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Vi är Tripnet
Med vår kunskap, teknik och erfarenhet skapar vi affärsnytta för våra  kunder. 
Vi är tillräckligt stora för att ligga i framkant, men samtidigt inte större än  
att vi har personliga relationer med våra kunder – vi lyssnar på dig och vill 
utvecklas tillsammans med dig. 

Tripnet, som grundades redan 1995, har huvudkontor och datacenter i 
Göteborg. När vi startade var vi pionjärer inom modemaccess och webb
abonnemang. Idag har vi utvecklats till att vara experter på avancerade 
 drift lösningar.

Vi tillhandahåller kvalitetssäkrad drift med felavhjälpning dygnet runt, 
 systemuppgraderingar och tekniskt underhåll. Vårt eget datacenter är spritt 
mellan flera olika byggnader och utrustat för maximal driftsäkerhet och till
gänglighet. Vi erbjuder även drift och rådgivning i flera publika molntjänster, 
samt anpassade driftlösningar som matchar var och ens specifika behov. 

Våra kunder är såväl multinationella industriföretag som handelsföretag, 
myndigheter och organisationer. Gemensamt för dem alla är att de har höga 
krav på flexibel, säker och kostnadseffektiv systemdrift samt att de uppskattar 
personliga kontakter och långa relationer.

Leder och
genomför såväl

kortare uppdrag som
större förändringar.

Tillförlitliga
beslutsunderlag
genom test och

utvärdering.

Kapacitetstjänster
för hårdvara,
mjukvara och

kommunikation.

Säker drift av
affärskritiska

IT-system

Lösningar
för system-

tillgänglighet,
överbelastnings- 

och dataskydd.

” Genom att bidra med 
insiktsfulla råd och ta  
totalt ansvar för affärs
kritisk IT är vi din givna 
driftpartner.
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Ulf, som vanligt börjar vi med att undra vad som  
har varit roligast under året som gått?

2015 är året då Tripnet fyllde 20 år – ett oförglömligt  
år på många sätt! Vårt jubileum föranledde oss, Martin 
och mig, att bege oss på en nostalgisk resa i våra minnen. 
Vi har tittat på foton som sedan många år legat längst 
ner i högarna, tänkt på människor och händelser som vi 
inte ens visste att vi mindes. Arbetet inkluderade en stor 
mängd personer såväl internt här på Tripnet som externa 
partners, kunder och leverantörer. Att få skriva Tripnets 
20åriga historia har varit en stor förmån. Denna upp
levelse kröntes i början av mars på Rondo tillsammans 
med alla dessa människor som gjort våra 20 år möjliga 
på ett eller annat sätt – en fantastisk kväll med härlig 
feststämning, god mat, bubblande drycker, underhåll
ning av världsklass och konfetti som kommer sitta kvar  
i taket på Rondo under en lång tid framöver.

Ur ett personligt perspektiv var denna kväll också en 
milstolpe. Jag klev långt utanför min komfortzon när  
jag tillsammans med Martin klev upp på scenen inför 
300 personer. Skakiga ben minuterna innan men en 
otrolig självtillfredsställelse när jag stolt gick av scenen 
och kände att jag levererat. 

Grattis! 20 år är anmärkningsvärt, inte minst  
i er bransch. Vad är hemligheten?

Sunt förnuft, goda värderingar samt en liten gnutta tur? 
Skämt åsido, Martin och jag har verkligen funderat på 
hur det kom sig att Tripnet lyckades med det som så 
många andra misslyckades med – att överleva 20 år  
i ITbranschen. Vi sammanfattar detta i en 8bitars 
 framgångssaga som finns att läsa på sidan 12. 

Nyckeltal

Året i korthet

Under räkenskapsåret 2014/2015 har Tripnet 

• stolt firat 20årsjubileum 

• startat Tripnets Jubileumsfond till förmån för organisationer som arbetar med barn och unga

• tillsammans med samtliga medarbetare aktivt arbetat med företagets vision, strategier  
och taktiska planer

• lagt ännu större fokus på driftsäkerhet och förebyggande arbete för att förhindra incidenter 

• fortsatt att utveckla och förbättra såväl processer som arbetsverktyg 

• arbetat med vårt LIS, Ledningsystem för informationssäkerhet

• fått både nya kunder och förnyat förtroende från befintliga kunder

• fortsatt engagera oss i viktiga hållbarhetsfrågor såsom miljö och mångfald, bland annat 
genom partnerskap med Universeum

• stimulerat ungdomars teknikintresse genom NextUP

• arrangerat 16 events som sammantaget gästats av ca 1 050 kunder, partners och medarbetare

Flerårsöversikt (tkr) 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11

Nettoomsättning 44 743 47 413 42 023 39 563 35 957

Resultat efter finansiella poster 2 269 2 474 2 207 1 226 779

Balansomslutning 17 212 18 392 16 857 19 330 15 525

Soliditet (%) 24 19 17 14 16

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings och värderingsprinciper.
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”Vårt engagerade  
och personliga sätt  
att arbeta fortsätter  
att betala sig”

I N T E R V J U  M E D  U L F  P E R S S O N ,  V D

Med 300 gäster och 5,3 kilo konfetti blev kvällen storslagen  
och vi kan idag, med både tacksamhet och stor ödmjukhet, 
konstatera att vår fest blev precis så magisk som vi hade  
hoppats på.
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Hur ser du på branschens utveckling och utmaningar 
och hur kommer Tripnet att anpassa sig till detta?

När man som Tripnet historiskt haft sin verksamhet 
baserad på lösningar i egna datorhallar kom molnet  
och ställde saker på sin spets. Tack och lov är vi alldeles 
för nyfikna och visionära för att låta detta rubba oss.  
Vi jobbar med drift av affärskritisk IT, inte infrastruktur, 
så det finns gott om plats för moln i vår affärsmodell.  
Vi gillar molnet! För många, dock långt ifrån alla, är 
detta en ypperlig lösning. Vi lotsar våra kunder rätt  
– till en datorhall, vårt moln eller ett publikt moln.  
Här kommer vår breda kunskap och långa erfarenhet 
verkligen till sin rätt. 

I alla utvecklingsfrågor gäller det att ha koll. Att ha 
kunskap och insikt – att veta hur saker och ting fungerar, 
och inte fungerar, och på så sätt kunna identifiera 
 eventuella fallgropar. Vi är ju tekniknördar också, så det 
gäller att hålla huvudet kallt och inte kasta sig över alla 
innovationer och nyheter. Huvudsaken för oss är att 
kundens behov tillfredsställs på bästa sätt.

