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AB Transitio 
556033-1 984 

ARSREDOVISNING 
FC'JR AB TRANSITIO 

Styrelsen och verkstéllande direktéren fér AB Transitio, 556033-1984 avger hérmed érsredovisning far 2021. 

FéRVALTNINGSBERATTELSE 

Allmfint om verksamheten och bolagets héllbarhetsredovisning 
Bolagets aff‘érsidé ér att anskaffa och férvalta jérnvégsfordon, frémst motorvagnar, f'dr uthyrning till bolagets égare samt 
tillhandahélla tungt underhéll och sé kallade hégvérdeskomponenter (HVK). Syftet ér att genom sékerstéllande av 
kompetens, samordning och standardisering skapa synergier som bidrar till utveckling av regionaltrafik hos bolagets 
égare samt optimerar kostnadseffektiviteten ijérnvégsdriften. 
Pé uppdrag av véra égare ségerstéller vi att de kan tillhandahélla ett héllbart resandealtemativ genom regional tégtrafik i 

sina respektive Iénlregioner. Agarna véljer om de viII anskaffa fordon genom bolaget och utnyttja bolagets tjénster eller 
om de vill utfc'jra detta sjélva inom den egna verksamheten. Véra uppdragsgivares mélséttningar vad géller héllbarhet 
inom den regionala kollektivtrafiken styr ocksé till viss del vad bolaget har att beakta i det egna héllbarhetsarbetet. Val 
av typ och storlek pé fordon, utrustning, funktionalitet i passagerarutrymmen och nér det ér aktuellt att anskaffa eller 
avveckia fordon mm péverkas av hur véra égare planerar fér framtiden. 

Bolaget finansierar fordonsanskaffningar och andra stérre investeringar med sékerhet i form av borgen stélld av 
uppdragsgivande aktieégare. Finansiering upphandlas i konkurrens. Knappt hélften av fordonen égs av bolaget medan 
resten teasas frén svenska afférsbanker. Leasingskulden, motsvarande amorteringsdelen i lépande Ieasingavgifter 
samt fordonens restvérde uppgick per 2021-12-31 till 2168,5 Mkr (2837 Mkr). Under éret har leasekontrakt avseende 
tre X12 fordon avslutats och i decem ber avslutades en lease omfattande étta Contessa fordon av vilka tvé fordon 
fortsatt Iénefinansieras och Region Halland fivertagit égandet av fem fordon samt Region Skéne av ettfordon. Leasade 
fordon utgérs av Regina- och ltinofordon levererade éren 2000 — 2004, Contessafordon levererade under 2008-2009 
samt X11 fordon levererade 2013-2016. Fordonen utgbrs till 93 % av elektriska motorvagnar. En mindre del av 
fordonsflottan utgérs av dieselfordon fbr trafik pé ej elektrifierade banor. Under verksamhetséret har alla fordon varit 
uthyrda och vid periodens slut hade bolaget totalt 185 fordon ft‘nrdelade pé 63 Reginafordon, 17 Contessafordon, 13 
ltinofordon, 12 Coradiafordon, 25 X11 fordon, 5 X14 fordon och 50 Dostofordon. 

Bolaget finansierar séledes i allt vésentligt investeringar i fordon och hégvérdeskomponenter genom lén och leasing dér 
Iénefinansiering stér fbr ungefér 76% (65%) av den totala skuldvolymen. Lénefinansieringen tillhandahélls till 
6vervégande del av institutioner sésom Nordiska Investerings Banken, Europeiska lnvesterings Banken, AB Svensk 
Exportkredit och Kommuninvest. Fordonen uthyres till bolagets égare eller deras trafikbolag. Hyresavtalen l6per 
fartrédesvis under 8—10 ér. Den hyra som erléggs av hyrestagarna som erséttning fb'r fordon och de tjénster bolaget 
tillhandahéller erléggs enligt sjélvkostnadsprincipen eftersom bolaget ér icke-vinstdrivande. Uthyrningsvillkoren ér 
anpassade till bolagets finansiering, sévél amorterings- som rénteméssigt och bolaget éger rétt att justera hyran till 
hyrestagarna (égarna) vid éndringar av finansieringskostnaderna liksom 6vriga kostnader. 

De regioner/Iandsting som helt eller delvis ytterst ér égare i Transitio har i enlighet med Transitios ursprungliga 
aktieégaravtal garanterat bolagets étagande avseende fordonsanskaffning genom solidarisk borgen fér samtliga 
betalningsférpliktelser till féljd av ingéngna finansieringsavtal. Genom att regionerna/Iandstingen pé detta sétt tillkommit 
som égare successivt under en tioérsperiod finns det inskrénkningar i den solidariska borgen pé sé sétt att den endast 
avser finansieringsrelaterade étaganden frén och med dagen fér den férsta av respektive region/landstings 
undertecknade separata borgensfbrbindelsen. Efter beslut pé extra bolagsstémma hbsten 2012 om ny égarstruktur och 
styming av Transitio garanteras fortséttningsvis bolagets étaganden avseende fordonsanskaffning genom 
proprieborgen av respektive égare/borgensman. 
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Bolagets 6vergripande mélséttning néir det géller héllbarhet avseende miljé, sociala férhéllanden, personal, respekt f'dr 
ménskliga réttigheter och motverkande av korruption ér att den dagliga verksamheten ska préglas av respekt och 
ansvar inom némnda héllbarhetsomréden. Om verksamheten avviker frén detta ska det rapporteras, analyseras och 
étgérdas sé léngt méjjligt. Bolagets fordon ska vara en del i att méjliggéra f6r hyrestagarna/égarna att fullfblja sina 
étaganden avseende en héllbar regional spérbunden kollektivtrafik i landets olika lén/regioner. Under 2021 har det ej 
intréffat négon héllbarhetsrelaterad avvikelse i verksamheten. 

Transitios viktigaste intressenter (air bolagets égare och tillika kunder, dess leverantérer av fordon, tjénster och 
finansiering samt bolagets medarbetare. Genom att tillhandahélla véra fordon till bolagets égare/hyrestagare anvénds 
véra fordon ocksé dagligen av en stor méngd resenérer och hanteras av medarbetare inom de f6retag som levererar 
operatérs— och underhéllstjénster till véra hyrestagare. 

De policys som framfbr allt styr bolagets héllbarhetsarbete ér; upphandlingspolicy med tillhérande riktlinjer, 
uppf’o‘randekod f6r leverantérer, finanspolicy och riktlinjer fér representation, gévor, mutor och jév. | den dagliga 
kontorsverksamheten éven arbetsmiljépolicy, friskvérdspolicy, jémstélldhetspolicy, riktlinjer f6r resor i tj'a'msten samt 
bolagets personalhandbok. 

Prioriterade verksamhetsomréden avseende héllbarhet. 
Vid anskaffning av fordon och upphandling av tjénster tex tungt underhéll inom fordonsférvaitning styrs bolagets arbete 
till stor del av lagen om offentlig upphandling inom farsérjningssektorerna (LUF). Ut'dver detta tillkommer éven de 
bestémmelser som reglerar jérnvégstrafik generellt inom omréden som tex sékerhet, miljb och tillgénglighets— 
anpassning fijr funktionshindrade. Bolaget képer érligen varor och tjénster far omkring 250 miljoner kronor 
(fordonsanskaffningar exkluderade) frén ett stort antal leverantérer inom jérnvégsbranschen. Det ér huvudsakligen inom 
fordonsanskaffnings och férvaltningsverksamheten som frégoma om héllbarhet har st6rst betydelse och innebér st'o'rst 
risker. Nér det géller fordonsanskaffning ér Transitios mél att alla nya fordon anskaffade from 2017 skall ha en 
étervinningsgrad pé minst 95%. 

Bolagets tjénsteleverantérer ér baserade i Sverige och flertalet produktleverantérer etablerade i Europa/EU. Det kan 
fc'jrekomma att delkomponenter i spérfordon ér tillverkade i lénder utanfbr EU. Sévitt Transitio kénner till har inte négon 
av bolagets leverantérer haft tillverkning f6r Transitio E 3k risklénder under det géngna éret. Bolaget ér éven aktivt pé 
finansmarknadema dé verksamheten ér kapitalintensiv och préglas av stijrre éterkommande finansieringar av 
fordonsanskafiningar och inkép av hbgvérdeskomponenter. Attraktiviteten pé finansmarknaderna beror i férsta hand pé 
kreditvérdigheten hos bolagets égare/borgensmén men éven pé att de projekt som finansieras ér héllbara. Tillgéng till 
léngsiktig och stabil finansiering ér av stérsta vikt fér en Iéngsiktigt héllbar verksamhet. Bolagets mélséttning ér 6ver tid 
att (Ska andelen héllbar "gran" finansiering och méjligheten till detta bedéms som god utifrén den verksamhet som 
bolaget bedriver. F6r 2021 motsvarar andelen "gran" héllbar lyft finansiering 61% (83%) av total lyft finansiering dér 
st'o‘rre refinansieringar av éldre fordon péverkar érets andel grbn finansiering. All lyft finansiering féjr nya fordonsprojekt 
ér grén. ‘ 

Sé styr vi verksamheten externt 
Bolaget strévar efter att genomféra upphandlingar pé ett sé ansvarsfullt sétt som mbjligt. Eftersom bolaget ffjljer LUF 
tillémpar bolaget dérigenom de Iagstéllda kraven inom héllbarhetsomrédet. Bolagets uppférandekod f'o'r leverantérer 
styr de héllbarhetskrav bolaget stéller pé sina leverantérer avseende ménskliga réttigheter, personal och sociala 
férhéllanden, miljb samt motverkande av korruption. Dértill stéller koden krav pé att tillémplig miljblagstiftning uppfylls 
samt att FN:s konvention mot korruption beaktas. Tillémpningen av uppférandekoden innebér att kraven pé héllbarhet 
skall féljas oavsett i vilket [and 50m leverantéren tillverkar eller tillhandahéller produkter och tj'e'mster. Uppférandekoden 
grundas bland annat pé fbljande internationella fiverenskommelser om arbetsvillkor och ménskliga réttigheter: 
- FN:s allménna fbrklaring om de ménskliga réttigheterna. 
- FN:s konventioner om barns réttigheter och om avskaffandet av all slags diskriminering mot kvinnor. 
- ILO:s (International Labour Organization) konventioner om ménskliga réttigheter i arbetslivet. 
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Bolagets mélséttning ér att motsvarande bestémmelser skall ingé i de avtal bolaget tecknar sé att samtliga relevanta 
leverantérer och deras underleverantbrer omfattas av uppfdrandekoden. Bolaget har éven infért en bestémmelse i nya 
upphandlingskontrakt som ger méjligheten att héva avtal far det fall att en leverant'o'r vésentligen misskéter sig och inte 
lever upp till de krav som stélls i uppférandekoden. Under verksamhetséret 2021 her ingen leverantc‘jr misskétt sig i 
Transitios projektférhéllande till uppférandekodens krav sé léngt bolaget kénner till. 

