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Kallelse till årsstämma i AB Transitio
Aktieägarna i AB Transitio kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2019 kl
11.00-ca: 12.30.
Plats: Sheraton Stockholm Hotell, konferensrum Gripsholm, Tegelbacken 6. Ca: 3-4
min gångtid från Centralstationen.
Kaffe/dryck och lätt tilltugg kommer serveras fr o m 10.30
Aktieägare som vill delta på årsstämman ska vara införda i Bolagets aktiebok på dagen
för stämman samt uppmanas anmäla sitt deltagande i god tid före stämman, liksom
eventuella ombud och biträden, till ledningsassistent, Maria Lundgren, ml@transitio.se
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om
deltagande ska ske via fullmakt bör fullmakten i original sändas in tillsammans med
anmälan alternativt medtagas till stämman. För juridisk person ska styrkt kopia med
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år.
De aktieägare som enligt punkt 14 på dagordningen är utsedda att bemanna gruppen av
lekmannarevisorer för kommande period, ombedes att medtaga namn på utsedd
revisor till årsstämman.
Direkt efter stämman hålls ett konstituerande styrelsemöte i samma lokal.
Styrelsen föreslår följande dagordning för årsstämman:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Öppnande av stämman.
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Val av en eller två justeringsmän.
Presentation av verksamhetsåret 2018, VD
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse,
lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i
förekommande fall koncernresultaträkning och koncernsbalansräkning
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b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, samt
c. beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
10. Fasställande av arvode till styrelse och revisorer
11. Antagande av ägardirektiv
12. Val av ägarråd och suppleanter
13. Val av styrelseledamöter och revisionsbolag.
14. Information om nästkommande grupp lekmannarevisorer.
15. Firmateckning.
16. Avslutande av stämman
17. Transitio uppdrag och verksamhet
Stockholm den 9 maj 2019
AB TRANSITIO
Styrelsen

Bilagor:
• Årsredovisning 2018 – Punkt 8, 9
• Granskningsrapport lekmannarevisorer verksamhetsåret 2017 – Punkt 8, 9
• Arvoden styrelseledamöter – Punkt 10
• Arvoden lekmannarevisorer - Punkt 10
• Ägardirektiv, beslutade vid extra bolagsstämma 2012-10-11 – Punkt 11
• Ägarrådets ledamöter – Punkt 12
• Valberedningens förslag avseende styrelseledamöter – Punkt 13
• Information om nästkommande grupp lekmannarevisorer – Pkt 14
• Protokoll årsstämma 2018
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Årsredovisning 2018 – punkt 8-9

ARSREDOVISNING
2018-01-01--2018-12-31
far

AB Transitio
556033-1984

Arsredovisningen omfattar:
Férvaltningsberéttelse
Resultatrékning
Balansrékning
Rapport (ﬁver féréndring i eget kapital
Kassaflddesanalys
Noter
Underskrifter
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AB Transitio
556033—1984

ARSREDOVISNING
FéR AB TRANSITIO

Styrelsen och verkstallande direktéren fér AB Transitio, 556033-1984 avger harmed érsredovisning far 2018.

FéRVALTNINGSBERATTELSE
Allmﬁnt om verksamheten och bolagets héllbarhetsredovisning
Bolagets affairsidé ér att anskaffa och férvalta jérnvégsfordon, frémst motorvagnar, fc'jr uthyrning till bolagets égare,
samt tillhandahélla tungt underhéll och sé kallade hdgvérdeskomponenter (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 sékerstéller vi att de kan tillhandahélla ett héllbart resandealternativ genom regional tégtrafik
sina respektive Ian/regioner. Agarna véljer om de vill anskaffa fordon genom bolaget och utnyttja bolagets tjénster eller
om de vill utfc'jra detta sj'a'lva 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, funktionaliteti passagerarutrymmen och nér det ér aktuellt att anskaffa eller
avveckla fordon mm péverkas av hur véra égare planerar fdr framtiden.

i

Bolaget ﬁnansierar fordonsanskaffningar och andra stérre investeringar med sékerhet i form av borgen stélld av
uppdrags'givande aktieégare. All finansiering upphandlas i konkurrens. Drygt 20% av fordonen égs av bolaget medan
merparten leasas frén svenska afférsbanker. Leasingskulden, motsvarande amorteringsdelen i Iépande [easingavgifter
samt fordonens restvérde uppgick per 2018-12-31 till 3589 Mkr (3775 Mkr). Leasade fordon utgérs av Regina- och
Itinofordon Ievererade éren 2000 - 2004, Contessafordon levererade under 2008-2012, Regina och X12 fordon
Ievererade 2011 2013 samt X11 fordon Ievererade 2014—2016. Fordonen utgérs till (ﬁver 90 % av elektriska
motorvagnarv En mindre del av fordonsflottan utgérs av dieselfordon fér traﬁk pé ej elektrifierade banor. Under
verksamhetséret har alla fordon utom ett, vilket varit indisponibelt p.93 tungt underhéll/ombyggnation, varit uthyrda. Vid
periodens slut hade bolaget totalt 145 fordon férdelade pé 63 Reginafordon, 24 Contessafordon, 13 ltinofordon. 12
Coradiafordon, 3 X12 fordon, 25 X11 fordon och 5 X14 fordon.
‘

