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VD har ordet
2016 var ett mycket spännande år för Transiro. Vi tog många kliv framåt och
uppnådde alla de stora mål vi satt för året. En av höjdpunkterna är den nyemission
som vi genomförde i oktober, som fick ett mycket glädjande utfall. Ytterligare en
höjdpunkt är resultatet av det hårda arbete och engagemang som i december gav
utdelning i form av en notering på NGM Nordic MTF, en kvalitetsstämpel som vi är
mycket stolta över.
Under 2016 fick vi en ny stor kund i Nobina som är Nordens största och mest
erfarna operatör inom kollektivtrafik med buss. Att Nobina ger oss förtroendet att
leverera lösningar för deras tågersättningstrafik ser jag som ett tydligt bevis på att
vi gör ett bra jobb och att våra produkter hjälper kunderna att uppfylla
slutresenärens allt högre krav på tillgänglighet och transparens. Förhoppningen är
att samarbetet med Nobina leder till en bättre upplevelse för alla som varje dag
reser i kollektivtrafiken.
Det stora mål som uppnåddes på produktsidan var lanseringen av Transiro 2.0. Vi har under 2016 märkt av hos de
kunder vi har träffat, att det finns ett stort behov av nya innovativa lösningar för att hänga med i den digitala
förändringen som sker just nu i transportbranschen. Därför utvecklar vi våra produkter ständigt för att erbjuda
transportmarknaden nya, smarta lösningar.
Transiro 2.0 kom med nya funktioner som förarappen, en mobilapplikation för chaufförer som bland annat ger
realtidspositionering av fordon, och en modul för orderhantering som utvecklats för att hjälpa beställare av transport
att på ett enkelt sätt organisera sina ordrar och få kontinuerlig uppföljning.
I oktober 2016 genomförde vi en nyemission i bolaget med ett mycket glädjande utfall. Totalt tecknades aktier för
drygt 9,5 MSEK med en spridning på 625 nya aktieägare. Emissionen gav en teckningsgrad motsvarande 190
procent. Den fullt tecknade emissionen gav 5 MSEK före emissionskostnader.
Vi avslutade år 2016 med ett mycket glädjande besked från NGM-börsen. Den 13 december börsnoterades Transiro
på Nordic MTR, NGM-börsens lista för unga tillväxtföretag. Vi är väldigt glada över börsnoteringen som enligt min
mening, ökar vår trovärdighet som leverantör till våra kunder och är en tydlig kvalitetsstämpel för oss som bolag.
Vi fortsätter att växa i rätt riktning och omsättningen har återigen ökats på i Q4. Nu blickar vi ut över 2017 med nya
mål att etablera oss på den svenska marknaden och en eventuell internationell lansering. Transiro befinner sig i ett
väldigt spännande läge med skalbara produkter i en bransch med mycket hög tillväxt. Därför ser jag positivt på
framtiden och hoppas att 2017 blir lika glädjande och händelserikt som 2016.
Tobias Beckman
Verkställande direktör Transiro Int AB
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Finansiell översikt
BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL FYRA 2016
Totala intäkter uppgick till 1,6 MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK
Periodens resultat uppgick till -0,7 MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR PERIODEN 2016.01.28 - 2016.12.31
Totala intäkter uppgick till 3,1 MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -0,5 MSEK
Periodens resultat uppgick till -0,5 MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK
Denna rapport avser perioden 2016.01.28 - 2016.12.31. Transiro Int AB (publ) har ej tidigare kommunicerat en
bokslutskommuniké vilket medför att jämförelsesiffror saknas.

ANTAL AKTIER
Bolaget har per 2016-12-31, 11 430 000 aktier.

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2016. Bolaget har som ambition att i framtiden
lämna utdelning till aktieägarna.

KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport ett 2017
Delårsrapport två 2017
Delårsrapport tre 2017

2017-04-28
2017-08-22
2017-10-31

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma planeras till den 19 maj 2017 i Bolagets lokaler på Karlavägen 40 i Stockholm. Årsredovisningen
kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och NGM Nordic MTFs hemsidor från den 28 april 2017.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2016.01.28 - 2016.12.31)
●
●
●
●

I oktober 2016 genomfördes en nyemission i bolaget med en teckningsgrad motsvarande 190%.
Transiro Int. AB noterades i december på Nordic Growth Market NGM AB:s lista för unga tillväxtföretag,
NGM Nordic MTF.
Transiro meddelade i december att utvecklingsarbetet av det uppdaterade produktpaketet Transiro 2.0 är
klart
Transiro slöt i december avtal med kollektivtrafikföretaget Nobina Sverige och systerbolaget Swebus.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
●

I februari meddelade Arlanda Express att de utökar sitt samarbete med Transiro.

KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN FÖR 2016
Bolaget Transiro Int AB startades den 28 januari 2016. Rapportperioden omfattar sålunda tiden 2016-01-28 fram till
2016-12-31, vilket medför att jämförelsesiffror från tidigare år saknas. Belopp anges i första hand i tusentals kronor,
men även andra värden förekommer vilket tydligt framgår under respektive rubrik.

