efter 
utspädning 

  1,95 -0,55 2,60 -0,86  -19,55 

         

Antal aktier, tusental   3 788 3 788 3 788 3 788  3 788 

Genomsnittligt antal aktier, 
tusental 

  3 788 3 788 3 788 3 788  3 788 

         
1 Externa avtalsenliga ränteintäkter från utlåning till kund har omklassificerats från finansiella intäkter till omsättning för samtliga perioder. 

Omklassificering har även skett av fakturering och kostnader för administrativa tjänster till och från avyttrade dotterbolag, från nettoomsättning och 

kostnad sålda varor till övriga intäkter respektive administrationskostnader. Omklassificerat belopp från nettooomsättning till övriga intäkter uppgår 

för perioden april-juni 2016 till 885 tkr och för perioden januari-juni 2016 till 1 770 tkr.  

Resultaträkning per kvartal i sammandrag (tkr) 

 

1 Externa avtalsenliga ränteintäkter från utlåning till kund. 
Balansräkning i sammandrag (tkr)  

 2017 

Kv2 

2017 

Kv1 

2016 

Kv4 

2016 

Kv3 

2016 

Kv2 

2016 

Kv1 

20155 

Kv43 

2015 

Kv3 

Nettoomsättning 1 9 609 5 900 3 645 3 127 2 484 2 143 00 0 

Rörelseresultat före avsättning till kreditreserv 7 025 3 863 294 -2 804 -3 736 -1 223  115 841d -3 489 

Rörelseresultat 6 908 2 342 294 -2 804  -3 736 -1 223 115 8411 -3 489 

         

Finansiella poster 467 120 -1 206 -37 083 1 657 47 -130 368 -2 615 

Resultat efter finansiella poster 7 375 2 462 -912 -69 887 -2 079 -1 176 -14 5274 -6 104 

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0 -55 913 0 

Skatt 0 0 0 0 0 -0 -35 969 0 

Periodens resultat 7 375  2 462  -912  -67 887 -2 079 -1 176 -106 409 -6 104 
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TILLGÅNGAR  Not 

 

2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

Materiella anläggningstillgångar   106 771 228 

Långfristiga finansiella tillgångar 5  60 276 14 918 21 526 

Andel i dotterföretag och intresseföretag   - 96 124 - 

Summa anläggningstillgångar    60 382 111 813 21 754 

Kundfordringar   4 121 3 880 273 

Fordringar hos koncern företag   - 81 137 - 

Kortfristiga lånefordringar 5  192 041 221 141 237 933 

Övriga fordringar   7 678 28 233 6 794 

Likvida medel   24 012 724 9 286 

Summa omsättningstillgångar   227 852 335 115 254 286 

SUMMA TILLGÅNGAR   288 234 446 928 276 040 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

 

   

Aktiekapital    50 001 473 500 50 001 

Reserverfond   12 374 12 374 12 374 

Summa bundet kapital   62 375 485 874 62 375 

Fritt eget kapital/årets resultat   215 840 -61 302 209 111 

Summa eget kapital   278 215 424 572 271 486 

Avsättning kreditreserv 3  4 746 - - 

Summa avsättningar   4 746 - - 

Leverantörsskulder   606 1 956 287 

Skulder till koncernföretag   - 7 311 - 

Övriga ej räntebärande skulder   4 667 13 089 4 267 

Summa kortfristiga skulder   5 273 22 356 4 554 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   288 234 446 928 276 040 
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Rapport över förändring av eget kapital (tkr) 

2016  
Aktie 

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserade 

vinstmedel 

Summa  

eget 

kapital 

Ingående balans 2016-01-01 473 500 12 374  275 296 -333 051  428 119 

Periodens resultat januari-mars - - - -1 176 -1 176 

Periodens resultat april-juni  - - - -2 079 -2 079 

Periodens resultat juli-september - - - -69 887 -69 887 

Nedsättning av aktiekapital 1 -423 499 - - 423 499 0 

Beslutad utdelning av aktier i Pilum 2 - - - -90 912 -90 912 

Periodens resultat oktober-december - - - -912 -912 

Justering av beslutad utdelning av aktier i Pilum 3 - - - 8 333 8 333 

Utgående balans per 31 december 2016 50 001 12 374 275 296 -66 185 271 486  

      

 