—

Bolaget ﬁnansierar séledes i allt vésentligt investeringar i fordon och hégvérdeskomponenter genom leasing och lén dér
lénefinansiering stér fbr ungefér 40% (38%) av den totala skuldvolymen‘ Léneﬁnansieringen tillhandahélls till
Overvégande del av institutioner som Nordiska lnvesterings Banken, Europeiska lnvesterings Banken, AB Svensk
Exportkredit och Kommuninvest. Fordonen uthyres till bolagets égare eller deras trafikbolag. Hyresavtalen I‘o‘per
fértrédesvis under 8-10 ér. Den hyra som erléggs av hyrestagarna som erséttning fbr fordon och de tjénster bolaget
tillhandahéller erléggs enligt sjélvkostnadsprincipen eftersom bolaget ér icke-vinstdrivande. Uthymingsvillkoren éir
anpassade till bolagets finansiering, sévél amorterings— som ranteméssigt och bolaget éger rétt att justera hyran till
hyrestagarna (égarna) vid éndringar av finansieringskostnaderna Iiksom évriga kostnader.
De regioner/landsting som helt eller delvis ytterst ér égare i Transitio har i enlighet med Transitios ursprungliga
aktieégaravtal garanterat bolagets étagande avseende fordonsanskaffning genom solidarisk borgen fbr samtliga
betalningsfr‘jrpliktelser till féljd av ingéngna ﬁnansieringsavtal. Genom att regionerna/landstingen pé detta sétt tillkommit
som égare successivt under an 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 separate borgensfc'jrbindelsen. Eﬂer beslut pé extra bolagsstémma hc‘jsten 2012 om ny égarstruktur och
slyrning av Transitio garanteras fortséttningsvis bolagets étaganden avseende fordonsanskaffning genom
proprieborgen av respektive égare/borgensman.
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Bolagets Overgripande mélséttning nér det géller héllbarhet avseende miljo, sociala fdrhéllanden. personal, respekt fOr
ménskliga réttigheter och motverkande av korruption ér att den dagliga verksamheten ska préglas av respekt och
ansvar inom némnda héllbarhetsomréden. Om verksamheten awiker frén detta ska det rapporteras, analyseras och
étgérdas sé Iéngt méjligt. Bolagets fordon ska vara en del i att mbjliggbra fér hyrestagarna/égarna att fullfélja sina
étaganden avseende en héllbar regional spérbunden kollektivtraﬁk i landets olika Ién/regioner. Under 2018 her det ej
intréffat négon héllbarhetsrelaterad awikelse i verksamheten.

Transitios viktigaste intressenter ér bolagets égare och tillika kunder, dess Ieverantc’irer av fordon, tjénster och
ﬁnansiering samt bolagets medarbetare. Genom att tillhandahélla véra fordon till bolagets 'a‘gare/hyrestagare anvands
véra fordon ocksé dagligen av en stor méngd resenérer och hanteras av medarbetare inom de faretag som Ievererar
operatérs— och underhéllstjénster till véra hyrestagare.
De policys som framfdr allt styr bolagets héllbarhetsarbete ér; upphandlingspolicy med tillht‘zrande riktlinjer,
uppférandekod fér Ieverantérer och riktlinjer fér representation, gévor, mutor och jév. l den dagliga
kontorsverksamheten éven arbetsmiljdpolicy, friskvérdspolicy, jémstalldhetspolicy, riktlinjer fér resor i tjénsten samt
bolagets personalhandbok.