Med avseende pé milj6 stéller bolaget utbver uppférandekoden far leverantérer éven krav i upphandlingarna fbr att 
minimera anvéndandet av miljéjfarliga produkter/produktion b|.a utifrén Kemikalieinspektionens PRlO—Iista, krav pé 
étervinning av material, krav pé miljécertifiering och fijr éndamélet anpassade krav pé LCC (Life Cycle Costs) och LSC 
(Life Support Costs). 1 upphandlingar fér ocksé bolagets Ieverantérer lémna uppgifter om arbetet med miljéfrégor, 
arbetsférhéllanden eller annat f6r den specifika upphandlingen relevanta héllbarhetsfrégor. lnformationen utvérderas 
och kan utgéra del av bolagets urval av leverantérer och avtalspartners. 

sa' styr vi verksamheten internt 
Bolaget har antagit en upphandlingspolicy med tillhb‘rande riktlinjer. Genom dessa riktlinjer inférlivas och tydliggbrs 
rutiner och instruktioner f6r bolagets anstéllda avseende uppstéllande av héllbarhetskrav mm i inkijps- 
Iupphandlingsprocessen. l inkbpsverksamheten utgér éven riktlinjer f6r representation, gévor, mutor och jév ett 
vésentligt styrdokument. 

Bolagets personal och dess kontorsverksamhet har en relativt Iiten direkt péverkan pé milj'dn i det dagliga arbetet och 
bolaget har dérfbr ej négon generell miljépolicy tillémplig pé det lépande kontorsarbetet. Bolaget strévar efter att 
effektivisera energianvéndning och gér inkép av ekologiska och nérproducerade varor sé léngt det ér mfjjligt. Det 
omréde dér bolaget och dess anstéllda har stérst direkt péverkan ér transporter och resor vilket styrs genom bolagets 
antagna riktlinjer ffjr resor i tjénsten. Huvudregeln ér att miljépéverkan skall beaktas och att allménna transportmedel 
som tég och kollektivtrafik nyttjas ifbrsta hand. Bolagets medarbetare har éven méjlighet att nyttja farménen av érskort 
pé kollektivtrafiken i Stockholm. From 2020 genomférs en néjd medarbetarundersékning minst vartannat ér. 

Bolaget har kollektivavtal som reglerar l6ner och 6vriga anstéllningsvillkor fér arbetstagarna. l 6vrigt ffjljs de nationella 
Iagar som firms géllande arbetsvillkor. Bolaget erbjuder éven sina anstéllda en rad andra f6rméner som t.ex. flexibla 
arbetstider, friskvérdsbidrag mm. Pé bolaget finns ett skyddsombud som féretréder de anstéllda i arbetsmiljéfrégor. 
Individuella medarbetarsamtal och Iénesamtal genomférs érligen. Vid behov kan mélinriktade och systematiska 
personalutvecklingsétgérder tas fram fbr den enskilde medarbetaren eller generella utvecklingsétgérder vidtas far all 
personal. Bolaget informerar éven medarbetarna Ibpande i syfte att aka medvetandet kring héllbarhetsfrégor dér bl a 
motverkande av korruption ér av vikt i en upphandlande organisation. 
Uppfé/jning

_ 

Bolaget har som mélséttning att kontinuerligt félja upp héllbarhetsarbetet vad géller bolagets leverantijrer generellt och 
specifikt utifrén ingéngna avtal innehéllande uppférandekoden. Bolagets héllbarhetsarbete utvérderas kontinuerligt 
varigenom arbetsrutiner och policys uppdateras efter behov samt utbildningsinsatser gérs. 

Bolagets verksamhet och véisentliga hindelser under rakenskapséret 
Transitios verksamhet delas in i ett antal verksamhetsomréden; fordonsférvaltning, férvaltning av 
hbgvérdeskomponenter, projekt, ekonomi och finansiering, juridik och upphandling, medarbetarna och 
bolagsadministration allmént. Vésentliga planerade aktiviteter inom respektive verksamhetsomréde sammanstélls varje 
ér i en verksamhetsplan. F'o'ljande stérre aktiviteter har genomférts under 2021. 
Regina fordonsfc'jrva/tning ' 

Tungt underhéll av hfigvérdeskomponenter fortgér men verksamheten ér fortsatt ej i fas vad géller tidplan. Under éret 
har flera nya avropsavtal fdr tungt underhéll hégvérdeskomponenter upphandlats fér att sékerstélla nya avtal géllande 
frén 2022. Genomfbrandeprojektet av Reginaflottans upprustning fyra inklusive kompletterande "midlife" étgérder pégér. 
Upprustning av det farsta fordonet slutférdes under november 2021. Upprustning av det andra fordonet i serien pégér 
och kommer att levereras under Q1 2022. Serieproduktion sker med start av fordon fyra under 02 2022 och dé kommer 
produktionstakten att 6ka dé tvé fordon i taget tillgéngliggérs far leverantéren. Projektet fér nyinstallation av 
signalsékerhetssystem ERTMS pé Regina och Itino fordon fortgér och enligt ny fiverenskommen tidplan fér projektet ér 
installation pé detfbrsta Regina fordonet planerad att starta i slutet av Q1 2022. 
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Uppgradering av ERTMS signalsékerhetssystem pé Reginafordon i drift hos Norrtég pégér dér endast fyra av sex 
Reginafordon uppgraderades innan i érets slut vilket negativt péverkat flexibliteten i turs'e'lttning av fordonsflottan. 
Reginafordonens passagerarinformationssystem har problem med systematiska fel och obsoleta reservdelar och en 
upphandling av en systemuppgradering har startats under éret. Motsvarande problem finns éven avseende system fbr 
vérme, ventilation och luftkonditionering. Identifierade kortsiktiga étgérder pégér far att minimera risk f'c'>r avstéllda 
fordon. Parallellt har beslut om att starta upp ett projekt fér att livsléngdssékra systemet fattats. Projektet inleds med en 
férstudie fér att under QZ 2022 fivergé i upphandling. Vésentliga aktiviteter i bolagets verksamhetsplan far 2021 her 
delvis uppfyllts. 
ltino fordonsfdrvaltning 
Genomférande av tungt underhéll av hbgvérdeskomponenter fortgér enligt plan. Upphandling av upprustning fyra och 
tungt underhéll av fordon startades under Q4 2021. Avtal férv'éntas tecknas under Q1 2022 och start av genomférande 
av upprustnings och tungt underhéllsaktiviteter planeras till Q4 2022. Projektet f6r att utvérdera biobrénsle som nytt 
méjligt drivmedel i stéllet f'o'r diesel i syfte att stédja égarnas/hyrestagarnas héllbarhetsmél pégér. Projektet har 
férskjutits i tid pé grund av uteblivna lésningar f6r tankning av biobrénsle inom det trafikomréde dér tester skall 
genomfb‘ras. Tillsam mans med égare/hyrestagare pégér identifiering av ett alternativt trafikomréde f6r tester. Itinoflottan 
har genom éren haft problem med motorbrénder dér flera aktiviteter vidtagits. I samréd med 6vriga égare av Itinofordon 
har en upphandling av automatiskt brandsléckningssystem f6r motorutrymmet startats. Installation av system pé fordon 
ska enligt tidplan starta i slutet av 2022. Livsléngdsanalysen far bolagets Itino fordon ér fc'jrsenad och planeras nu att 
genomféras under 2022 i stélletfbr 2021. Arbetet genomférs i samarbete med 6vriga Itino fordonségare. Vésentliga 
aktiviteter i bolagets verksamhetsplan fér 2021 her till fivervégande del uppfyllts. 
Contessa fordonsférvaltning 
Upprustningen av bolagets 17 Contessa fordon tillsammans med 6vriga 94 Contessa fordon inom ramen fér 
bresundstégssamarbetet ér under genomférande. Projektet har levererat 24 fordon enligt plan under 2021 och totalt 
her 64 fordon Ievererats. Férvéntad Ieverans fér 2022 ér ytterligare 24 fordon. Projektet f'o‘r nyinstallation av 
signalsékerhetssystem ERTMS fortgér enligt plan. Installation pé det farsta fordonet startades under éret och ska 
levereras fér erfarenhetsdrift i slutet av 2022. 
En Iivsléngdsanalys i syfte att identifiera status och nulége fér Contessaflottan pégér. Analysen ska Iigga till grund fér 
prioriteringar och beslut om vilka extra étgérder som behéver vidtas under fordonens kvarvarande livsléngd. Under éret 
har flera delleveranser gjorts och planen ér att en komplett reinvesteringsplan ska levereras per Q4 2022. Vésentliga 
aktiviteter i bolagets verksamhetsplan fbr 2021 her delvis uppfyllts. 

X11, X12 och X14 fordonsfdrvaltning 
Tungt underhéll avseende hégvérdeskomponenter har fortgétt enligt plan under perioden. En 6verenskommelse om 
slutférande av tidigare genomfért 0mbyggnads—/upprustningsprojekt far X11 fordonen har tréffats med leverantéren 
under éret. Nollstéllning och upprustning pégér sedan i augusti och vid érsskiftet hade sju fordon levererats. 
Slutleverans av samtliga 25 fordon planeras till QB 2022. Bolagets X12 fordon har avvecklats genom skrotning och 
finansiell slutreglering med uppdragsgivande égare/hyrestagare har skett under éret. En livsléngdsanalys har pébérjats 
fér bolagets X14 fordon och planeras att levereras under Q1 2022. Nuvarande hyrestagare bedéms inte ha behov av 
fordonen frén 2023. Vésentliga aktiviteter i bolagets verksamhetsplan fdr 2021 har uppfyllts. 

Dosto fordonsfdrvaltning 
Fbrvaltningen fortgér i god samverkan mellan beréirda parter; operatérer, underhéllsleverantbrer. fordonsleverantér, 
hyrestagarna och Transitio. Flera étgérder sésom uppdaterade mjukvaror och vinterférberedande étgérder har inf'drts 
pé fordonen under éret vilket har lett till att fordonens tillgénglighet fér trafik har 6kat och driften stabiliserats. En 
kompletterande bestéllning av erforderligt antal hégvérdeskomponenter till poolen har genomférts under éret. 
Vésentliga aktiviteter i bolagets verksamhetsplan fér 2021 har uppfyllts. 
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Coradia fordonsfc’jrva/tning 
Genomfc'jrande av tungt underhéll avseende hégvérdeskomponenter fortgér enligt plan. Nya avropsavtal fér tungt 
underhéll av hégvérdeskomponenter och fordon inklusive upprustning tvé av fordon har upphandlats och tecknats under 
éret. Utférande av étgérderna pé férsta fordonet startades upp i slutet av éret och slutférdes med levererans enligt plan i 

bérjan av 2022. Samtliga 12 fordon genomfbrs i serie och slutleverans sker under 2023. Under éret her uppgradering av 
ERTMS signalsékerhetssystem pé Coradia och Reginafordon i drift hos Norrtég genomf'drts f6r att m6ta motsvarande 
uppgradering av Trafikverkets infrastruktur. Den uppgraderade infrastrukturen driftsattes under november och samtliga 
Coradia fordon var uppgraderade fbre denna tidpunkt. Vésentliga aktiviteter i bolagets verksamhetsplan f6r 2021 her 
uppfyllts. 
Fdrva/tning av hdgvérdeskomponenter 
Coronapandemin her under éret ej haft négon stérre péverkan pé hbgvérdeskomponentpoolerna déir leveranser har 
fortsatt enligt plan. Genomfijrt férbéttrings- och utvecklingsarbete kring poolprocessema har méjliggjort en béttre 
kontroll fiver upparbetningscykeln, status och tillgéng till komponenter. Genomfbrd érlig inventering av 
hégvérdeskomponenter till samtliga fordon visar pé ett gott resultat. Oversyn av avtal fér deltagande i 

hbgvérdeskomponentpooler har slutférts under éret och arbetet med att ersétta befintliga kundavtal pégér. 