En annan tydlig trend är att vikten av personliga 
 relationer ökar. H2H – HumantoHuman – övertrumfar 
B2B, dvs BusinesstoBusiness.  När allt mer blir auto
matiserat och digitaliserat värderar vi kontakten med 
människor allt mer; allt ifrån ett gott råd till en personlig 
reflektion. Här gynnas Tripnet av sin storlek och affärs
modell. Vi har alltid jobbat så. Vår storlek tillåter oss att 
ha personliga relationer och kanske till och med bara 
välja kunder som vi gillar. Våra medarbetare är sköna 
människor som uppskattar sina kontakter med kunderna. 
Ett samtal med en kund, oavsett ärendet, förgyller dagen.

Vad har mer hänt på Tripnet i år?
Vi har lagt mycket energi på våra interna processer, 
framför allt gällande drift. Varenda en på bolaget har i 
workshop form engagerats och bidragit. Det har till och 
med varit lite huggsexa hos teknikerna om vem som 
slutligen skulle utses till processägare. Arbetet har fört 
oss framåt och skapat ännu större möjlighet att vara en 
riktigt trygg partner för våra kunder. 

Många diskussioner hos oss handlar just nu om vårt 
löfte att kunna leverera insiktsfulla råd.  För att kunna göra 
detta måste vi fortsätta att fokusera på och sätta oss in  
i kundernas behov. Lämna teknik och infrastruktur, för 
att istället sätta nyttan med den tekniska utvecklingen  
i fokus. 

Vi har dessutom hunnit med att ta ett rejält tag  
kring det brännheta ämnet informationssäkerhet. Ur ett 
internationellt perspektiv är frågan oerhört spännande 
men även på hemmaplan i Sverige börjar frågan bli 
 högaktuell. Ämnet styrs inte bara av våra kunders krav 
och önskemål utan även av olika typer av regler och 
lagar, olika mellan olika länder eller inom EU. Helt bero
ende av vilken typ av data man hanterar, varierar kraven, 
men alla företag har behov av att ha kontroll över sin 
information. Ämnesområdet är för många fortfarande 
rätt så rörligt men jag förutspår att detta kommer bli 
kommande års stora samtalsämne. Då kommer vi vara 
tacksamma att ha skaffat oss ett försprång i att redan  
ha inlett diskussioner med flera av våra kunder.

Som alltid har vi dessutom investerat i ny teknik.  
I år är den stora satsningen en plattform som ska hjälpa 
oss att i ännu större grad kunna hantera fientliga DDoS
attacker mot våra kunder. Denna ger oss större möjlig
heter att filtrera och ta bort attackerande trafik som 
annars riskerar att överbelasta våra kunders system. 
Med hjälp av denna nya teknik kan vi bygga ännu mer 
avancerade tjänster och därmed ta hand om och skydda 
våra kunders affärer. 

Har ni fått några nya kunder under året?
Oh ja! Synnerligen stolta är vi för att ha kunnat hälsa  
två av Sveriges största teknikkonsultföretag välkomna  
till oss i år. Flera av årets nya kunder har extremt höga 
säkerhetskrav vilket är en kryddig bonus. Till raden av 
nya kunder märks också en återvändande kund, en av 
Sveriges ledande leverantörer inom restaurang och 
köksprodukter, som är hjärtligt välkommen tillbaka till 
oss på Tripnet.

”Vi hade speciella krav  
och Tripnet var de enda 
som kunde möta dessa.”

Anna Borg, Swedegas

”Kundorienterade  
och trygga.”
Rolf Österberg, Telvent Energia”

”Väldigt kunskapsrika inom sitt 
område. Duktiga på att sätta 
sig in i kundens behov.”

Erlend Berg, Elkjöp

Några röster  
från årets kund
undersökning

”Trevligt bolag, bra möten  
och seriöst mottagande.”
Peter Wahlgren, Blue Mobile Systems

”Driftsäkerhet, närhet, flexi
bilitet. Vi växer och Tripnet 
möter upp väldigt bra.”

Daniel Strömer, Netoptions

INTERVJU MED ULF PERSSON, VD

”  
Hos oss får man snabbt en 
relation till såväl sin säljare 
som till sin kundansvarige 
tekniker och alla funktioner 
som backar upp.  
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Hur ser den optimala Tripnetkunden ut? 
Vänd på frågan. För vem är Tripnet den optimala 
 leverantören? 

Vi är trygga nog att kunna konstatera att Tripnet inte 
är för alla. För att ändå försöka konkludera skulle man 
kunna säga att vi kommer bäst till vår rätt för kunder som 
har, eller kommer få, behov av samtliga affärsområden  
i vårt erbjudande, dvs. driftsansvar med behov av vår 
rådgivning och våra stöttande kringtjänster.  

Ett av de vanligast förekommande skälen till att  
valet föll på Tripnet har vi förstått är vårt personliga och 
engagerade sätt att arbeta. Hos oss får man snabbt en 
relation till såväl sin säljare som till sin kundansvarige 
tekniker och alla funktioner som backar upp. 

Kan du ge exempel på vad ni gör för att  
upprätthålla dessa relationer?

Vi är bitvis väldigt sällskapssjuka! Vi har årligen en stor 
mängd events som inkluderar våra kunder och samarbets
partners. Som exempel på mer professionellt inriktade 
events skulle jag vilja nämna våra seminarier som är 
mycket upp skattade. Här bjuder vi på kunskap och 
insikter under trevliga former. Till detta kommer sedan 

mer sociala tillställningar, till exempel vårt traditionella 
julbord på Tjolöholms Slott, vår årliga golftävling  och 
evenemang i samband med Frölunda Indians eller IFK 
Göteborgs matcher. I skrivande stund håller vi precis på 
att planera för en VIPtillställning innan nya Bondfilmen 
har premiär. Min vita smoking kommer väl till pass då! 

Jag vill även passa på att nämna att vi nu blir huvud
partner till GöteborgsVarvets nya lopp Trailvarvet. Det är 
StavVarvet som byter skepnad och blir betydligt modern
are. Trailvarvet  är ett 10,3 km långt terränglopp och 
sträcker sig genom skiftande natur och kuperad terräng. 
En riktig utmaning från start till mål! Det finns även en 
promenadklass utan tidtagning, där du kan välja mellan 
att promenera 6,3 eller 10,3 km. Missa inte premiären 
den 17 maj.