Prioriterade verksamhetsomréden avseende héllbarhet.
Vid anskaffning av fordon och upphandling av tjénster tex tungt underhéll inom fordonsférvaltning styrs bolagets arbete
till stor del av Iagen om offentlig upphandling inom férsérjningssektorerna (LUF). Utéver detta tillkommer éven de
bestémmelser som reglerarjérnvégstrafik generellt inom omréden som tex sékerhet, miljc‘j och tillgénglighetsanpassning
fér funktionshindrade. Bolaget képer érligen varor och tjénster fc'jr omkring 200 miljoner kronor (fordonsanskaffningar
exkluderade) frén ett stort antal leverantdrer inom jérnvégsbranschen. Bet 511' huvudsakligen inom fordonsférvaltning och
anskaffningsverksamheten som frégorna om héllbarhet har stdrst betydelse och innebér stérst 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 produktleverantc‘jrer etablerade i Europa/EU. Det kan
fbrekomma att delkomponenteri spérfordon ér tillverkade i lander utanfdr EU. Sévitt Transitio kénner till har inte négon
av bolagets leverantérer haft tillverkning i sk risklander under det géngna éret. Bolaget 2r éven aktivt pé
ﬁnansmarknaderna dé verksamheten ér kapitalintensiv och préglas av stérre éterkommande ﬁnansieringar av
fordonsanskaffningar och inkép av hégvérdeskomponenter. Attraktiviteten pé finansmarknaderna beror i férsta hand pé
kreditvardigheten hos bolagets égare/borgensmén men aven pa“: att de projekt som finansieras ér héllbara. Tillgéng till
Iéngsiktig och stabil finansiering ér av stérsta vikt fér en léngsiktigt héllbar verksamhet. Bolagets mélséttning ar éver tid
att éka andelen héllbar ”grc'jn" finansiering och méjligheten till detta bedbms som god utifrén den verksamhet som
bolaget bedriver.
Sé styr vi verksamheten externt
Bolaget strévar eﬁer att genomffjra upphandlingar pé ett sé ansvarsfullt sétt som méjligt. Eftersom bolaget féljer LUF
tillémpar bolaget dérigenom de lagstéllda kraven inom héllbarhetsomrédet. Bolagets uppférandekod fbr leverantdrer styr
de héllbarhetskrav bolaget stéller pé sina Ieverantc‘brer avseende ménskliga réttigheter, personal och sociala
fdrhéllanden, miljé samt motverkande av korruption. Dértill stéller koden krav pé att tillémplig miljélagstiftning uppfylls
samt att FN:s konvention mot korruption beaktas. Tiilémpningen av uppférandekoden innebér att kraven pé héllbarhet
skall fc'jljas oavsett i vilket land som leverantdren tillverkar eller tillhandahéller produkter och tjénster. Uppférandekoden
grundas bland annat pé féljande internationeua bverenskommelser om arbetsvillkor och ménskliga réttigheter:
- FN:s allménna férklaring om de ménskliga réttighetema.
- 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 underleverantérer omfattas av uppférandekoden. Bolaget har éven infért en best'a'mmelse i nya
upphandlingskontrakt som ger méjligheten att héva avtal fér det fall att en leverantér vasentligen misskbter sig och inte
lever upp till de krav som st'a'lls i uppférandekoden. Under verksamhetséret 2018 har ingen leverantér misskijtt sig i
f6rhéllande till uppférandekodens krav.
Med avseende pé minO stéller bolaget utéver uppf'o‘randekoden fér leverantdrer aven krav i upphandlingarna far att
minimera anvéndandet av miljéfarliga produkter/produktion b|.a utifrén Kemikalieinspektionens PRIO—Iista, krav pé
étervinning av material. krav pé miljécertiﬁering och fdr éndamélet anpassade krav pé LCC (Life Cycle Costs) och LSC
(Life Support Costs). l upphandlingar fér ocksé bolagets leverantérer lémna uppgifter om arbetet med miljéfrégor.
arbetsférhéllanden eller annat fér den specifika upphandlingen relevanta héllbarhetsfrégor. Informationen utvarderas
och kan utgc‘jra del av bolagets urval av Ieverantérer och avtaispartners.

styr vi verksamheten internt
Bolaget har antagit en upphandlingspolicy med tillhérande riktlinjer. Genom dessa riktlinjer inférlivas och tydliggérs
rutiner och instruktioner far bolagets anstéllda avseende uppstéllande av héllbarhetskrav mm i inkc‘jpslupphandlingsprocessen. inképsverksamheten utgbr éven riktlinjer fér representation, gévor, mutor och jév ett
Sé

|

vasentligt styrdokument.
Bolagets personal och dess kontorsverksamhet har en relativt liten direkt péverkan pé miljt‘m i det dagliga arbetet och
bolaget har dén‘ér ej négon genereil miljépolicy tillémplig pé det Iépande kontorsarbetet. Bolaget strévar efter att
effektivisera energianvéndning och gbr inkdp av ekologiska och nérproducerade varor sé léngt det ér méjligt. Det
omréde dér bo|aget och dess anstéllda har stérst direkt péverkan ér transporter och resor vilket styrs genom bolagets
antagna riktlinjer fér resor i tjénsten. Huvudregeln ér att miljc‘jpéverkan skall beaktas och att allménna transportmedel
som tég och kollektivtrafik nyttjas i férsta hand. Bolagets medarbetare har éven méjlighet att nyttja férménen av érskort
pé kollektivtraﬁken i Stockholm.