En modell fér att upphandla och tillhandahélla strategiska reservdelar till véra hyrestagare och Transitios égare som 
innehar motsvarande fordonstyper har tagits fram under éret med syftet att minimera Iénga avstéllningstider vid 
reparation av fordon i samband med krock eller kollision. Strategiska reservdelar ér delar som nyttjas séllan och har 
Iéng leveranstid och ingér normalt inte i Transitios ansvar att tillhandahélla. 
Transitio har under éret tagit fram ett arbetssétt och genomfdrt ett férsta méjte med en systemleverantér till véra fordon. 
Syftet med mc'jtena 'ér att kontinuerligt fiver fordonens livsléngd tréffa viktiga systemleverantbrer fér att tex. erhélla 
information om systemens framtid, risker fér inkurans/féréldring eller att delge véra erfarenheter om hur systemen 
presterar fér att proaktivt kunna vidmakthélla systemen prestanda och funktionalitet fiver den tekniska livsléngden. 
Projekt (fordonsfc'irvaltning och fordonsanskaffning) 
l samarbete med Mélardalstrafik Mélab AB och pé uppdrag av dess bakomliggande égare fortgér leveransprojektet f6r 
etapp ett och tvé av 33 + 12 st regionaltégsfordon och finansiering fér detta. Per érsskiftet 2021/2022 har preliminéirt 
fivertagande av totalt 42 fordon gjorts och vid érsskiftet godkéndes éven en férsta delverifiering av krav fér definitivt 
fordonsijvertagande dér verifieringsprocessen kommer att fortgé under kommande ér. | samréd med regionerna 
bakom Tég l Bergslagen (Orebro, Véstmanland, Dalarna och Gévleborg) har éven ett ytterligare avrop gjorts av sju 
Dostofordon under hb'sten 2021. 

Leveransprojektet avseende étta st Dostofordon till Region Uppsala pégér. Vid érsskiftet gjordes en fbrsta delverifiering 
av krav far definitivt fordonsijvertagande och verifieringsprocessen kommer att fortgé under kommande ér. Bolagets 
projekt i samarbete med och pé uppdrag av de fyra regionerna bakom Krbsatégssystemet f6r nyanskaffning av 20 
elektriska motorvagnar och 8 bimodala fordon plus optioner pégér. Efter ny tilldelning av fordonsleverantér under 1:3 
kvartalet 2021 har leveransprojektet startat. Vald leverantér ér den spanska fordonstillverkaren CAF, S.A med 
fordonstypen Civity. ' 

Bolagets deltagande i digitaliseringsprojektet drivet av Luleé Tekniska Universitet och finansierat av Vinnova har fortgétt 
under éret. Projektet syfte ér att utveckla en neutral digitaliserad plattform féjr datainsamling och dataanalys kring fordon 
och infrastruktur och avslutades i inledningen av 2022. Lérdomarna har varit ménga och flera ér direkt knutna till behov 
av och krav pé ett framtida fordonsférvaltningssystem och bolaget har dérfc'jr under éret startat upp ett projekt med 
mélet att i slutet av 2024 ha ett nytt fordonsfc'irvaItningssystem i drift. Under éret har en farstudie genomférts och med 
start under Q1 2022 genomférs en sé kallad Request for Information (RFI), far att erhélla méjliga leverantbrers svar pé 
utskickad féjrfrégan. 
Hérutéver har éven pilotprojektet f6r digital fordonsévervakning d‘ér systemstbd installerats pé fordon fér att m6j|iggijra 
datainsamling fortgétt. Fbrséket sorn genomf'drts pé ett antal Reginafordon har avslutats och planeras istéillet att 
fortsétta pé en annan fordonstyp. Projektet har som huvudsyfte att kartlégga méjlighetema till en mar proaktiv 
fordonsféjrvaltning. 
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Ekonomi—finansiering 
Arbetet med bolagets ekonomi och redovisning har utférts enligt plan under éret och likasé f6r bolagets skuldférvaltning. 
Awikelser frén finanspolicyn har noterats vad géller placeringsbelopp per motpart i samband med lyft av finansiering féjr 
fordonsanskaffning. Bolagets ekonomi har fortsatt utvecklats gynnsamt och fordonshyrorna f6r merparten av befintliga 
fordon héllits pé en oféréndrad nivé f6rutom dér hbjningar gjorts utifrén beslutade étgérder och inférda 
tilléggsinvesteringar. Finansiellt stresstest av bolagets skuldférvaltning har genomférts utan anmérkningar. Léngfristig 
finansiering avseende Dosto fordon till Mélardalstrafik har n yts under éret liksom finansiering av férskottsbetalningar f6r 
fordonsanskaffning till Krésatégen / Kustpilen och Tég i Bergslagen. Refinansieringar av éldre fordon har gjorts f'dr 773 
MSEK under éret. Vésentliga aktiviteter i bolagets verksamhetsplan fbr 2021 har uppfyllts. 
Juridik och upphandling 
En leverantérsrevision av tre leverantérer med fokus pé héllbarhets- och miljéjkrav med utgéngspunkt i bolagets 
uppférandekod har genomférts, varvid inga noterbara avvikelser identifierades. Arbetet med att ta fram standardiserade 
avtalsmallar har fortlépt under éret. En sékerhetsskyddsanalys har genomfijrts och ett antal nyckeltal tagits fram fér 
funktionen bl.a. i syfte att b'e'xttre méta effekten av bolagets upphandlingar. Vésentliga aktiviteter i bolagets 
verksamhetsplan far 2021 har uppfyllts. 

Medarbetare 
Sjukfrénvaron fbr 2021 uppgér till 0,7% (22%). Medarbetarsamtal och skyddsrond har genomfijrts under éret liksom en 
n'djd medarbetarundersb‘kning genom A great place to work med mycket bra resultat. Bolagskonferens har genomférts 
med all personal med fokus pé bla verksamhetsplan fc'jr kommande ér, nyckeltal fér styrning av verksamheten och 
ekonomi. En nyrekrytering har genomfbrts under éret och bolaget har éven haft en visstidsanstélld medarbetare. Vid 
érets slut hade bolaget 22 st (20) anstéllda. Vésentliga aktiviteter i bolagets verksamhetsplan fbr 2021 uppfylldes till 
100%. 
Bolaget —— administration 
Verksamheten her under éret bedrivits i enlighet med bolagets égardirektiv, 6vriga styrande dokument och en god 
intern kontroll. Tvé méten har héllits med bolagets égarréd dér f6r verksamheten aktuella frégor har redovisats och 
diskuterats. Likasé har tvé méten héllits med bolagets lekmannarevisorer och deras externa revisionsstéd rbrande 
bolagets verksamhet. Sex stycken ordinarie styrelseméten har héllits enligt plan samt ett extra styrelseméte. Under 
éret har bolaget genomfért en férsta kundundersékning med hjélp av externt konsultstbd. Undersékningen 
genomfbrdes som en kvalitativ intervjuundersbkning med vissa kvantitativa inslag dér bolaget ‘o'verlag fick gott 
resultat men éven fbrslag pé férbéttringar och ett utékat étagande inom fordonsfijrvaltningen. Bolagets 
internkontrollplan her under perioden reviderats, faststéllts och fbljts upp av styrelsen. Lekmannarevisorerna har 
lagt fram sin plan fér granskning avseende verksamhetséret. Uppféjljning av érets verksamhetsplan har skett 
fortlépande under éret och en ny verksamhetsplan fijr néstkommande ér har utarbetats och faststéllts av styrelsen. 
Coronavirusets péverkan pé Transitios verksamhet under 2021 her varit relativt begrénsad men vissa effekter har 
funnits i leverantbrsledet kring fordonsférsérjning och fordonsunderhéll kopplat till problem med materialfbrsérjning. 
Efter rékenskapsérets utgéng har kriget i Ukraina dominerat nyhetsfl'ddet samtidigt som fortsatta Covidrelaterade 
problem ocksé péverkar leveranskedjor. Hérutdver har réntemarknaderna fortsatt den under hésten tilltagande 
h6jningen av swapréntor i accelererande takt under inledningen av 2022. Bolagets 6vergripande férvéntan ér att 
utbuds- och Ieveransproblem fortsatt kan ge effekt i fom av leveransf‘o'rseningar och akade materialkostnader 
genom indexregleringar i befintliga avtal och i nya upphandlingar framéver liksom att bolaget genereIIt sett kommer 
att fé hbgre finansieringskostnader i form av 6kande lénemarginaler och framfér allt hégre kostnader fc'jr 

réntesékringar. 
Risker och oséikerhetsfaktorer 
AB Transitio delar in ffjrekommande risker i tre omréden, omvérldsrisk (konjunkturkénslighet och 
tjénsternas/produkternas framtid), finansiell risk (valuta—, rénte-, finansierings- och kreditrisk) samt 
verksamhetsrisk (kundkoncentration. driftsrisk, risker i rbrelsekostnader samt avtal och tvister). Omvérlds— och 
verksamhetsrisker bevakas fortlépande. Féretagets verksamhet préglas av stabilitet med svenska landsting 
och regioner som kunder och tillika égare. Fbretaget anskaffar och férvaltar endast fordon pé uppdrag av 
égarkretsen med borgen frén dessa som sékerhet. Driftsrisker och risker f'dr tvister finns framfb'r allt i 

fordonsanskaffningsprojekt och stérre underhélls- / upprustningsprojekt dér upphandlingama kan bli faremél fér 
averprbvningar och leveranserna kan pr'a'lglas av kvalitetsbrister och leveransférseningar. 

Faretaget anvénder finansiella instrument i sin verksamhet. En beskrivning av dessa samt finansiella risker 
éterfinns under noterna 2 och 4 under tilléggsupplysningar. 

TeamEngine Document E-Sign ID: 2979027Bvo6BE~430A-9658-66E78554C74C. Page 7 of 25.

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: C6E05EAD-3EEE-45B8-AD7C-BE095D279F81. Page 7 of 28.



TeamEngine E-Signing 

8 (24) 

Ekonomi 

Siffror inom parentes avser motsvarande vérde f6r perioden 2020-01-01 - 2020-12—31 . 

Nettoomséttningen uppgér till 787 Mkr (700 Mkr) och érets 6kning beror frémst pé 6kad uthyrning av nya 
Dostofordon och vidarefakturerade kostnader fér anskafiningsprojekt. Resultatet efter finansiella poster ér 10,9 Mkr 
(6,2 Mkr) och frémst en effekt av négot légre rénte— och férvaltningskostnader én f'c'Jrvéntat. 

F6r att férbéttra finansieringsvillkoren genomfbrde Transitio under éren 2000, 2002 och 2003 leasingtransaktioner 
med amerikanska banker som investerare avseende spérfordon. Négra Iiknande transaktioner har inte genomf'drts 
efter 2003. Transaktionerna vilka ingicks under ér 2000 har avslutats. I de amerikanska leasingtransaktionerna har 
Transitio étagit sig att under Iéptiden betala vagnhyror. Erforderliga medel har dels deponerats pé konto i bank, dels 
placerats i amerikanska vérdepapper. Nettot av mottagna férskottsbetalningar och lémnade depositioner har 
skuldférts i bolagets balansrékning och periodiseras som finansiell intékt aver spérfordonens nyttjandetid som ér 30 
ér. De senaste érens utveckling pé finansmarknaden har lett till att kompletterande s'aikerhet i form av bankgarantier 
har stéllts ut fér att uppfylla villkoren i leasing transaktionerna. Garantierna som stélldes uti bérjan av 2009 och 
2013 i enlighet med villkoren i dessa Ieasingavtal géller med nuvarande fbrutséttningar t o m 2022. 