2017  
Aktie 

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 

Balanserad
e 

vinstmedel 

Summa  

eget 

kapital 

Utgående balans 2016-12-31 50 001 12 374 275 296 -66 185 271 486  

Justering för IFRS 9 4 - - - -3 108 -3 108 

Ingående balans 2017-01-01 50 001 12 374 275 296 -69 293 268 378 

Periodens resultat januari-mars - - - 2 462 2 462 

Periodens resultat apr-juni - - - 7 375 7 375 

Utgående balans 30 juni 2017 50 001 12 374 275 296 -59 456 278 215  

 

1) Enligt beslut från extra bolagsstämma 23 mars 2016 

2) Enligt beslut från extra bolagsstämma 27 september 2016 

3) Mellanskillnad mellan bokfört värde på aktierna i Pilum och den fastställda utdelningen av aktierna i Pilum till aktiägarna i oktober 2016 

4) Trention har infört en förtida anpassning till IFRS 9 Finansiella instrument. Standarden skall tillämpas av bolag med räkenskapsår som 
påbörjas 18-01-01 eller senare. Trentions justering av det egna kapitalet avser den delen av standarden som berör förväntade 
kreditförluster.Se Not 3 för ytterligare information. 
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Kassaflödesanalys i sammandrag (tkr)  

 

Apr-jun 
2017 

Apr-jun 
2016 

Jan-jun 
2017 

Jan-jun 
2016 

Jan-dec 
2016 

Rörelseresultat 6 908 -3 736 9 250 -4 959 -7 469 

Finansiella poster 467 1 657 587 1 704 -66 585 

Betald skatt 0 0 0 0 0 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet      

  Avskrivningar/nedskrivningar 26 26 56 100 91 678 

  Övriga ej likviditetspåverkande poster 512  -  1 920  - -19 381 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 

7 913 -2 053 11 813 -3 155 -1 757 

Förändring av rörelsekapital  -50 125  2 910  41 879  -274 497 -278 972 

Kassaflöde från rörelse -42 212 857 53 692 -277 652 -280 729 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 423 -5 452 -38 966 -5 452 6 187 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - - - 

Periodens kassaflöde -81 635 -4 595 14 726 -283 104 -274 542 

Likvida medel vid periodens början 105 647 5 319 9 286 283 828 283 828 

      

Likvida medel vid periodens slut 
 

24 012 

 

724 

 

24 012 

 

724 

 

9 286 

 

 

Nyckeltal 

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att 

dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör 

utvärdering av bolagets finansiella utveckling och finansiella ställning. Eftersom inte alla företag beräknar 

finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa 

finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I nedanstående tabeller 

presenteras vissa mått som inte definieras enligt IFRS. Definitioner presenteras på sidan 10. 

 

  Apr-jun 
2017 

Apr-jun 
2016 

Jan-jun 

2017 

Jan-jun 

2016  

Jan-dec  

2016 

Finansiella mått enligt IFRS: 

Rörelsens intäker 

                        
9 609 

                 
2 484 

 

15 509 

 

4 627 

              
11 399 

Resultat per aktie före utspädning, kr   1,65 -0,55 0,65 -0,86  -19,55 

Resultat per aktie efter utspädning, kr   1,65 -0,55 0,65 -0,86  -19,55 

Antal aktier, tusental   3 788 3 788 3 788 3 788  3 788 

Genomsnittligt antal aktier, tusental   3 788 3 788 3 788 3 788  3 788 

 

Alternativa nyckeltal: 

Rörelsemarginal föreavsättning till 
kreditreserv , % 

                                         

 

73,1 

            

 

neg. 

 

 

70,2 

 

 

neg. 

  

 

neg. 

Rörelseresultat före avsättning till    
kreditreserv 

                  
7 025 

                 
-3 736 

              
10 888 

                  
-4 959 

                 
-7 469 

Soliditet%   96,5 95,0 96,5 95,0  98,4 

Eget kapital per aktie   73,45 112,08 73,45 112,08  71,67 

Antal anställda i genomsnitt   4 5 4 5  6 
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Definition och upplysningar 

Resultat per aktie före utspädning 

Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden före 
utspädning. 

 

Resultat per aktie efter utspädning 

Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden efter 
utspädning.  
 
Eget kapital per aktie  

Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut. Det är ett mått som används av 
investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets finansiella ställning. 
 
Genomsnittligt antal aktier  
Det genomsnittliga antalet aktier under året, justerat för fondemission och split.  
 

Utestående antal aktier 
Antal utestående aktier, justerat för fondemission och aktiesplit. 
 