Fler kunder, alltså. Det borde betyda även fler 
 medarbetare. Hur arbetar ni med rekrytering?

Rekrytering är vår kanske största utmaning. Dels för att 
det råder brist på den kompetens vi efterfrågar, men 
främst för att vi är så oerhört noga med att anställa rätt 
personer. Ett bra CV är en sak – rätt värderingar är en 
helt annan. Vår värdegrund är helig för oss och alla på 

Tripnet trivs – och ska trivas – tillsammans. Personligheten 
är helt avgörande. 

En annan faktor som påverkar oss vid valet av med
arbetare är insikten i att mång fald gynnar verksamheten. 
Även om värderingarna är desamma ser vi gärna män
niskor från olika kulturer, bakgrunder, av båda könen 
och i olika åldrar. Vi fascineras och lär av varandra och 
växer då dessutom som människor. 

Tripnet är ju engagerade i en stor mängd behjärtans
värda aktiviteter. I år kan vi läsa om hur Tripnets 
Jubileumsfond, som startades i samband med 
20årsjubiléet, avsätter en större summa till 
 Drottning Silvias Barnsjukhus. Berätta mer!

Jag får ofta frågan varför Tripnet har så många engage
mang i olika viktiga och behjärtansvärda frågor, i synner
het utan att dra marknadsmässiga växlar av det. Svaret 
är enkelt. För att vi kan! Jag och mina kollegor ser det 
som en enormt stor förmån att kunna bidra till det som 
är viktigt och till de som behöver vårt stöd. Det får oss 
att må bra, så enkelt är det.

Idag är vi engagerade inom tre olika områden; Tripnets 
Jubileumsfond, som stöttar Mama Zebra Memorial  

”De har alltid löst de krav vi 
haft. De återkopplar och 
hugger direkt när det behövs.”

Mikael Lönner, eGain Sweden AB

Fund i Afrika, Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias 
Barnsjukhus samt Majblomman, idrottsrörelsen genom 
samarbete med Göteborgsvarvet, IFK Göteborg och 
 Frölunda Indians samt stimulans av ungas intresse för 
teknik i form av Partnerskap med Universeum och stött
ning av NextUpprojektet.

Att det är Insamlingsstiftelsen på Drottning Silvias 
Barnsjukhus som får första bidraget från Tripnets Jubil
eumsfond känns väldigt bra. De flesta av oss här på 
 Tripnet är ju själva föräldrar och förstår hur oerhört 
 värdefull denna verksamhet är. Att sjukhuset är en  
stolthet för hela regionen gör saken ännu bättre. 

Pengarna är öronmärkta för Musikstudion och den 
satsning som görs för att låta musiken hjälpa till att hela 
och glädja. 

De besök jag gjort på sjukhuset är alltid väldigt grip
ande. Att se barnen i denna miljö gör att man pendlar 
mellan hopp och förtvivlan. Förhoppningsvis kan vårt 
bidrag göra vistelsen lite bättre. Läs gärna mer på  
nästa uppslag om den fantastiska verksamheten som 
Insamlingsstiftelsen bedriver. 

”De är väldigt lyhörda och 
försöker sälja det som 
 kunden verkligen behöver.”

Per Mellander, MMT Sweden

”Väldigt kompetent.  
Intresserad och snabb  
på att agera.”

Anna Borg, Swedegas

”Teknikern känner oss,  
är på och vill hela tiden  
hitta lösningar.”

Erlend Berg, Elkjöp”
Några röster  
från årets kund
undersökning

INTERVJU MED ULF PERSSON, VD
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DROT TNING SI LV IAS BARNSJUKHUSST I F TELSE

Musik och glädje läker!  

Vi har nu delat ut det första bidraget ur fonden och det 
går till Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn 
och ungdomssjukhus, eller mer specifikt stiftelsens 
arbete med sjukhusets musikstudio, där barn och ung
domar får möjlighet att skapa musik och för en stund 
kunna tänka på något annat än att de är sjuka. 
 Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus i Göte
borg är Sveriges största barn och ungdomssjukhus och 
servar hela landet med högspecialiserad vård. Det är här 
de svårast sjuka barnen får den vård de behöver. Peng
arna som stiftelsen samlar in används till sådant som 
våra skattepengar inte räcker till – som kan ge glädje och 
ny kraft och hjälpa barnen att utvecklas. Jag är över
tygad om att barn som känner lycka och har roligt mitt  
i allt det jobbiga har bättre förutsättningar att bli friska. 
Glädje och lek läker!
 För oss känns det självklart att donera 25 000 kronor 
till barnen på barnsjukhuset. När vi har varit på besök 
där har vi fått en inblick i vilken nytta de insamlade 
 medlen gör. Pengarna används bland annat till syskon
stödjare, lek och pysselaktiviteter, en läkande trädgård, 

terapihunden Svea och inte minst de viktiga sjukhus
clownerna, som faktiskt inte bara har ett roande syfte. 
Eldsjälen Tomas Gedda på Insamlingsstiftelsen berättar 
att clownerna har en förmåga att få barn att våga 
berätta om sin sjukdom och hur de mår. Som en liten  
tjej på sjukhuset sa: ”Till clownerna säger jag sådant 
som jag inte vågar berätta för mamma och pappa,  
för de blir så ledsna då.”
 De 25 000 kronorna som vi tar ur fonden har vi valt 
att öronmärka för Musikstudion. Det lilla musikrummet 
är en del av lekterapin på sjukhuset och har funnits där 
sedan 2009. Tomas Gedda berättar att rummet var spar
samt använt under de första åren, på grund av att ingen 
visste hur det skulle användas. Men sedan en musik
pedagog anställdes har studion fått ett stort uppsving 
och barn står på kö för att få komma ner och prova på 
att spela olika instrument, sjunga, producera och kanske 
spela in en skiva. Att musikrummet började användas är 
faktiskt delvis Lasse Kronérs förtjänst.
 – Lasse är en av Insamlingsstiftelsens ambassadörer och 
som musiker kände han sig genast hemma och började 