Bolagets nettoinvesteringar under perioden uppgér till 865 Mkr (2 249 Mkr) vilket liksom féregéende ér 
huvudsakligen hénfbr Sig till att bolaget fortsatt att ta leverans av nya regionaltégsfordon till Mélardalstrafiken. 
Bolagets Iikvida medel her under perioden 6kat med 518 Mkr (fg period minskat med 119 Mkr) och uppgick vid 
periodens slut till 776 Mkr (257 Mkr). Storleken pé likvida medel vid érsskiftet péverkas av lyftfinansiering far lasen 
av Ieasekontrakt i bérjan av januari 2022. 

Stéllda sékerheter avser 2,2 Mkr (2,2 Mkr) pé spérrat konto hos Handelsbanken fc'jr tryggande av bolagets 
pensionsskuld. 

Bolaget har éven en kreditfacilitet hos Handelsbanken om 60 Mkr (60 Mkr) vilken ej ér ianspréktagen per 2021-12- 
31. 

Flerérsfiversikt 

(Mkr) 2021 2020 2019 2018 2017 
Nettoom séttning 787 700 559 536 519 
R‘o‘relseresultat 98 97 71 94 90 
Resultat e. finansiella poster 11 6 0 5 —14 

Balansomslutning 7697 5 974 3 965 3 210 3 135 
Antal fordon totalt 185 184 159 145 145 
varav leasade fordon 94 107 113 113 113 
Genomsnittsrénta 0,88% 1,08% 1,35% 1 ,41% 1,58% 
Réntebindning 3,84 4,13 2,92 2,62 3,29 
Kapitalbindning 6,47 5,42 3,8 3,04 3,76 
Totala skulder 9 007 8 038 6 533 5 984 6 053 
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Agarfarhauanden 
Bolaget hade per 2021-12—31 fijljande égare: 

Region Uppsala 5% 
AB Storstockholms Lokaltrafik 5% 
Region Jémtland Hérjedalen 5% 
Kommunalf'drbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Vésternorrlands Iéin 5% 
Region Vésterbotten 5% 
Region Kronoberg 5% 
Kommunalférbundet Norrbottens léns Kollektivtrafikmyndighet 5% 
Véstra Gétalandsregionen 5% 
Region Kalmar 5% 
Region Véstmanland 5% 
Region Dalama 5% 
Region Orebro lén 5% 
Region Gévleborg 5% 
Region Ostergétland 5% 
Region Blekinge 5% 
Region Jénképings Ién 5% 
Region Halland 5% 
Region Vérmland 5% 
Region Skéne 5% 
Region Sérmland 5% 

Féjljande égare har under 2021 haft en representant i bolagets égarréd: Region Uppsala, AB Storstockholms 
Lokaltrafik, Region Véstmanland, Region Gévleborg, Region Halland, Region Vérmland samt Kommunalfbrbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Vésternorrlands Ién. 

Férslag till disposition betréiffande resultat (kronor) 
Till érsstémmans fbrfogande stér féljande ansamlad fijrlust 

Balanserat resultat —786 070 
Arets resultat —‘l 48 612 

-934 682’ 

Styrelsen fbreslér att den ansamlade férlusten disponeras sé att 
i ny rékning fiverféres -934 682 

—934 682‘ 

Bolagets resultat och stéllning framgér av efterféljande resultat— och balansrékningar med tilléggsupplysningar. 
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AB Transitio 
556033-1984 

RESULTATRAKNING Not 2021-01.01 2020.01.01 
(Tkr) 2021-12-31 2020-12-31 

R6relsens intéikter 

Nettoomséttning 7933133 699 778 

786 772 699 778 

R6relsens kostnader 
\{agnkostnader 5 -351 182 -339 007 
Ovriga externa kostnader 6 -74 663 -57 530 
Personalkostnader 7 —26 124 -24 630 
Avskrivningar av materiella anléggningstillgéngar 12,13,14 -234 327 -181 731 
Ovriga r6relsekostnader “#2299 ______ — 

Rérelseresultat 98 476 96 880 

Resultat frén finansiella poster 
Rénteintékter och liknande intékter 8 4 183 4 065 
Réntekostnader och liknande kostnader 9 WW:91_808 ------ 

—94 748_ 

Resultat efter finansiella poster 10 851 6197 

Bokslutsdispositioner 
Féréndring fiveravskrivningar 1O ____;11 003 - -6 209‘ 

Resultat f6re skatt -149 -3 

Skatt pé érets resultat 11 —- — 

ARETS RESULTAT -149 -3 

TeamEngine Document E—Sign ID: 2979027B-06E5E-430A-9658—66E7BSB4C74C. Page 10 of 25.

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: C6E05EAD-3EEE-45B8-AD7C-BE095D279F81. Page 10 of 28.



TeamEngine E—Signing 

11 (24) 

AB Transitio 
5560334984 

BALANSRAKNING Not 2021-12-31 2020-12-31 
(Tkr) 

TILLGANGAR 

Anlfiggningstillgéngar 

Materiella anlfiggningstillgéngar 
Inventarier, verktyg och installationer 12 175 545 
Utleasat rullande material 13 5 486 003 4 619 213 
lnventarier i leasade fordon 14 44 793 45 920 

5 530 971 4 665 678 
Finansiella anlfiggningstillgéngar 

Andra Iéngfristiga fordringar 15 1 169 417 809 362 

1 169 417 809 362‘ 

Summa anlfiggningstillgéngar 6 700 388 5 475 040 

Omsfittningstillgéngar 

Varulager m m 

Reservdelslager till rullande material 5 375 4 111 
"""MIS‘E‘E “m" 

4 111 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 89 402 83 311 
Aktuella skattefordringar 1 971 943 
Cvriga fordringar 19 818 62 469 
Fijrutbetalda kostnader och upplupna intékter 16 104 417 91 261 

215 608 237 984 
Kassa och bank 775 564 257 056 

Summa omsfittningstillgéngar 996 547 499 151 

SUMMA TILLGANGAR 7 696 935 5 974 191_ 
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BALANSRAKNING Not 2021-12-31 2020-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

Aktiekapital (200 000 aktier) 20 000 20 000 
Reservfond 56 56 

20 056 20 056 
Fritt eget kapital 

Balanserad vinst eller f6rlust -786 -783 
Arets resultat -149 -3 

-935 -786 

Summa eget kapital 19 121 19 270 

Obeskattade reserver 17 33 608 22 608 

Avséittningar 18 
Avséttningar fér pensioner och liknande fbrpliktelser 13 712 12 577 
Avsatt till fordonsunderhéll 207 336 149 841 
Ovriga avséttningar 11 319 17 006 

232 367 179 424 
Léngfristiga skulder 19 

Skulder till kreditinstitut 5 816 154 4 895 020 

5 81615£f 4395 020 
Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 1 060 576 348 052 
Leverant‘o'rsskulder 111 776 83 595 
Skatteskulder _ _ 

Ovriga kortfristiga skulder 4 995 4 922 
Upplupna kostnader och ftjrutbetalda intékter 20 418 338 421 300 

1 595 685 857 869 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 696 935 5 974191 
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AB Transitio 
5560334 984 

RAPPORT OVER 
FORANDRING | EGET KAPITAL 
(Tkr) 

Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Balanserad Summa 
Aktie- Reserv- vinst eller Arets eget 

kapital fond f6rlust resultat kapital 

lngéende balans per 1 januari 2020 20 000 56 -402 -381 19 273 

Disposition av faregéende érs resultat -381 381 - 
Arets resultat -3 —3 

Utgéende balans per 31 december 2020 20 000 56 -783 -3 19 270 

Balanserad Summa 
Aktie— Reserv- vinst eller Arets eget 

kapital fond fbrlust resultat kapital 

lngéende balans per 1 januari 2021 20 000 56 -783 -3 19 270 
Disposition av fbregéende érs resultat —3 3 - 
Arets resultat —149 -1 49 
Utgéende balans per 31 december 2021 20 000 56 -786 -149 19 121 
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AB Transitio 
556033—1 984 

KASSAFLODESANALYS 2021-01-01 2020-01-01 
(Tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 

Den l6pande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 10 851 6 197 
Justeringar fér poster som inte ingér i kassaflédet: 

Avskrivningar 234 328 181 731 
Avséttning far fordonsunderhéll 57 495 18 409 
Ovriga avséttningar -5 686 —5 686 
Férutbetalda réntekostnader/leveranskostnader 14 551 12 911 
Féréndring avséttning till pension 1 135 1 945 
F6rlust vid utrangering av installationer i rullande material 2 000 — 

Kassafléde frén den lépande verksamheten fare 
ffirfindringar av r6relsekapital 314 674 215 507 

Kassafléde frén fér'aindringar i r5relsekapital 
Minskning(+)/6kning(-) av kundfordringar -6 091 10 556 
Minskning(+)/6kning(-) av 6vriga fordringar 28 465 -42 171 
Minskning(+)/6kning(~) av lager -1 264 71 
Minskning(—)/6kning(+) leverantérsskulder 28 180 -116 235 
Minskning(—)/6kning(+) av 6vriga kortfristiga skulder —2 888 40 485 

Kassaflfide frén den lfipande verksamheten 361 076 
_ 

108 213 

Investeringsverksamheten 

lnvesteringar i inventarier — ~280 
lnvesteringar i rullande material -‘| 099 855 —2 428 448 
lnvesteringar inventarier i leasade fordon -6 357 —2 257 
Fbrséljning av instaIIationer i rullande material 4 016 — 

Férséljning av inventarier i leasade fordon _ 576 ~_ ~ 

Kassafléde frén investeringsverksamheten -‘| 101 620 —2 430 985 

Finansieringsverksamheten 
Minskning(+) / bkning(-) av léngfristiga fordringar —374 606 139 132 
Minskning (-) / 6kning (+) av skulder till kreditinstitut 1 633 658 2 064 212 

Kassafléde frén finansieringsverksamheten 1 255552".- ”mimidéwm 

Arets kassafléde 518 508 -119 428 
Likvida medel vid érets b6rjan 257 056 376 484 

Likvida medel vid érets slut 22 {775 564 mum-Egimiiéréw 
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AB Transitio 
556033-1984 

NOTER 

Not 1 Allmiin information 
AB Transitio med organisationsnummer 5560334984 fa'r ett aktiebolag registrerat i Sverige med sz'a'te i Stockholm. 
Adressen till huvudkontoret ér Drottninggatan 92. 

Not 2 Redovisningsprinciper och véirderingsprinciper 
Fijretaget tillémpar Arsredovisningslagen (1995:1554) och Bokfbringsnémndens allménna réd BFNAR 2012:1 
Arsredovisning och koncemredovisning ("K3"). 

Intfikter 
lnt'ékter redovisas till det verkliga vérdet av den erséittning som erhéllits eller kommer att erhéllas, med avdrag far 
mervérdeskatt. rabatter, returer och liknande avdrag. 

Féretagets intékter bestéri huvudsak av hyresintékter avseende uthyrning av jérnvégsfordon, se beskrivning nedan under 
rubriken Ieasingavtal. | fordonshyrorna ingér en del som avserfbrskott f6rframtida upprustning av jérnvégsfordon vilken 
redovisas som fb'rutbetald intékt och intéktsférs i takt med art kostnaden f6r dessa upprustningar belastar resultatet genom 
avskrivningar. Hyresintékten innehéller éven en del avseende tungt underhéll fb'r vilket Transitio lépande gb‘r avséttningar 
och som enligt avtal med hyrestagarna av tégen ingér i hyresdebiteringen. 