Rörelsemarginal före avsättning till kreditreserv 
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen före avsättning till kreditreserv. Det är ett mått som används av 
investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets tillväxt och lönsamhet. 
 
Rörelseresultat före avsättning till kreditreserv 
Rörelseresultatet före avsättning till kreditreserv. Måttet används av bolagets ledning, investerare och analytiker 
för att utvärdera bolagets tillväxt och lönsamhet. 
 
Soliditet  
Utgående eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av utgående totalt kapital. Det är 
ett mått som används av investerare, analytiker och bolagets ledning för utvärdering av bolagets 
betalningsförmåga på lång och kort sikt samt kapitalstrukturen i bolaget. 
 

Antal anställda vid periodens slut 
Antalet anställda personer vid periodens slut, definierat som motsvarande heltidstjänster. 
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Not 1 

Redovisningsprinciper 

Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS34 ,årsredovisningslagen och RFR 2, Redovisning för 

juridiska personer. Tillämpliga redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med de som finns i 

årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade 31 december 2016. Samtliga rapporter redovisas i 

sammandrag. I vissa fall har presentation och layout förändrats för att öka tydligheten. Ränteintäkter från 

kommersiell utlåning redovisas som omsättning. Intäkter från fakturerade tjänster, vilka tidigare bruttoredovisades 

som omsättning samt kostnad för sålda varor, redovisas som övriga intäkter. I en anpassning till regelverket för 

IFRS 9 Finansiella instrument har en ny rad för ”Avsättningar till kreditreserv” införts, vilket även lett till att en ny 

resultatnivå införts ”Resultat före avsättningar till kreditreserv”.  

 

Not 2 

Övriga rörelseintäkter 

 

            
Apr-jun 

2017 

          
Apr-jun 

2016 

 

Jan-jun 

2017 

Jan-jun 

2016  

 

Jan-dec  

2016 

Fakturerade tjänster till dotterbolag 1  325 885 917 1 770  2 771 

Resultat från avyttring av anläggningstillgångar  0 0 53 0  125 

Övrigt  0 0 61 0  0 

Övriga rörelseintäkter  325 885 1 030 1 770  2 896 

        
1 Till tidigare dotterbolag fakturerade tjänster inom administration, IT, ekonomi och juridik enligt tidsbegränsade 

avtal. 

 

Not 3 

Avsättning till kreditreserv 

Trention har valt att införa en förtida tillämpning av IFRS 9 Finansiella instrument. Standarden ska tillämpas på 

räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare. Standarden antogs av EU i november 2016. Då ena 

benet av bolagets verksamhet består av utlåning till kunder (kreditgivning), anser bolaget att det är korrekt att 

införa successiva avsättningar till en kreditreserv för framtida eventuella kreditförluster. Trention har till dags dato 

ej erfarit några kreditförluster eller uteblivna räntebetalningar. 

Kreditportföljen är indelad i fyra riskkategorier baserade på de säkerheter som finns för utlåningen samt kundens 

allmännekonomiska situation och följer bolagets standard för kreditbedömning. Trentions avsikt är att successivt 

skapa en kapitalreserv som skall täcka de kreditförluster bolaget eventuellt kan komma att erfara. 

 

Not 4 

 

            
Apr-jun 

2017 
Apr-jun 

2016 
Jan-jun 

2017 

             
Jan-jun 

2016 

 

Jan-dec 
2016 

Skatt på periodens resultat (22%) -1 623 0 -2 164 0 0 

Beräknat utnyttjande av underskottsavdrag 1 1 623 0 2 164 0 0 

Summa skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0 

      
1 Trention har deklarerade underskottsavdrag om ca 434 mkr vilka utgör en icke redovisad tillgång för bolaget.  
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Not 5 

Finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga lånefordringar 

Finansiella anläggningstillgångar består av räntebärande utlåning till kund där återstående löptid överstiger 12 

månader från rapportdatum samt investeringar i aktieposter och obligationer. Finansiella anläggningstillgångar är 

värderade och upptagna i balansräkningen till upplupna anskaffningsvärden. Kortfristiga lånefordringar är 

räntebärande utlåning till kund med återstående löptid kortare än 12 månader från rapportdatum. 

Lånefordringarna är värderade och upptagna i balansräkningen till upplupna anskaffningsvärden. För 

lånefordringar med löptid överstigande tre månader görs nya kreditbedömningar kvartalsvis. 
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