röja runt bland instrumenten och den övriga utrustningen. 
Då insåg vi att det behövdes någon som kunde använda 
rummet på rätt sätt och hjälpa barnen att komma igång 
och skapa musik, berättar Tomas Gedda.
 Paul Schöning är musikpedagogen som hjälper barnen 
och ungdomarna att skapa i studion. Vill man inte sjunga 
eller spela finns det möjlighet att till exempel prata in 
radioteater. Sångstunder med de minsta barnen är också 
en del av verksamheten. Sedan finns det förstås även 
barn som måste vårdas på avdelningar och inte kan 
komma ner till studion. Då tar Paul med sig utrustningen 
upp. Det kan vara en ukulele eller mindre gitarr, som man 
kan spela på i sängen, eller bärbara klaviaturinstrument 
och iPads. I vissa fall spelar och sjunger de själva och 
ibland spelar Paul för dem. En del barn är så sjuka att det 
är svårt att veta om de uppfattar musiken. Långt senare 
kan det visa sig att det betytt jättemycket.
 – En flicka jag sjöng för visade inte några tecken på att 
hon hörde någonting. När hon senare tillfrisknade sjöng 
hon hela texten felfritt, berättar Paul. 
 Paul, som har en bakgrund som musiklärare och fri
lansmusiker, menar att han har världens bästa jobb.  
Att musik engagerar och har en stark påverkanskraft  
är vi överens om. För mig har musik alltid varit viktigt. 
Jag är övertygad om att musik har en läkande kraft  
och betydelse för tillfrisknandet. Ny forskning visar att 

upplevelsen av smärta påverkas av musik och att pulsen 
går ner när man lyssnar på musik. Kanske rentav musik 
kunde bli en behandlingsform? Det tror jag på! 
 För att musikstudion ska fortsätta leva och vara en plats 
för musikintresserade barn väljer vi att öronmärka en del 
av bidragen från Tripnets Jubileumsfond just för den. Vi är 
säkra på att pengarna kommer att göra riktigt stor nytta.
 Det som gör att det känns extra bra att stötta Insam
lingsstiftelsen är att de administrativa kostnaderna är så 
låga (ca 10% de senaste åren) och vi vet att pengarna 
kommer barnen på sjukhuset till godo. Det är delvis möj
ligt tack vare att många företag stöttar och jobbar pro 
bono, med t.ex. annonskampanjer, eller genom att 
erbjuda en webblösning, vilket vi på Tripnet sponsrar 
med. Självklart finns det fler sätt att hjälpa. 
 Vårt jubileumsår börjar nu närma sig sitt slut men Trip
nets Jubileumsfond lever vidare för att samla in pengar 
till det vi tycker är viktigt. När vi startade fonden i sam
band med vårt 20årsjubileum så var det just med tanke 
på Barnsjukhuset, men också de andra verksamheter  
för barn och ungdomar som vi sedan många år tillbaka 
stöttar: Mama Zebra och Majblomman. Vi kommer att 
se till att också de får den hjälp de behöver. Det åter
kommer vi till senare i år. 

Läs mer om Insamlingsstiftelsen 
på Drottning Silvias Barnsjukhus, 
www.barnsjukhuset.nu. 

Läs mer om vårt engagemang  
på www.tripnet.se

Lämna gärna ett bidrag till  
Tripnets Jubileumsfond,  
plusgiro: 73 48 014

Än en gång – stort tack för alla bidrag till Tripnets Jubile umsfond! Vi startade 
insamlingsfonden för att fira vårt 20årsjubileum, till förmån för Mama Zebra, 
Majblomman samt barnen på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus.
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Vi grundade Tripnet i en tid som präglades av ny teknik, 
innovationer och en hoppfull framtidstro. Men även 
branschkollegor som satsade stort, utan att klara sig 
igenom ITbranschens kriser och krascher. Så – vad är 
egentligen hemligheten? Jag skulle vilja svara att det inte 
finns några hemligheter! Vi har bara agerat utifrån det  
vi trott på och våra grundläggande värderingar. 
 När Martin och jag satte oss ner och funderade, kom 
vi fram till några saker som vi tror kan ha varit avgörande 
för Tripnets framgång. Vi har försökt sammanfatta en del 
av de saker som gjort att vi kunnat växa framgångsrikt 
och långsiktigt. Eftersom allt var bättre förr – vi har tidig
are visat att vi är nostalgiska av oss och dessutom gillar 
att strukturera upp information – tar vi det i 8 bitar.  
Håll till godo!

Bit 1. Kom ihåg vad mamma sa
– Allt börjar med mamma, säger Ulf. Det viktigaste  
jag vet om livet har jag lärt mig av henne.  
Hon har lärt mig tala, läsa och 
skriva. Att säga ”tack så mycket” 
och att vara noga med tand
borstningen. När det kommer till 
att driva företag är den viktigaste 
lärdomen jag fått med mig från 
mamma att förstå hur man hant
erar pengar. För ett företag handlar 
förstås mycket om just det. Jag växte upp i ett hem där 
det inte på något sätt var överflöd i kassan men vi led 
heller aldrig någon brist. Jag är övertygad om att det 
berodde på mammas noggrannhet och ansvarsfulla syn 
på pengar. Hon förde kassabok och bokförde hushållets 
intäkter och utgifter. Inget förbisågs, minsta mjölkpaket 
skulle in i räkenskaperna. Och viktigaste av allt: man 
handlar inte för pengar man inte har. Aldrig någonsin. 
Att man måste tjäna pengarna innan man kan investera 
dem är därför ett motto vi på Tripnet levt efter genom 

alla år. Visst, ibland måste man spänna bågen och ta 
 risker, våga chansa och ge sig ut på okänd mark, men 
det handlar om att göra det genomtänkt och ansvars
fullt. Vi har därför medvetet valt bort börsintroduktion 
och kvartalsekonomi, vi vill växa långsiktigt och organiskt, 
kontrollerat och med bibehållen kvalitet. Det har gjort 
oss till en stabil organisation som kan gasa genom 
 lågkonjunkturer, slippa varsla människor vi verkligen 
 gillar och skära ner på sådant som tar oss framåt. Det 
har också gjort att vi alltid känt oss bekväma med den 
 storlek vi har. Lagom stora för vår kostym – och lite att 
växa i. Tack mamma!