Utdelning och rénteintékter 

Utdelningsintéikter redovisas nér égarens réitt att erhélla betalning har faststéllts. 

Rénteintékter redovisas férdelat fiver léptiden med tillémpning av efiektivréntemetoden. Effektivréntan ér den rénta som gijr 
att nuvérdet av alla framtida in- och utbetalningar under rénteblndningstiden blir Iika med det redovisade vérdet av fordran. 

Leasingavtal 
Ett finansiellt leasingavtal ér ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och f6rdelar som férknippas med égandet av en 
tillgéng i allt véisentligt fiverfbrs frén leasegivaren till leasetagaren. (")vriga Ieasingavtal klassificeras som operationella 
Ieasingavtal. Verksamheten innebér att bolaget har ingétt leasingavtal f'dr finansering av jérnvégsfordon vilka bolaget i sin 
tur hyr vidare. Samtliga leasingavtai redovisas enligt reglerna féjr operationell leasing. 

Leasetagare 
Leasingavgifter far leasingavtal kostnadsférs linjéirt fiver leasingperioden. 

Hyresavta/ 
lnt'ékterna i hyresavtalen intéktsférs linjért fiver leasingperioden. 

Utlfindsk valuta 
Fbretagets redovisningsvaluta érsvenska kronor (SEK). 

Omrékning av posteri ut/éndsk valuta 

Vid varje balansdag réknas monetéra posteri utl'a‘mdsk valuta om till balansdagens kurs. lcke-monetéra poster, som 
vérderas till historiskt anskaffningsvérde i en utléndsk valuta, réknas inte om. Valutakursdifferenser redovisas i 

r6relseresultatet eller som finansiell post utifrén den underliggande afféirshéndelsen, i den period de uppstér, med undantag 
f6rtransaktioner som utgfjr sékring och som uppfyller villkoren f6r sékringsredovisning av kassafléden eller av 
nettoinvesteringar. 
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Léneutgifter 
Léneutgif’ter avseende Iénat kapital som kan hénfb'ras till inkt'jp, konstruktion eller produktion av en tillgéng som tar 
betydande tid att féirdigstéilla innan den kan anvéndas eller séiljes inréknas i tillgéngens anskafiningsv'a'lrde till den tidpunkt 
dé tillgéngen fir férdigstélld f6r dess avsedda anvéndning eller férséljning. (")vriga Iéneutgifter redovisas i resultatréikningen i 
den period de uppkommer. 

Erséittningar till anstfillda 
Erséittningartill anstéillda iform av l6ner. betald semester. betald sjukfrénvaro m m samt pensioner redovisas i takt med 
intjénandet. Betréiffande pensioner och andra erséittningar efter avslutad anstéllning klassificeras dessa som 
avgiftsbestéimda ellerférménsbestémda pensionsplaner. Faretaget innehar béde avgiftsbest'émda och férménsbestémda 
pensionsplaner. Det finns inga 6vriga léngfristiga erséttningar till de anstéllda. 

Pensionsplaner 
Fér avgiftsbestémda planer betalarfijretaget faststéillda avgifter tiII en separat oberoende juridisk enhet och har ingen 
f6rpliktelse att betala ytterligare avgifter. Féretagets férménsbestémda planer redovisas i enlighet med K3‘s 
f6renk|ingsregler. Féretagets resultat belastas f6r kostnader i takt med attférménerna intjéinas vilket normalt sammanfaller 
med tidpunkten fér nér premier erléggs. 

lnkomstskatter 
Skattekostnaden utgc‘jrs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 

Aktue/l skatt 
Aktuell skatt beréknas pé det skattepliktiga resultatet far perioden. Skattepliktigt resultat skiljer Sig frén det redovisade 
resultatet i resultatrékningen dé det harjusterats fér ej skattepliktiga intékter och ej avdragsgilla kostnader samt far intékter 
och kostnader som ér skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beréknas enligt de skattesatser 
som géller per balansdagen. 

Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt redovisas pé temporéira skillnader mellan det redovisade véirdet pé tillgéngar och skulder i de finansiella 
rapportema och det skatteméssiga vérdet som anvénds vid berékning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
enligt den 3 k balansrékningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas fbri princip alla skattepliktiga temporéra 
skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip fér alla avdragsgina temporéira skillnader i den omfat’ming det 
ér sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga (fiverskott. Obeskattade reserver redovisas inklusive 
uppskjuten skatteskuld. 

Det redovisade vérdet pé uppskjutna skattefordringar omprbvas varje balansdag och reduceras till den del det inte léngre ér 
sannolikt att tillréckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgéngliga fér aft utnyttjas, helt eller delvis. mot den 
uppskjutna skattefordran. 

Vérderingen av uppskjuten skatt baseras pé hur fbretaget, per balansdagen, férvéntar sig att étervinna det redovisade 
vérdet f6r motsvarande tillgéng eller reglera det redovisade vérdet fér motsvarande Skuld. Uppskjuten skatt beréknas 
baserat pé de skattesatser och skatteregler som har beslutats fdre balansdagen. 

Aktue/I och uppskjuten skatt fér perioden 
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intékt i resultatrékningen, utom nér skatten fir héinffirlig till 
transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sédana fall ska éven skatten redovisas direkt mot eget kapital. 

Materiella anléggningstillgéngar 
Materiella anléggningstillgéngar redovisas till anskaffningsvéirde efter avdrag fér ackumulerade avskn‘vningar och 
eventueHa nedskrivningar. 

Anskaffningsvéirdet bestér av inképspriset och utgifter som ér direkt hénfijrliga till férvérvet f6r att bringa den pé plats och i 
skick att anvéndas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgéngen eller redovisas som en separattillgéng, néir det 5r 
sannolikt att framtida ekonomiska férdelar som éir f6rknippade med posten kommer att tillfalla faretaget och att 
anskaffningsvérdet f6r densamma kan métas pé ett tillfbrlitligt sétt. Alla 6vriga kostnaderffijr reparationer och underhéll 
samt tillkommande utgifter redovisas i resultatréikningen i den period dé de uppkommer. 

Dé skillnaden i fdrbrukningen av en materiel] anléggningstillgéngs betydande komponenter bedéms vara vésentlig, delas 
tillgéngen upp pé dessa komponenter. 

Avskrivningar pé materiella anléggningstillgéngar kostnadsférs sé att tillgéngens anskaffningsvérde, eventuellt minskat 
med beréknat restvérde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjén fiver dess bed‘dmda nyttjandeperiod. Om en tillgéng har 
delats upp pé olika komponenter skrivs respektive komponent av separat fiver dess nyttjandeperiod. Avskrivning pébérjas 
nia'r den materiella anléggningstiligéngen kan tas i bruk. Materiella anléggningstillgéngars nyttjandeperioder uppskattas till: 
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lnventarier 3 ér 
Utleasat rullande material, fordon 25-30 ér 
Utleasat rullande material, hégvérdeskomponenter 10-25 ér 
Utleasat rullande material, upprustningar 3-15 ér 
lnventarier i leasade fordon 3—10 ér 

Bedémda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprt‘jvas om detfinns indikationer pé att férvéntad férbrukning har 
fijréndrats vésentligtjémffirt med uppskattningen vid féregéende balansdag. Dé fbretaget éndrar bedémning av 
nyttjandeperioder, omprb'vas éven tillgéngens eventuella restvérde. Effekten av dessa éndringar redovisas framétriktat. 

Borttagande frén balansrékningen 
Det redovisade vérdet féir en materiell anléggningstillgéng tas bort frén balansrékningen vid utrangering eller avyttring, eller 
néir inte négra framtida ekonomiska fbrdelar véntas frén anvéndning eller utrangering/avyttring av tillgéngen eller 
komponenten. Den vinst eller fb'rlust som uppkommer nér en materiel] anléggningstillgéng eller en komponent tas bort frén 
balansrékningen ér skillnaden mellan vad som eventuellt erhélls, efter avdrag fér direkta ffirséljningskostnader, och 
tillgéngens redovisade vérde. Den realisationsvinst eller realisationsftirlust som uppkommer nér en materiell 
anléggningstillgéng eller en komponent tas bort frén balansrékningen redovisas i resultatrz'a'kningen som en 6vrig 
r6relseintékt eller 6vrig r6relsekostnad. 

Nedskrivningar av materiella anlfiggningstillgéngar och immateriella tillgéngar 
Vid varje balansdag analyserar f6retaget de redovisade vérdena f<'5r materiella anléggningstillgéngar och immateriella 
tillgéngar fbr att faststélla om det finns négon indikation pé att dessa tillgéngar har minskat i vérde. Om sé ér fallet, 
beréknas tillgéngens étervinningsvfirde fijr att kunna faststélla vérdet av en eventuell nedskrivning. Dér det inte 5r mfijligt 
att berékna étervinningsvérdet fér en enskild tillgéng, beréknas étervinningsvérdet fb'r den kassagenererande enhet till 
vilken tillgéngen hbr. 

Atervinningsvéirdet ér det hégsta av verkligt vérde med avdrag fbr f6rs'aljningskostnader och nyttjandevérdet. Verkligt vérde 
med avdrag ffirférséljningskostnader ér det pris som fb'retaget beréknar kunna erhélla vid en farséljning mellan kunniga, av 
varandra oberoende parter, och som har ett intresse av att transaktionen genomféirs. med avdrag fér sédana kostnader 
som ér direkt hénfb‘rliga till férséljningen. Vid beria'kning av nyttjandevéirde diskonteras uppskattat framtida kassafléjde till 
nuvérde med en diskonieringsrénta fare skatt som éterspeglar aktuell marknadsbedémning av pengars tidsvérde och de 
risker som férknippas med tillgéngen. Framtida kassafléden bedéms utifrén prognoserfér de kommande fem éren. 

Om étervinningsvérdet f6r en tillgéng (eller kassagenererande enhet) faststélls till ett Iia'gre vérde én det redovisade vérdet. 
skn'vs det redovisade vérdet pé tillgéngen (eller den kassagenererande enheten) ned tiH étervinningsvérdet. En 
nedskrivning kostnadsférs omedelbart i resultatrékningen. 

Vid varje balansdag gérféretaget en beddmning om den tidigare nedskrivningen inte léngre ér motiverad. Om sé ér fallet 
éterfb'rs nedskrivningen delvis eller helt. Dé en nedskrivning éterfbrs, 6kar tillgéngens (den kassagenererande enhetens) 
redovisade vérde. Det redovisade via'rdet efter éterfbring av nedskrivning fér inte fiverskrida det redovisade vérde som 
skulle fastst‘eillts om ingen nedskrivning gjor’ts av tillgéngen (den kassagenererande enheten) under tidigare ér. En 
éterfiiring av en nedskrivning redovisas direkt i resultatrékningen. 

Finansiella instrument 
De huvudsakliga finansiella risker som fdretaget ér exponerat fér ér rénterisk, valutan‘sk, kreditrisk. likviditetsrisk och 
finansieringsrisk. En redogéjrelse fijr dessa éterfinns under not 4 Derivat och finansiella instrument. 