RESULTATRÄKNING
Intäkterna för bolaget jan - dec uppgick till 3 119 tkr, varav 1 445 tkr består av aktiverat arbete för egen räkning.
Intäkterna består huvudsakligen av försäljning av Bolagets tjänster. Intäkterna uppgick för det fjärde kvartalet till 1
664 tkr, varav 926 tkr består av aktiverat arbete för egen räkning. Intäkterna under slutet av året påverkades positivt
pga en rad nya kundavtal.
Övriga externa kostnader och handelsvaror, vilka avser utvecklingskostnader för IT-plattformen, uppgick
tillsammans till 2 584 tkr för 2016. Under det fjärde kvartalet uppgick dessa kostnader till 1 813 tkr, vilket är en
ökning med 1 266 tkr jämfört med det tredje kvartalet 2016. Detta beror till största delen på en ökad
produktutveckling samt ökade kostnader för rekrytering av personal. För 2016 var rörelseresultatet -456 tkr och för
det fjärde kvartalet -753 tkr.

BALANSRÄKNING
De immateriella anläggningstillgångarna uppgår till 1 445 tkr per den 31 december 2016, vilka består av kostnader
för utveckling av IT-plattformen. Balanserade utvecklingsutgifter skrivs av över fem år.
Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 3 240 tkr vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av kassa och
bank på 2 618 tkr.
Transiros egna kapital uppgick per 2016-12-31 till 4 301 tkr.
Kortfristiga skulder per 2016-12-31 på totalt 849 tkr utgörs främst av skulder till leverantörer på 453 tkr, övriga
skulder på 135 tkr samt upplupna kostnader på 262 tkr avseende till största delen en reservering för styrelsearvoden
avseende räkenskapsåret 2016.

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

 4

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016

FINANSIELL ÖVERSIKT
2016-10-01
2016-12-31

2016-01-28
2016-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

718,3

1 674,9

Aktiverat arbete för egen räkning

926,1

1 444,5

1 644,4

3 119,4

-930,1
-584,9
-882,7

-1 483,5
-991,3
-1 100,5

-2 397,7
-753,3

-3 575,3
-455,9

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-1,5
-754,8

-4,4
-460,3

Skatt på periodens resultat
Resultat efter skatt

64,8
-690,0

-460,3

Periodens resultat

-690,0

-460,3

(TKR)

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
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BALANSRÄKNING
(TKR)

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Finansiella anläggningstillgångar
Lämnade depositioner

1 444,5

Summa anläggningstillgångar

1 909,5

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

465,0

449,7
114,5
58,0
622,2

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2 618,1
3 240,3

SUMMA TILLGÅNGAR

5 149,8

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Emissionskostnader
Periodens resultat
Summa eget kapital

571,5
5 126,3
-936,9
-460,3
4 300,6

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Karlavägen 40, 114 49 Stockholm |  info@transiro.com | www.transiro.com
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KASSAFLÖDESANALYS
(TKR)
Den löpande verksamheten

2016-01-28
2016-12-31

Resultat efter finansnetto

-460,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-460,3

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av fordringar
Förändring av kortfristiga skulder

-622,2
849,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten

227,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-1 444,5
-465,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 909,5

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission
Emissionskostnader

5 647,8
-936,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4 710,9

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2 568,1
50,0
2 618,1
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

(Tkr)

Aktiekapital

Ingående balans 2016-01-28
Bolagets bildande, jan 2016
Emission 2016
Emissionskostnader
Årets resultat
Eget kapital 2016-12-31

Fria reserver

50,0
521,5

571,5

Periodens resultat

Totalt

-460,3

50,0
5 647,8
-936,9
-460,3

-460,3

4 300,6

5 126,3
-936,9

4 189,4

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
AKTIEN
Aktiekapitalet i Transiro uppgår till 571,5 tkr. Aktiekapitalet i Transiro ska uppgå till lägst 500 tkr och högst 2 000.0 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 2016-12-31 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
2016 jan
2016 april
2016 maj
2016 juni
2016 okt

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

Kvotvärde

Ökning av
antalet aktier

Ökning av
aktiekapital

Totalt antal
aktier

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 2016-12-31

Antal aktier

Andel (%)

NS Ventures AB*
New Equity Venture International II AB
Weckma Invest AB**
Ultra Bang Holding AB*
DFS Consulting AB
Övriga***
Totalt

3 688 291
1 724 504
1 200 760
1 175 142
894 520
2 746 783
11 430 000

32,27
15,09
10,51
10,28
7,82
24,03
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
INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

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 bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av
Bolagets verksamhet.

Styrelsen, Stockholm 2017-02-28

Tobias Beckman, VD & ledamot

Frédric Wallsten, ledamot

Stephan Knowles, ledamot

Thomas Edselius, Styrelseordförande & ledamot
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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 28
februari 2017.
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