Bit 2. Välj rätt teknik och våga satsa på den
Den här punkten är kanske mer ett konstaterande att  
vi gjort många lyckade val än ett regelrätt råd. Det är 
givetvis inte alltid lätt att veta på förhand vilken teknik 
som kommer att visa sig hålla, men att vi var tidiga med 
Linux var inte en slump. När vi först introducerades för 
Linux såg vi snabbt potentialen. Att vi från början förstod 
att det var rätt väg berodde på att vi redan på Katrine
lundsgymnasiet lade extremt mycket tid på vårt stora 
teknikintresse. Tack vare Linux kunde vi koppla flera 
modem till en och samma maskin och grunden lades  
till vår modempoolsverksamhet. Via olika forum fick vi 
kontakt med andra utvecklare och diskuterade teknik.  
Vi samarbetande med grundutvecklarna, Linus Torvalds 
och Alan Cox, för att rätta till buggar i systemen. Vi låg 
på den yttersta framkanten! 

Bit 3. Hoppa på tåget i farten
Att hoppa på ny teknik vid rätt tidpunkt hänger till viss 
del ihop med föregående bit, men handlar om långt 
mycket mer än bara Linux. För att positionera sig inom 
ett område och vinna mark gäller det att ha koll. Att inte 
vara först med det senaste, utan vara i startgroparna 
beredd för att lägga sig i framkant när tekniken är mogen. 

En 8-bitars framgångssaga 

Att vara för tidig är ett alltför resurskrävande vågspel. 
Jag brukar säga att man ska hoppa på tåget precis  
när det rullar iväg från stationen men ännu inte hunnit 
få upp farten. Det finns ju ingen vinst med att stiga  
på ett tåg som inte kommer avgå. Att försöka springa  
ifatt ett som kommit upp i marschfart är ju också rätt 
meningslöst ...

Bit 4. Värna om relationerna
Företag bygger man tillsammans. 
Du har alltid människor runt
omkring dig som du är mer 
eller mindre beroende  
av. Behandla därför din om
givning som vänner, oavsett 
om de är kunder, leverantörer 
eller samarbetspartners. Bränn inga 
broar – den du minst anar kan vara den som räddar dig 
ur en knipa. Tripnet har alltid präglats av ett stort kun
dengagemang, så pass mycket att flera av våra kunder 
bokstavligt talat blivit en del av oss. Flera av dem är sedan 
många år tillbaka och än idag medarbetare på Tripnet. 
Vi har alltid varit noga med att värna om de kunder vi 
har, de är mycket viktigare än kunder man drömmer om. 
Samma engagemang har vi för våra leverantörer. Ett av 
våra mest lyckade samarbeten har vi haft med Bosse 
Fransson som vi lärde känna när vi köpte ISDNutrustning 
på 90talet. Vi har följts åt genom alla år, trots att Bosse 
sedan dess bytt arbetsgivare flera gånger. Att ha sam
arbetspartners som känner en väl och som man kan lita 
på betyder mycket. Det är Bosse ett lysande exempel på.

Bit 5. Ett löfte är ett löfte
Att värna om relationer handlar också om att hålla vad 
man lovar. Jag kan inte nog understryka vikten av det. 
Jag vill ses som en god medmänniska som alltid ställer 
upp, lyssnar aktivt, ger och tar feedback, tar ansvar och 
agerar. Vi vill vara ett reko företag och ha ett rent sam
vete. Jag tror inte på att säga en sak och göra en annan. 
Det är inte så man bygger långsiktiga relationer, och 
personliga relationer är väldigt viktigt i en allt digitalare 
värld. Att vara rakryggad, hederlig och att stå upp för 
varandra är A och O. Oavsett om man är kollega, kund, 
leverantör eller bara råkar springa på varandra i något 
sammanhang.

Bit 6. Följ den inslagna vägen
”Skomakare, bliv vid din läst!” lyder ett gammalt tale
sätt. Andemeningen sägs vara att man ska ägna sig åt 
det man är bäst på och inte försöka hitta på nya saker. 
Lite tråkigt, kan jag tycka. Men man kan också tolka det 
som att man ska följa den inslagna vägen och inte låta 
sig påverkas av rådande trender, eller åt vilket håll vinden 
blåser för tillfället. För genom att följa vår övertygelse 
och den riktning vi en gång valde har vi faktiskt lyckats 
rätt bra. Allt går ju i cykler och med jämna mellanrum 
kommer resten av världen ikapp och man blir ”rätt” 
igen. Vi fortsätter att köra vår grej, helt enkelt. 

Bit 7. Ha ett öppet sinne och ett öppet hjärta
Öppenhet inför olikheter påstås ibland vara en medfödd 
egenskap men jag tror att det är något man lär sig.  
Ju fler ”olika” människor jag möter, desto mer nyfiken 
blir jag och desto mer lär jag mig. På Tripnet strävar vi 
efter att ha en mångfald och vi försöker hela tiden att  
bli bättre och bättre. Det är genom möten 
med andra människor som man lär sig 
att tänka nytt, utanför ramarna och 
dessutom får en chans att se sina för
domar utmanade. Att ha ett öppet 
sinne och ett öppet hjärta skapar 
 möjlig heter. Det är det som får oss 
att utvecklas. Genom nyfik enhet 
föds viljan att lära nytt och 
se hur saker hänger ihop. 

Bit 8. Ta lärdom av motgångarna
Som utomstående är det lätt att bara se det positiva 
men bakom varje framgångssaga ligger förstås ett antal 
bakslag och motgångar. Dock är det sällan de man väljer 
att berätta om. Visst har vi också haft det tufft emellanåt 
– säg det företag som inte haft det. Man kan välja att 
låta sig knäckas av motgångar, eller också står man kvar

när det blåser, reflekterar över vad mot
gången kan lära oss och ta med sig lärdomen 
in i framtida utmaningar. För vad vore livet 
utan motstånd? Det är ju i motvind och inte 
i medvind som drakar lyfter.