Féretagets finanspolicy innehéller ett antal policygrundande nyckeltal vilka definierar styrprinciperna ffjr 
finansverksamheten och aktuella finansiella risker. Féretagets fivergripande mélséttning ér att ha en stabilitet och 
f‘c3rutségbarhet i verksamhetens finansieringskostnader far att mbjliggéra motsvarande fljrutségbarhet och stabilitet i 

hyresséttningen till hyresm'ainnen. 

En finansiell tillgéng eller finansiell skuld redovisas i balansrékningen nér f6retaget blir part till instrumentets avtalsenliga 
villkor. En finansiell tillgéng bokas bort frén balansrékningen néir den avtalsenliga r‘eitten till kassafléidet frén tillgéngen 
upphc‘jr, regleras eller nérféretaget fb'rlorar kontrollen fiver den. En finansiell skuld. eller del av finansiell skuld, bokas bod 
frén balansrékningen nér den avtalade férpliktelsen fullgérs eller pé annat sétt upphér. 

Kodfristiga placeringar 
Vérdepapper som 5r anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvérde och i 

efterffjljande vérderingari enlighet med lfa'gsta vérdets princip till det légsta av anskaffningsvérde och marknadsvia’rde. 

Kom‘ristiga skulder 
Kortfristiga skulder véirderas till nominellt belopp. 

Léngfristiga fordringar vérderas efter det férsta redovisningstillféliet till upplupet anskaffningsvérde. 
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Léneskulder och le verantdrsskulder 
Léneskulder och Ieverantfirsskulder redovisas initialt til! anskafiningsvérde efter avdrag f6r transaktionskostnader. Skiljer 
sig det redovisade beloppet frén det belopp som ska éterbetalas vid fbrfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 
r‘éntekostnad fiver lénets Iéptid med hjélp av instrumentets effektivrénta. Hérigenom fiverensstémmer vid férfallotidpunkten 
det redovisade beloppet och det belopp som ska éterbetalas. 

Upp/upet anskaffningsvéirde 
Med upplupet anskaffningsvérde avses det belopp till vilket tillgéngen eIIer skulden initialt redovisades med avdrag far 
amorteringar. tillégg eller avdrag fér ackumulerad periodisering enligt effektivréntemetoden av den initiala skillnaden mellan 
erhéllet/betalat belopp och belopp att betala/erhélla pé férfallodagen samt med avdrag far nedskrivningar. 

Effektivréntan ér den rénta som vid en diskontering av samtliga framtida fbrvéintade kassafléden 6ver 
den fijrvéntade laptiden resulterar i det initialt redovisade v'érdet far den finansiella tillgéngen eller 
den finansiella skulden. 

Derivatinstrument 
F'dretaget ingér derivat transaktioner fijr att begrénsa féretagets rénte- och valutarisker. Derivat fér endast anvéndas f'cir 
riskhantering inom finanspolicyns ramar. Ingéngna derivatkontrakt bestér per 2021-12-31 av ranteswappar. 

Fbretaget till‘aimpar sz'a'kringsredovisning i syfte att minska fluktuationer i resultatet som en féljd av sékring av r'ainte- och 
valutarisker. Omvérdering sker ej av den s'aikrade posten om detfinns en motsatt vérdeféréndring pé s‘ékringsinstrumentet. 
Fijrhéllandet mellan sékringsinstrument och den sékrade posten dokumenteras och ffiljs fortlépande liksom 
derivatinstrumentets effektivitet nér det géller att motverka féréndringari kassafléiden som ‘ér hénférliga till de séikrade 
posterna. 

Sékringsredovisningen upphér om sékringsinstrumentetf6rfal|er, séljs, awecklas eller Ib'ses in, eller sékringsrelationen inte 
lé‘mgre uppfyller villkoren far sékringsredovisning. 

Transitio utnyttjar réntewappar fér att hantera r'ainterisken som uppstér vid upptagande av Ién till rérlig rénta. EventueIIt 
resultat frén en sékringstransaktion som avbryts i fbrtid resultatférs. Réntebindningsstrukturen ska véljas 55 at an 
kostnadseffektiv réntekostnad uppnés i fijrhéllande till finansiell stabilitet och far att begrénsa effektema av éndrade 
marknadsférutséttningar déir r'énterisken i f'drhéllande till fakturerade hyror utgér ett métt pé hur bolagets égare/hyrestagare 
péverkas. 

Transitio utnyttjar valutaterminer och valutaswappar fér att hantera valutarisker som uppstér vid inkép av fordon och 
komponenter till dessa. Eventuellt resultatfrén en sékringstransaktion som avbryts i f6rtid péverkar anskaffningsvérdet ftjr 
den aktuella tillgéngen. 
Varulager 
Varulager vérderas till det Iégsta av anskaffningsvérdet och nettoférséljningsvérdet pé balansdagen. Anskaffningsvérdet 
beréiknas genom tillémpning av férst- in-fb'rst—ut—metoden (FlFU). Nettoférséiljningsvérde éir fbrséljningsvérdet efter avdrag 
fdr beréknade kostnader som direkt kan hénféras till farséljningstransaktionen. 

I anskaffningsvérdet ingér utgifter fb’r ink6p, tillverkning samt andra utgifter fijr att bringa varorna till deras aktuella plats och 
skick. l anskaffningsvéirdetfér en egentillverkad tillgéng ingér, utijver sédana kostnader som direkt kan hénfbras till 
produktionen av tillgéngen, en skélig andel av indirekta tillverkningskostnader. 
Likvida medel 
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra 
kortfristiga likvida placeringar som létt kan omvandlas till kontanter och ér f6remél f6r en obetydlig risk fc‘jr 

vérdefluktuationer. F6r att klassificeras som likvida medel fér Ib'ptiden inte fiverskrida tre ménader frén tidpunkten f6r 
férvéirvet. 

Avsfittningar 
Avséttningar redovisas n'air f6retaget har en befintlig f6rp|iktelse (legal eller informell) som en 1‘6le av en intréiffad héndelse, 
det 'air sannolikt att ett utfléde av resurser kommer att krévas f'dr att reglera férpliktelsen och en tillffirlitlig uppskattning av 
beloppet kan g'dras. F6retagets avséttningar utgérs av avséttningar fér tungt underhéll, pensioner samt amorteringsdel i 

uttagna hyror fére leasestart. 

Transitio har ett étagande att utfijra tungt underhéll av égda och leasade jérnvégsfordon. Avs'éttningar gérs lbpande, efter 
érlig kérstrécka med antagen genomsnittlig kostnad, baserat pé underhéllsplan far respektive fordonstyp. Avséttningarna 
ianspréktas nér étgérder fér tungt underhéll utférs. 

| enlighet med fb'retagets hyresavtal debiteras hyrestagarna dessa utgifter som en del av hyran. Avséittningarna omprb‘vas 
regelbundet inom ramen fér fordonsférvaltningen av respektive fordonstyp. Vid behov av att justera avséttningarna har 
féretaget méjlighet attjustera hyresnivén och dérmed hyresintéikten frén hyrestagaren med motsvarande belopp. Féretagets 
hyresavtal ér utformade sé att f6retaget har rétt att via hyran kompensera sig f'dr de Bkade omkostnader som uppstér tex vid 
6kade avséittningar fbr tungt underhéll. 

Fbretagets avséittningar fb'r pensioner motsvarar beréknad pensionsskuld féir f6retagets pensionsférpliktelser. 

Ovriga avséttningar avser amorteringsdel i uttagna hyror fare leasestart, fér att fé en korrekt periodisering av framtida 
leasingavgifter. 
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Eventualférpliktelser 
En ansvarsffirbindelse éir en m6j|ig férpliktelse till féljd av intréffade héindelser och vars férekomst endast kommer att 
bekr‘éftas av att en eller flera osékra framtida h'éndelser. som inte helt ligger inom féjretagets kontroll, intréa'ffar eller uteblir. 
eller en befintlig férpliktelse till fdljd av intréffade héndelser. men som inte redovisas som skuld eller avséttning eftersom det 
Inte ér sannolikt att ett utflijde av resurser kommer att krévas féjr att reglera fbrpliktelsen eller fijrpliktelsens storlek inte kan 
ber'éknas med tillrécklig tillfbrlitlighet. 

Eventualtillgéngar 
En eventualtillgéng ér en méjlig tillgéng till fbljd av intréffade hindelser och vars f6rekomst endast kommer att bekria‘ftas av 
alt en eller flera osékra framtida héndelser. som inte helt Iigger inom fijretagets kontroll, intréiffar eller uteblir. En 
eventualtillgéng redovisas inte som en tillgéng i balansrékningen. 

Kassaflfidesanalys 
Kassaflédesanalysen visarféretagets féréindringar av faretagets likvida medel under rékenskapséret. Kassaflédesanalysen 
har uppréittats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflédet omfattar endast transaktioner som medfért in- och 
utbetalningar. 

Nycketalsdefinitioner 
Réntebindning - genomsnittlig kvarstéende |6ptid i ér till rénteregleringstidpunkt fér samtliga krediter i skuldportféljen. 
Kapitalbindning - genomsnittlig kvarstéende léptid i ér till slutfbrfall fér réntebérande skulder. Genomsnittsrénta - 
genomsnittlig rénta f‘ér samtliga finansiella instrument i skuldportféljen, lén, rénteswappar och leasar. Samtliga nyckeltal 
visar véirdet per aktuell balansdag. 

Véisentliga beddmningar och antaganden 
Far att kunna uppréitta érsredovisning enligt K3 méste fc'jretagsledningen géra bedb‘mningar och antaganden som péverkar 
redovisade tillgéngar, skulder, intékter och kostnader. Dessa bedtjmningar baseras pé sévél historiska erfarenheter som 
andra faktorer som bedémts som rimliga under rédande omsténdigheter. Faktiskt utfall kan skilja Sig frén dessa 
bedffimningar 0m andra antaganden 961's eller andra fbrutséttningar fareligger. Bedbmningar och antaganden ses fiver 
regelbundet. Andringar av bedémningar redovisas i den period éindringen gfirs om éndringen endast péverkar denna 
period, eller den period éndringen gérs och framtida perioder om éndringen péverkar béde aktuell period och framtida 
pefloden 

Derivat och finansiella instrument 

Kreditrisk 
Med kreditrisk avses risken att en motpart eller emittent inte kan fullg'dra sina étaganden gentemot ffiretaget. Exponeringen 
mot kreditrisk uppkommer framfér allt vid placering av 6verskottslikviditet men uppkommer éven till féfiljd av positive 
marknadsvérden i derivat. | syfte att minimera kreditrisken finns givna ramar fér exponeringen gentemot motparter. Enligt 
fijretagets finanspolicy fér kreditrisk endast tas pé motparter med god kreditvérdighet, baserat pé vélrenommerade 
ratinginstituts véirderingar, till ett begr‘a‘nsat belopp och med begrénsad léptid. 

Likviditetsn'sk 
Likviditetsrisk innebér an en placering inte omedelbart kan omséttas pé marknaden utan att stora fbrlusteri marknadsvérde 
uppstér. Likviditetsrisken minimeras genom att hélla lbptiden pé placeringar till hijgst ett ér och genom att placera i 

tillgéngar med lég risk och h'ég Iikviditet. 

Finansieringsrisk utgérs av risken fér att kostnaden ffjr féretagets refinansiering eller nyuppléning blir vésentligt hdgre eller 
ombjliggérs. Féretagets finansieringsrisk minimeras genom anvéndandet av olika motparter och vél spridda lénefén‘all. All 
upphandlingen av finansiering skall ske i konkurrens. med god framffiirhéllning och vid behov med kreditlfifien. 