 
 
 

2015 är året då vi på Tripnet firar 20 år som företag. Vi är väldigt glada och tack
samma för alla som kommit och gratulerat, firat med oss och för alla fina bidrag  
till Tripnets Jubileumsfond. Hur vi använder pengarna kan du läsa om i artikeln 
Musik och glädje läker på sidan 10. Många har också nyfiket undrat vad som är 
 hemligheten bakom vår framgångsresa. 
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Not
20140501
 20150430

20130501
20140430

Nettoomsättning 1 44 742 797 47 413 264

Övriga rörelseintäkter 212 834 402 835

44 955 631 47 816 099

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 8 933 044 10 457 510

Övriga externa kostnader 2 15 072 272 15 953 932

Personalkostnader 3 17 183 376 17 315 157

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 1 519 950 1 663 059

42 708 642 45 389 658

  

Rörelseresultat 4 2 246 989 2 426 441

Resultat från finansiella poster 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 37 564 60 019

Räntekostnader och liknande resultatposter 15 624 12 325

21 940 47 694

Resultat efter finansiella poster 2 268 929 2 474 135

Bokslutsdispositioner 5 933 000 920 000

Resultat före skatt 1 335 929 1 554 135

Skatt på årets resultat 6 492 923 457 758

Årets resultat 843 006 1 096 377

ResultaträkningFörvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Tripnet AB, 5565075362, 
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 20140501 – 
20150430. 

Verksamheten 
Genom att bidra med insiktsfulla råd och ta totalt ansvar för affärs
kritisk IT är vi din givna driftpartner! Med vår kunskap, teknik och 
erfarenhet skapar vi affärsnytta för våra kunder. Vi är tillräckligt stora 
för att ligga i framkant, men samtidigt inte större än att vi har person
liga relationer med våra kunder. Vi lyssnar på dig och vill utvecklas 
 tillsammans. 
 Vi levererar helhetslösningar för drift av ehandel, webbapplikationer, 
affärssystem, interna ITlösningar och andra system med höga krav 
på tillgänglighet. Som kund vinner du framför allt tid, flexibilitet, till
gänglighet och hög kostnadseffektivitet. Allt fler företag och organ
isationer upptäcker att bolagets ITkompetens lämpar sig bäst som 
strategisk resurs, en kvalificerad beställarorganisation som fokuserar 
på hur företaget ska behålla och vinna nya kunder genom differentier
ing, kvalitet och service. Det är klokt. Att använda sin ITavdelning  
till att släcka bränder är slöseri med värdefulla resurser. Lösningen är 
istället att outsourca med syfte att frigöra tid och resurser för att mer 
effektivt och fokuserat kunna jobba framåt och utveckla verksamhets
stöd, funktionalitet och verktyg som bidrar till ökad försäljning och 
bättre lönsamhet. Med vår hjälp kan du helt enkelt koppla greppet 
om systemdriften, samtidigt som du får tid över till annat. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Omsättning och resultat 
Konjunkturen har under räkenskapsåret åter blivit bättre. I denna  
växande marknad har vi har dock inte gjort några större affärer av 
engångskaraktär, vilket resulterat i att vår omsättning minskat något 
från föregående år men att resultatet trots allt ligger kvar på strax 
över 5%.
 Vi har fått förtroende från både nya strategiska kunder och förnyat 
förtroende från befintliga kunder. Vi är synnerligen stolta är vi för att 
ha kunnat hälsa två av Sveriges största teknikkonsultföretag välkomna 
till oss i år. Tripnet har även utökat åtagandet för några av våra befintliga 
kunder inom branscher såsom hemelektronik och kreditupplysnings
tjänster. 

Mjuka investeringar 
Vi på Tripnet har investerat mycket tid i vårt interna visions och 
 strategiarbete, ett arbete i vilket alla medarbetare varit delaktiga.  
Att alla är engagerade ger diskussionerna nya infallsvinklar och 
mycket energi. Vår vision uttrycker och förtydligar den underliggande 
drivkraft som känns speciellt meningsfull för alla. Samsynen i denna 
vision är anledningen till att våra kunder väljer oss som leverantör  
och att vi med glädje går till jobbet varje dag. 
 Vi har fortsatt att utveckla och förbättra våra arbetsverktyg. Vårt 
drifts och affärssystem Monit, som tjänat oss troget sedan 1996, fått 
ett välbehövligt och efterlängtat plattformsbyte. Den nyutvecklade 
plattformen blir ett lyft, inte bara för oss utan även för våra kunder 
som kommer kunna få bättre tillgång till vårt ärendesystem och mer 
information om sina egna system. 

 Vi har arbetat mycket med vårt ledningsystem för informations
säkerhet. Arbetet styrs av såväl våra kunders krav som olika typer  
av regulatoriska krav. Helt beroende av verksamhet och vilken typ  
av data man hanterar, har alla företag har behov av att ha kontroll 
över sin information. Även detta arbete har drivits med stort 
 med arbetarengagemang.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Med starkt stöd i vårt visions och strategiarbete har vi fått en tydligare 
bild av vart vi är på väg har därför kunnat fokusera på försäljning – men 
mycket gott resultat. Mängden nya affärer har ökat och organisationen 
arbetar mer samspelt i försäljningsarbetet. Den goda konjunkturen vi 
såg under räkenskapsåret håller i sig. Vi märker en ökad efterfrågan 
från såväl nya som befintliga kunder. 
 Arbetet med uppgraderingen av vårt drifts och affärssystem Monit, 
slutfördes i maj, då också den nya plattformen togs i drift. Denna 
omfattar en mordernare mjukvaruarkitektur och ökad driftsäkerhet. 
Även den bakomliggande hårdvaruarkitekturen har uppdaterats.
 Informationssäkerhet är ett högaktuellt ämne. Vi har under året 
arbetat intensifierat med detta och kunnat ge några av våra kunder 
insiktsfulla, och därmed värdefulla, råd.

Framtida utveckling 
Vi verkar i en bransch som genomgår stora strukturella förändringar. 
Tripnet vill vara en aktiv leverantör som ligger långt fram och hjälper 
våra kunder välja rätt lösningar. Vi kommer fortsätta att leverera IT
tjänster och kunskap som verkligen hjälper kunden att nå sina mål. 
Sammantaget står Tripnet väl rustade, både tekniskt och personellt, 
för att tillgodose kundernas krav på säkerhet, tillgänglighet och 
trygghet och för att växa tillsammans med marknaden. Allt detta 
stämmer väl med vår värdegrund som får både individer och företag 
möjlighet att utvecklas – utan att tappa fokus eller förlora målet  
ur sikte. 

Ägarförhållanden 
Bolaget är helägt dotterbolag till Tripnet Holding AB,  
org. nr. 5567420582. 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

Balanserad vinst      999 556 
Årets vinst  843 006 
     1 842 562

Disponeras så att i ny räkning överföres    1 842 562 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande 
resultat och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggs
upplysningar.
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Balansräkning
Not 20150430 20140430

TILLGÅNGAR

 

Anläggningstillgångar

 

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings och  utvecklingsarbeten och liknande arbeten 7 1 107 375 0

 

Materiella anläggningstillgångar

Vindkraftverk 8 2 816 000 0

Datacenter 9 1 256 819 1 889 245

Inventarier 10 2 052 147 2 647 372

6 124 966 4 536 617

 

Summa anläggningstillgångar 7 232 341 4 536 617

 

Omsättningstillgångar

 

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 4 794 89 140

Förskott till leverantörer 0 1 577 700

4 794 1 666 840

 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 186 913 5 026 968

Övriga fordringar 94 038 311 390

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 2 841 669 3 079 564

7 122 620 8 417 922

 

Kassa och bank 12 2 852 728 3 770 384

 

Summa omsättningstillgångar 9 980 142 13 855 146

   

SUMMA TILLGÅNGAR 17 212 483 18 391 763

Not 20150430 20140430

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

  

Eget kapital 13

Bundet eget kapital  

Aktiekapital  127 600 127 600

Reservfond  25 000 25 000

  152 600 152 600

  

Fritt eget kapital  

Balanserad vinst eller förlust 999 556 403 180

Årets resultat 843 006 1 096 377

1 842 562 1 499 557

  

Summa eget kapital  1 995 162 1 652 157

  

Obeskattade reserver 14 2 630 000 2 347 000

  

  

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder 1 224 218 1 373 174

Skulder till koncernföretag 35 566 433 066

Aktuella skatteskulder 289 682 480 071

Övriga skulder 867 851 1 402 613

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 10 170 004 10 703 682

Summa kortfristiga skulder 12 587 321 14 392 606

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 212 483 18 391 763

Ställda säkerheter 

För egna skulder och avsättningar 

Företagsinteckningar 2 920 000 2 920 000

2 920 000 2 920 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
Företaget är ett mindre företag och har valt att göra detta på frivillig 
basis.

 
Förstagångstillämpare (K3)
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången  
till K3 har inte föranlett några ändringar i resultaträkningen, balans
räkningen, kassaflödesanalys eller noter och någon effekt i det egna 
kapitalet har med anledning av övergången till K3 inte uppkommit.

 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas  
inflyta.

 Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden 
där inget annat anges.

 Likvida medel utgörs av kassa och bankmedel. 

Uppskattningar och bedömningar
Företagets ledning bedömer att det inte föreligger väsentliga be
dömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen  
i årsredovisningen.

 
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.

 Förskottsfakturerade intäkter periodiseras till den period som 
intäkt avser. Förskottsfakturering redovisas under posten upplupna 
kostnader och förutbetalda intäkter.

 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.

 
Pågående tjänsteuppdrag
Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning  
i den takt arbetet utförs. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, 
tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av 
utfört arbete och redovisas i posten Övriga fordringar.

 Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag med fast pris  
i takt med att arbetet utförs, så kallade successiv vinstavräkning.  
Vid beräkningen av upparbetad vinst har färdigställandegraden 
beräknats som nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de 
totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. Skillnaden 
mellan redovisad intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i 
 balansräkningen i posten Övriga fordringar.

 

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggnings
tillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga 
 utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell 
anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 
2012:1 är uppfyllda.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt 
plan och eventuella nedskrivningar. 

 Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden 
med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent 
 tillämpas:

 
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings  
och utvecklingsarbeten 20%  

 
Materiella anläggningstillgångar
Datacenter 1420%  
Inventarier 2033%  
Vindkraftverk 6,67%  

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde. Finansiella 
instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar likvida medel, 
fordringar och rörelseskulder. Dessa redovias till det belopp varmed 
de beräknas inflyta respektive nominellt belopp.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som 
 operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasing
avtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde  
och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med netto
försäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat 
med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär  
att inkurans i varulagret har beaktats.

 

Kassaflödesanalys
20140501
20150430

20130501
20140430

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 2 268 929 2 474 135

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 519 950 1 663 059

Betald skatt 683 312 763 786

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 3 105 567 3 373 408

  

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet   

Förändring av varulager och pågående arbete 1 662 046 1 627 963

Förändring av kundfordringar 840 054 658 156

Förändring av kortfristiga fordringar 455 247 147 386

Förändring av leverantörsskulder 148 956 22 256

Förändring av kortfristiga skulder 1 465 940 1 247 150

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 448 018 2 459 569

  

Investeringsverksamheten   

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 1 107 375 0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 3 108 299 1 993 180

Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 215 674 1 993 180

  

Finansieringsverksamheten   

Utbetald utdelning 500 000 900 000

Lämnade koncernbidrag 650 000 500 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 150 000 1 400 000

  

Årets kassaflöde 917 656 933 611

  

Likvida medel vid årets början   

Likvida medel vid årets början 3 770 384 4 703 995

Likvida medel vid årets slut 2 852 728 3 770 384
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Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter 
 redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion 
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter 
redovisas i eget kapital.

 Företaget har inga temporära skillnader varför inga upplupna 
skattefordringar eller upplupna skatteskulder redovisas.

 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår  
samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu  
inte redo visats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som 
gäller per balansdagen.

 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som 
 före taget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs  
av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersätt
ningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller 
informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

 I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som 
avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter 
betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, 
utöver dessa avgifter.

 Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad 
under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund 
för förpliktelsen.

 
Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som boksluts
dispositioner.

 
Koncernförhållanden
Företaget är ett helägt dotterföretag till Tripnet Holding AB,  
org. nr. 5567420582. 

 

Nyckeltalsdefinitioner
 

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter  
samt intäktskorrigeringar.

 
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extra
ordinära intäkter och kostnader.

 
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

 
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Noter

Not 1  Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen per rörelsegren
20140501
20150430

20130501
20140430

Bruttofakturering 44 545 820 47 886 167

Förändring förutbetalda intäkter 196 977 472 904

44 742 797 47 413 263

Not 2  Leasingavtal

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal och lokalhyra, uppgår  
till 6.714.210 kronor (förra året 7.295.415 kr).

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, 
 förfaller till betalning enligt följande:

20140501
20150430

20130501
20140430

Inom ett år 6 222 939 6 120 087

Senare än ett år men inom fem år 11 311 150 15 801 981

Senare än fem år 0 0

17 534 089 21 922 068

Leasingkostnader avser till största delen hyreskostnader för lokaler, 
utrustning i företagets datacenter samt billeasing.