Réinterisk 
Med réinterisk avses risken att verkligt vérde eller framtida kassaflijden fluktuerar till fijljd av éndrade marknadsréntor. 
Faretaget 5r huvudsakligen exponerat mot rénterisk genom dess lénefinansiering. Fijr lén med rérlig rénta péverkas 
bolagets framtida finansiella kostnader vid éndrade marknadsréntor. Faretaget péverkas ocksé av éndrade marknadsréntor 
som en féiljd av de derivatinstrument som innehas fér att sékra transaktionsexponeringen. 

Féretagets samtliga rénteswappar innebér att r6r|ig r'e'mta swappas till fast rénta och ér identifierade som 
kassaflédessékringar, innebérande sékring av féretagets kassafldde h'ainfijrligt till Ién som léjper med rérlig rénta. 
Utestéende réinteswappar per 2021-12-31 uppgér till 4 575 (4 355) MSEK. 

Valutarisk 
Med valutarisk avses risken at’t verkligt v'a'rde eller framtida kassafléden fluktuerar till féljd av éndrade valutakurser. 
Exponeringen f6r valutarisk ér hénférlig till betalflijden i utléndsk valuta (EUR), sé kallad transaktionsexponering i samband 
med inkép av fordon och fordonskomponenter. Valutaexponeringen i Iépande fléden ér mycket liten. 

Fbretagets samtiiga valutaterminer innebér att utléndska valuta (EUR) kan képas till en i f6rv'ég bestémd kurs vid en 
bestéimd tidpunkt och éir identifierade som kassaflédessékringar innebérande s'akring av ffjretagets kassaflb‘de hénférligt till 
betalningar av fordon och fordonskomponenter. Utestéende valutaterminer per 202142-31 uppgér till 0 (0). 

Det verkiiga vérdet f6r rénte- och valutaderivat uppgick per 202142-31 till ett totalt belopp om -28(—132)MSEK. 
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AB Transitio 
556033-1 984 

Not 5 Leasingavtal 

Leasingavtal - leasetagare 
Féretaget fir leasetagare genom leasingavtal avseende jérnvégsfordon. Summan av érets kostnadsfb'rda leasingavgifter uppgér till 
175 033 Tkr (198 352 Tkr). Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppségningsbara Ieasingavtal férfaller enligt ffjljande: 

Férfallotidpunkt: 2021 2020 
Inom ett ér 125 378 146 503 
Senare én ett ér men inom fem ér 208 112 246 860 

Senare én fem ér 13 757 8 932 
Summa 347 247 402 345 
Hyresavtal far uthyrning av fordon 
Fr'jretaget ér leasegivare genom leasingavtal avseende jérvégsfordon som hyrs ut till kunder. Framtida hyresintékters del avseende 
Ieasingkostnader f6rfaller enligt féljande: 

Fijrfallotidpunkt: 2021 2020 
Inom ett far 113 563 35 211 
Senare én ett ér men inom fem ér 261 720 66 665 
Senare én fem ér 17 166 - 
Summa 392 449 152 876 

Hyreskontrakten med bolagets hyrestagare ér utformade sé att hyrestagaren har en skyldighet att betala hyra fér fordonen fram till 
dess en ny hyrestagare kan anvisas eller fordonen séljas. Upphér hyreskontraktet har enligt aktieégaravtalet den aktieégare f6r vars 
rékning fordonen ér infbrskaffade skyldighet att svara fbr att Transitio erhéller full kostnadstéckning fér fordonen. 

Not 6 Upplysning om erséittning till revisorn 
2021 2020 

Deloitte AB 

revisionsuppdrag 265 241 
6vriga tjénster 84 42 

Fénroendevalda revisorer 
revisionsuppdrag 7O 

, 90 
Summa 419 373 

Med revisionsuppdrag avses revisorns erséttning fér den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av 
érsredovisningen och bokféringen, styrelsens och verkstéllande direktérens férvaltning samt arvode fér revisionsrédgivning som 
lémnats i samband med revisionsuppdraget. 

Not 7 Antal anst'eillda, lbner, andra erséttningar och sociala kostnader 

2021 2020 
Antal Varav Antal Varav 

Medeltalet anstiillda anstéllda antal méin anstéillda antal man 

21 15 20 14 

Styrelse och ledningsgrupp 202142-31 2020.12.31 
Kvinnor: 

styrelseledamijter 4 4 
ledningsgrupp 1 1 

Mén: 
styrelseledambter 5 5 
ledningsgrupp 3 3 

Totalt 13 13 
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2021 2020 

Léner, andra Soc kostn Soc kostn 
erséttningar L6ner och (varav Lbner och (varav 
och sociala andra pensions- andra pensions- 
avgifter ersfittningar kostnader) erséttningar kostnader) 

15 673 9840 13994 9617 
{-4123) (4717) 

Totalt 15 673 9 840 13 994 9 617 
(.4123) (4717) 

2021 2020 
Léner och Styrelse och Styrelse och 
andra ersfittningar VD (varav 

.. 
VD (varav 

ftirdelade mellan styrelse- tantiem Ovriga tantiem évriga 
ledamfiter och anstfillda och dylikt) anst'aillda och dylikt) anstéillda 

1 704 13 969 1 705 12 289 
H H 

Totalt 1 704 13 969 1 705 12 289 

Pensioner 
F6retagets kostnad fbr avgiftsbestz'a‘mda pensionsplaner uppgér till 2 955 Tkr (2 727). 

Av féretagets pensionskostnader avser 485 Tkr (488) gruppen styrelse och VD. Féretaget har inga utestéende pensionsférpliktelse 
till dessa O (0). VD har pensionsfbrmén med premie motsvarande 35% av lénen. Uppségningstiden fér VD ér sex ménader. Vid 
uppsz‘a‘gning frén bolagets sida har VD rétt till avgéngsvederlag motsvarande 12 ménadsléner. 

Not 8 Ranteintéikter och liknande intéikter 

2021 2020 

Rénteintékter, bank 138 20 
Ovriga finansiella intékter 4 045 4 045 
Summa 4 183 4 055 

Not 9 Réintekostnader och liknande kostnader 
2021 2020 

Rantekostnader, Iéngfristiga skulder —60 804 ~68 699 
R'a'ntekostnader, kortfristiga skulder -27 519 -22 469 
Réntedel i érets pensionskostnad —264 -295 
Bankgaranti i US-lease -3 215 -3 350 
Kursdifferenser —6 66 
Ovriga finansiella kostnader — -1 

Summa -91 808 .94 743 

Not 10 Bokslutsdispositioner 
2021 2020 

Féréndring av 6veravskrivningar ~11 000 -5 200 

Not 11 Skatter 

2021 2020 

Aktuell skatt 

Skatt pé firets resultat 
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Avstfimning av érets skattekostnad 

2021 2020 

Redovisat resultat fare skatt -149 —3 

Skatt beréknad med skafiesats 20.6% -31 -1 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 20 22 
Nyttjat skatteméssigt underskott _ _21 

Skatteffekt av underskott 11 _ 

Summa 0 o 

Arets redovisade skattekostnad 0 0 

Not 12 lnventarier, verktyg och installationer 

2021-12-31 2020-12-31 

lngéende anskaffningsvérden 1 588 1 308 
lnkbp — 280 
Utgéende ackumulerade anskaffningsvfirden 1 588 1 538 

lngéende avskrivningar —1 043 -448 

Arets avskrivningar enligt plan ~370 ~w-g5 
Utgéende ackumulerade avskrivningar -1 413 .1 043 

Utgéende planenligt restvérde 175 545 

Not 13 Utleasat rullande material 

2021-12-31 2020—12-31 

Ingéende anskaffningsvérde 5 481 656 3 053 209 
Inkép 1 095 317 2 412 845 
Omklassificeringar frén inventarieri leasade fordon 1 098 15 602 

Avyttringar och utrangeringar W —3 861 - 

Utgéende ackumulerade anskaffningsvérden 6 574 210 
"""""" 

5 481 555 
lngéende avskrivningar enligt plan —862 443 -679 631 
Omklassificeringar frén inventarier i leasade fordon 431 -8 559 
Arets avskrivningar enligt plan —226 918 -173 943 
Avyt’tringar och utrangeringar “fl _______________________ 5‘ 

Utgéende ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 088 207 -862 443 

Utgéende planenligt restv'airde 5 486 003 4 619 213 

Not 14 Inventarier i leasade fordon 

2021-12-31 2020-12-31 
Ingéende anskaffningsvérden 69 269 67 026 
Omklassificeringar till inventarieri rullande material —1 098 -15 602 
Arets aktiverade projekt 10 895 17 882 
Avyttringar och utrangeringar _ -5 109 -37 
Utgéende ackumulerade anskaffningsv'airden 73 957 5m? 
lngéende avskrivningar enligt plan -23 349 -25 040 
Omklassificeringar till inventarier i Ieasade fordon 131 8 869 
Arets avskrivningar enligt plan -7 040 —7 192 
Avyttringar och utrangeringar 1_ 9ng , 77777 

14 
Utgéende ackumulerade anskaffningsvéirden -29 164 -23349 

Utgéende planenligt restv'érde 44 793 45 920
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Not 15 Andra Iéngfristiga fordringar 

, 
2021-12-31 2020-1261 

Férutbetalda kostnader f6r uthyrda fordon och fordon under anskaffning 762 459 231 508 
Férskofi i pégéende leveransprojekt 417 853 595 736 
Aktiverade projekt fér inventarier i leasade fordon —10 895 -17 882 
Utgéende redovisat véirde 1 169 417 809 362 

Not 16 Ffirutbetalda kostnader och upplupna intékter 

2021-12-31 2020-12-31 
Férutbetalda kostnader 23 729 20 738 
gpplupna hyresintékter 78 882 68 775 
Ovriga upplupna intékter 1 806 1 748 
Summa 104 417 91 261 

Not 17 Obeskattade reserver 
2021 -12-31 2020-1 2-31 

Ackumulerade 6veravskrivningar 33 608 22 608 

Uppskjuten skatteskuld avseende obeskattade reserver uppgér till 6 923 (4 657) Tkr. 

Not 18 Avséittningar 

Fordons- Ovriga 
2021-12-31 Pensioner underhéll avséttningar Summa 

Vid érets bérjan 12 577 149 841 17 006 179 424 
Tillkommande avséttningar 1 336 103 056 - 104 392 
Belopp som tagits i ansprék -201 -45 561 —5 687 -51 449 
Vid érets slut 13 712 207 336 11 319 232 367 

Fordons- évriga 
2020-12-31 Pensioner underhéll avsé‘ttningar Summa 

Vid érets bérjan 10 632 131 432 22 692 164 756 
Tillkommande avséittningar 2 208 85 182 ~ 87 390 
Belopp som tagits i ansprék —263 -66 773 —5 686 -72 722 
Vid érets slut 12 577 149 841 17 006 179 424 

Ovriga avsz'a'ttningar avser amorteringsdel i uttagna hyror fére Ieasestart fbr att fé en korrekt periodisering av framtida 
leasingavgifter. Periodisering sker 6ver leasingperioden, fijretrédesvis 8-16 ér. 

Not 19 Léngfristiga skulder 
2021-12-31 2020-12-31 

Skulder till kreditinstitut 5 778 504 4 853 324 
Férutbetalda intékter US—lease 37 650 41 696 

Summa 5 816154 4 895 020 

’ Not 20 Upplupna kostnader och fijrutbetalda intfikter 
2021-12-31 2020-12-31 

Eersonalreiaterade kostnader 4 770 3 484 
Ovriga upplupna kostnader 15 346 17 465 

Férutbetald vagnhyra 105 361 113 591 

Erhéllna férskott fér upprustning 280 769 274 667 
Erhéllna fbrskott f6r underhéll 12 092 12 092 
Summa 418 338 421 300 
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Not 21 Stéillda sfikerheter och eventualffirpliktelser 

Stfillda sfikerheter 2021-1 2-31 2020-12-31 

Pantsatta likvida medel som sékerhet f6r pensionsétagande 2 186 2 186 

Not 22 Likvida medel i kassaflfidet 

2021-1 2-31 2020-12-31 

Disponibla tillgodohavanden hos banker och 
andra kreditinstitut 775 564 257 056 

Summa 775 564 257 056 

Not 23 Antal aktier och kvotvéirde 

2021-12-31 20204 2-31 
Antal aktier 200 000 200 000 
Kvotvérde 100 100 

Not 24 Ffirslag till resultatdisposition 

Till érsstémmans f6rfogande stér féljande ansamlad férlust 

Styrelsen f6res|ér att den ansamlade férlusten p5 934 682 kr bverférs i ny rékning. 

Not 25 H'éndelser efter rékenskapsérets utgéng 

Bolaget noterar inga vésentliga héndelser som péverkat érsbokslutet fram till dagen ffir styrelsens underskrifter. 

Underskrifter 

Stockholm den 19 april 2022 

Nils—Eric Gustavsson Christer Holmgren 
Styrelsens ordférande 

Ake Bengtsson Sara Catoni 

Roger Vahnberg Maria Héglander 

Helena Ekroth Fredrik Jonsson 

Magnus von Bahr Sofia Malander 
Verkstéllande direktér 

Vér revisionsberéttelse har avgivits den 

Deloitte AB 

Camilla Backlund 
Auktoriserad revisor 
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Deloitte; 

REVISIONSBERATTELSE 

Till bolagsstéimman i AB Transitio 
organisationsnummer 556033-1984 

Rapport om érsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfért en revision av firsredovisningen fdr AB 
Transitio f6r rékenskapséret 2021-01-01--2021—12-31. 

Enligt v5r uppfattning har Srsredovisningen uppréttats i 

enlighet med firsredovisningslagen och ger en i alla 
v'asentliga avseenden r'attvisande bild av AB Transitios 
finansiella stéillning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat och kassafléde fbr éret enligt 
Srsredovisningslagen. Férvaltningsberéttelsen 5r férenlig 
med Ersredovisningens 6vriga delar. 

Vi tillstyrker dérfér att bolagsstamman faststéller 
resultatrékningen och balansr‘akningen. 

Grund fér uttalanden 
Vi har utféjrt revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. VErt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs nérmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Vi ér oberoende i férhgllande 
till AB Transitio enligt god revisorssed i Sverige och har i 

évrigt fullgjort vért yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhéa‘mtat ér 
tillréckliga och éndamélsenliga som grund fér vgra 
uttalanden. 

Styrelsens och verksté/lande direktbrens ansvar 
Det ér styreIsen och verkstéllande direktéren som har 
ansvaret fbr att Ersredovisningen uppr'attas och att den 
ger en réttvisande bild enligt firsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkstéllande direktéren ansvarar éven fc‘jr 

den interna kontroll som de bedémer ér nédvéndig fdr 
att uppréitta en érsredovisning som inte innehéller nggra 
vésentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p3 
oegentligheter eller misstag. 

Vid uppréttandet av Srsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkstéllande direktéren fér bedémningen av 
bolagets férmfiga att fortséitta verksamheten. De 
upplyser, nér $3 éir till'ampligt, om férhéllanden som kan 
pfiverka férmfigan att forts'atta verksamheten och att 
anv'anda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift till‘cimpas clock inte om styrelsen och 
verkstéllande direktéren avser att likvidera bolaget, 
upph'dra med verksamheten eller inte har nagot 
realistiskt alternativ till att géra nggot av detta. 

Revisorns ansvar 
VSra mél ér att uppns en rimlig grad av sékerhet om 
huruvida érsredovisningen som helhet inte innehgller 
négra vésentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p5 
oegentligheter eller misstag, och att lémna en 
revisionsberéttelse som innehfiller véra uttalanden. 
Rimlig sékerhet ér en hég grad av sékerhet, men ér 

ingen garanti fijr att en revision som utférs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptécka en vz'a'sentlig felaktighet om en sa°1dan finns. 
Felaktigheter kan uppsta": p3 grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara v'asentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan férvéntas paverka de 
ekonomiska beslut som anvéndare fattar med grund i 

arsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA anvénder vi 
professionellt omdéme och har en professioneIIt skeptisk 
inst‘éllning under hela revisionen. Dessutom: 

. identifierar och bedémer vi riskerna fér vésentliga 
felaktigheteri firsredovisningen, vare sig dessa beror 
p5 oegentligheter eller misstag, utformar och utfbr 
granskningsgtgérder bland annat utifré’m dessa risker 
och inh'amtar revisionsbevis som ér tillréckliga och 
5ndam3|sen|iga fér att utgéra en grund fér vgra 
uttalanden. Risken fc‘ir att inte upptécka en vésentlig 
felaktighet till féljd av oegentligheter ér hégre én fbr 
en v'asentlig felaktighet som beror p3 misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 

maskopi, fbrfalskning, avsiktliga utelémnanden, 
felaktig information eller Esidoséttande av intern 
kontroll. 

. skaffar vi 055 en f6rst5else av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse fijr var revision 
fér att utforma granskningsgtgérder som ér lémpliga 
med hénsyn till omst'andigheterna, men inte fbr att 
uttala 055 cm effektiviteten i den interna kontrollen. 

. utvérderar vi Iémpligheten i de redovisningsprinciper 
som anvénds och rimligheten i styrelsens och 
verkst'allande direktérens uppskattningari 
redovisningen och tillhérande upplysningar. 

. drar vi en slutsats om l‘ampligheten i att styrelsen 
och verkst'allande direktbren anv'ander antagandet 
om fortsatt drift vid uppréttandet av 
Srsredovisningen. Vi drar ocksfi en slutsats, med 
grund E de inhémtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns négon vésentlig osékerhetsfaktor som 
avser sédana héndelser eller férhéllanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets fijrmfiga att 
fortsétta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en vésentlig os'a‘kerhetsfaktor, mfiste vi i 

revisionsberéttelsen fasta uppmérksamheten p5 
upplysningarna i Srsredovisningen om den vésentliga 
osékerhetsfaktorn eller, om sédana upplysningar Er 
otillréckliga, modifiera uttalandet om 
Ersredovisningen. Vgra slutsatser baseras p5 de 
revisionsbevis som inhijmtas fram till datumet fér 
revisionsberéttelsen. Dock kan framtida h'andelser 
eller fdrhgllanden géra att ett bolag inte [éingre kan 
fortséitta verksamheten. 

. utv'eirderar vi den évergripande presentationen, 
strukturen och innehgllet i Ersredovisningen, 
d'aribland upplysningarna, och 0m arsredovisningen
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Deloitte.» 
Sterger de underliggande transaktionerna och 
héndelserna p5 ett sz‘a'tt som ger en réttvisande bild. 

Vi maste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fér 
den. Vi masts ocksé informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, déribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra ffirfattningar 

Utta/anden 

Utéver vér revision av firsredovisningen har vi éven 
utf'drt en revision av styrelsens och verkstéllande 
direktérens férvaltning fér AB Transitio fér 
rékenskapséret 2021-01-01--2021-12-31 samt av 
fdrslaget till dispositioner betr'affande bolagets vinst eller 
férlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstémman behandlar férlusten 
enligt férslaget i fbrvaltningsberéttelsen och beviljar 
styrelsens ledaméter och verkstéllande direktbren 
ansvarsfrihet fér rékenskapsgret. 

Grund fdr uttalanden 
Vi har utf'drt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vért ansvar enligt denna beskrivs nérmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi 5r oberoende i férhgllande till AB 
Transitio enligt god revisorssed i Sverige och har i 6vrigt 
fullgjort vért yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhémtat 'ar 

tillréckliga och andamélsenliga som grund fc'ir v5ra 
uttalanden. 

Styre/sens och verksté/lande direktc'frens ansvar 
Det a'r styrelsen som har ansvaret fér f'drslaget till 
dispositioner betréffande bolagets vinst eller férlust. Vid 
f6rs|ag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedbmning av om utdelningen ér férsvarlig med hénsyn 
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning 
och risker stéller p5 storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och st'allning i 6vrigt. 

Styrelsen ansvarar fbr bolagets organisation och 
f6rvaltningen av bolagets angelégenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlt'npande bedéma bolagets 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation ér utformad 5% att bokfdringen, 
medelsférvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelégenheter i évrigt kontrolleras p5 ett betryggande 
s'att. Verkst‘allande direktbren ska skéta den Iépande 
férvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de fitgérder som ér n6dvéndiga 
far att bolagets bokféring ska fullgéras i 

6verensstémmelse med lag och fdr att 
medelsférvaltningen ska skétas p5 ett betryggande sétt. 

Revisorns ansvar 
Vz°art msl betrz'a'ffande revisionen av fbrvaltningen, och 
dérmed vart uttalande 0m ansvarsfrihet, éir att inhémta 
revisionsbevis fér att med en rimlig grad av sékerhet 
kunna bedéma om né’ngon styrelseledamot eller 
verkstéllande direktéren i nggot vésentligt avseende: 

. féretagit négon Stgérd eller gjort Sig skyldig till 
nfigon férsummelse som kan féranleda 
ersét’cningsskyldighet mot bolaget, eller 

AB Transitio 
organisationsnummer 556033-1984 

2(2) 

. p5 nggot annat sz’a’tt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, firsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vgrt mé’al betréffande revisionen av f6rslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller férlust, och dérmed 
va°1rt uttalande om detta, 'air att med rimlig grad av 
sékerhet bedéma om férslaget ér fbrenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig sékerhet ér en hég grad av s'akerhet, men ingen 
garanti fbr att en revision som utfbrs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptécka 
5tgérder eller fbrsummelser som kan fbranleda 
erséttningsskyldighet mot bolaget, eller att ett férslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller fijrlust inte ér 
féjrenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 

Sverige anvénder vi professionellt omdéme och har en 
professionellt skeptisk instéllning under hela revisionen. 
Granskningen av férvaltningen och férslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller férlust grundar sig 
frémst p5 revisionen av réikenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsfitgérder som utf6rs baseras 
p5 vé’lr professionella bedémning med utgéngspunkt i 

risk och v'asentlighet. Det innebér att vi fokuserar 
granskningen p5 sfidana gtgérder, omréden och 
férhéllanden som ér vésentliga fér verksamheten och 
dér avsteg och (Svertrédelser skulle ha sérskild betydelse 
fér bolagets situation. Vi gar igenom och prb‘var fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna 5tgérder och andra 
férhéllanden som ér relevanta fbr v5rt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag far vart uttalande 0m 
styrelsens f6rs|ag till dispositioner betréfi‘ande bolagets 
vinst eller férlust har vi granskat om férslaget 'ér 

férenligt med aktiebolagslagen. 

Umefi 2022 

Deloitte AB 

Camilla Backlund 
Auktoriserad revisor
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