Not 3  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
20140501
20150430

20130501
20140430

Kvinnor 2 2

Män 17 17

19 19

Löner och andra ersättningar samt sociala 
kostnader inklusive pensionskostnader   

Löner och andra ersättningar 10 786 783 10 872 217 

Sociala kostnader och pensions
kostnader 5 325 932 5 167 874 

(varav pensionskostnader) (1 440 726 1 297 670)

Totala löner, andra ersättningar, 
sociala kostnader och pensions
kostnader 16 112 715 16 040 091

Könsfördelning bland ledande 
 befattningshavare 

Andel kvinnor i styrelsen 0% 0% 

Andel män i styrelsen 100% 100% 

Not 4  Inköp och försäljning mellan koncernföretag

20140501
20150430

20130501
20140430

Andel av årets totala inköp som skett 
från andra företag i koncernen 0,01% 0,91%

Andel av årets totala försäljningar som 
skett till andra företag i koncernen 0,16% 0,54%

Not 5  Bokslutsdispositioner

20140501
20150430

20130501
20140430

Avsättning till periodiseringsfond 500 000 680 000

Återföring från periodiseringsfond 187 000 160 000

Förändring av överavskrivningar 30 000 100 000

Koncernbidrag 650 000 500 000

933 000 920 000

Not 6  Aktuell och uppskjuten skatt

20140501
20150430

20130501
20140430

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt 492 923 457 758

Totalt redovisad skatt 492 923 457 758

Avstämning av effektiv skatt %
20140501
20150430 %

20130501
20140430

Redovisat resultat före skatt 1 335 929 1 554 135

Skatt enligt gällande 
 skattesats 22,00 293 904 22,00 341 910

Ej avdragsgilla kostnader 196 954 112 821

Ej skattepliktiga intäkter 4 32

Skatteeffekt av schablonränta 
på periodiseringsfonder 2 069 3 059

Redovisad skattekostnad 492 923 457 758

REDOVISN INGSPRINCIPER
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Not 7  Balanserade utgifter för forsknings och 
utvecklingsarbeten och liknande arbeten

20150430 20140430

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Inköp 1 107 375 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 107 375 0

Utgående redovisat värde 1 107 375 0

Balanserade utgifter för forsknings och utvecklings arbeten har tagits i 
bruk efter räkenskapsårets slut och avskriving kommer påbörjas under 
räkenskapsåret 2015/2016.

Not 8  Vindkraftverk

20150430 20140430

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Inköp 2 880 000 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 880 000 0

Ingående avskrivningar 0 0

Årets avskrivningar 64 000 0

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 64 000 0

Utgående redovisat värde 2 816 000 0

Not 9  Datacenter

20150430 20140430

Ingående anskaffningsvärden 11 931 652 11 871 652

Inköp 0 60 000

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 11 931 652 11 931 652

Ingående avskrivningar 10 042 407 9 305 864

Årets avskrivningar 632 426 736 543

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 10 674 833 10 042 407

Utgående redovisat värde 1 256 819 1 889 245

Not 10  Inventarier

20150430 20140430

Ingående anskaffningsvärden 15 322 829 13 389 649

Inköp 228 299 1 933 180

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 15 551 128 15 322 829

Ingående avskrivningar 12 675 457 11 748 941

Årets avskrivningar 823 524 926 516

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 13 498 981 12 675 457

Utgående redovisat värde 2 052 147 2 647 372

Not 11  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20150430 20140430

Förutbetald hyra 360 523 360 654

Övriga förutbetalda kostnader 2 481 146 2 718 910

2 841 669 3 079 564

Not 12  Checkräkningskredit

20150430 20140430

Beviljat belopp på checkräknings
kredit uppgår till 2 500 000 2 500 000

Utnyttjad kredit uppgår till 0 0

Not 13  Förändring av eget kapital

Aktie
kapital

Reserv
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång 127 600 25 000 403 180 1 096 377

Disposition enligt beslut 
av årets  årsstämma: 1 096 377 1 096 377

Utdelning 500 000

Årets resultat 843 006

Belopp vid årets 
utgång 127 600 25 000 999 557 843 006

Resultat och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

 

Göteborg den 29 oktober 2015

  Mikael Karlsson Martin Dohmen
  Ordförande Styrelseledamot

  Daniel Ryde Ulf Persson
  Styrelseledamot Styrelseledamot
   Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 29 oktober 2015.

Håkan Johansson
Auktoriserad revisor

Not 14  Obeskattade reserver

20150430 20140430

Ackumulerade överavskrivningar 870 000 900 000

Periodiseringsfond vid 2010 års  
taxering 0 187 000

Periodiseringsfond räkenskapsår 
20130430 580 000 580 000

Periodiseringsfond räkenskapsår 
20140430 680 000 680 000

Periodiseringsfond räkenskapsår 
20150430 500 000 0

2 630 000 2 347 000

Uppskjuten skatt avseende 
 obeskattade reserver 578 600 516 340

Not 15  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20150430 20140430

Förutbetalda intäkter 7 021 256 7 216 678

Upplupna personalkostnader 2 636 141 2 808 189

Övriga upplupna kostnader 512 606 678 815

10 170 003 10 703 682

NOTER
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Tripnet AB   Org.nr 5565075362

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Tripnet AB för 
räkenskapsåret 20140501  20150430.

Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 2029.

 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för  
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
 årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

 
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min 
revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

 En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn 
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i 
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering  
av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

 Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

 
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt
visande bild av Tripnet ABs finansiella ställning per den 20150430 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt  
års redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med  
års redovisningens övriga delar.

 Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen.

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Tripnet 
AB för räkenskapsåret 20140501  20150430.

 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
 beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och  
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.

 
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 
 dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvalt
ningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i Sverige.

 Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dis
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

 Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver 
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse
ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
 bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verk
ställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

 Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

 
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
 förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 
 
Kungsbacka 20151029
 

Håkan Johansson  
Auktoriserad revisor
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Tripnets jubileumsfond stöttar 

Mama Zebra Memorial Fund, 

Majblomman samt barnen på 

Drottning  Silvias barn- och 

ungdomssjukhus. 

Lämna gärna ett bidrag till Tripnets jubileumsfond, plusgiro: 73 48 014. 
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