Bolaget har kollektivavtal som reglerar Iéner och ﬁvriga anstéllningsvillkor fér arbetstagarna. l évrigt féljs de nationeIIa
Iagar som ﬁnns géllande arbetsvillkor. Bolaget erbjuder éven sina anstéllda en rad andra férméner som t.ex. flexibla
arbetstider, friskvérdsbidrag mm. Pé bolaget finns ett skyddsombud som fdretréder de anstéllda i arbetsmiljdfrégor.
IndividuelIa medarbetarsamtal och Iénesamtal genomférs érligen. Vid behov kan mélinriktade och systematiska
personalutvecklingsétgérder tas fram fér den enskilde medarbetaren eller genereIIa utvecklingsétgérder vidtas far all
personal. Bolaget informerar éven medarbetarna lépande i syfte att éka medvetandet kring héllbarhetsfrégor dér bl a
motverkande av korruption 3r av vikt i an upphandlande organisation.
Uppfc‘jljning

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

Bolagets verksamhet och vasentliga hindelser under rakenskapséret
Transitios verksamhet delas in i ett antal verksamhetsomréden; fordonsfdrvaltning, férvaltning av
hdgvérdeskomponenter, projekt , ekonomi och finansiering, bolagsjuridik, medarbetarna och bolagsadministration
allmént. Vésentliga planerade aktiviteter inom respektive verksamhetsomréde sammanstélls varje ér i en
verksamhetsplan. Féljande stérre aktiviteter har genomfbrts under 2018.
Regina fordonsférvaltning
Tungt underhéll av fordon och hégvérdeskomponenter har préglats av ett visst efterslép ijémférelse med plan under
perioden. Péverkande faktorer ér bla att fc‘jrsenad planering och utférande av upprustning fyra och problem med ledtider
Arbetet med att planera fc‘jr
i HVK poolhanteringen. Aktiviteter planeras fér att komma i fas med det tunga underhéllet.
och avropa Reginaflottans upprustning fyra fortgér. Omfattningen 3r definierad och skall kompletteras med
hyrestagarnas dnskemél om ytterligare étgérder. Upphandling av genomférande projekt planeras ske under 2019.
Projektet fér installation av internet ombord ér avslutat, samtliga fordon 'air driftsatta. Vésentliga aktiviteter i bolagets
verksamhetsplan fér 2018 har delvis uppfyllts.
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Itino fordonsférvaltning
Planering och upphandling av kommande tungt underhéll pé komponenter har genomférts under éret.
Leveransprojektet avseende den senaste generationen Itino fordon invéntar vintersésongen far genomférande av de
Sista verifieringarna. Ett positivt resultat férvéntas och d‘a'lrefter kan projektet avslutas. Projekt avseende ombyggnad av
bolagets tidigare generationer ltinofordon har fortsatt enligt plan och fdrvéntas klart véren 2019. En ny
férvaltningsansvarig fér bolagets Itinofordon har anstéllts under éret. Vésentliga aktiviteter i bolagets verksamhetsplan
fbr 2018 uppfylldes till 100%.

Contessa fordonsfdrva/tning
Upprustningen av bolagets 24 st Contessa fordon tillsammans med évriga 87 st Contessa fordon inom ramen fér
Oresundstégssamarbetet ér under genomfdrande. De 11 fordon som anskaffades under 2012 ingér som an option.
Projektet lider fortsatt av férseningar till féljd av produktionsrelaterade problem och har totalt Ievererat 8 st upprustade
tégsétt jémfért med avtalade 25 st vid slutet av 2018. Projektet avseende signalsékerhetssystemet ERTMS ombord
utrustning, i samarbete med alla svenska fordonségare och DSB, fortgér. Upphandlingen pégér och tilldelning av
kontrakt férvéntas under hasten 2019.
Det gemensamma projektet fbr att tillhandahélla nytt internet ombord till samtliga Contessa fordon fortgér. Avrop
planeras via befintliga optioneri redan upphandlade avtal. En ny férvaltningsansvarig fdr bolagets Contessafordon har
anstéllts under éret. Vésentliga aktiviteter i bolagets verksamhetsplan far 2018 har delvis uppfyllts.
Coradia fordonsfc‘jrvaltning
Planering och upphandling av kommande tungt underhéll pé hégvérdeskomponenter har genomfijrts under perioden.
Projektet fér uppgradering av fordonens ERTMS signalsékerhetssystem till kommande version fortgér och installationer
planeras pébdrjas under hésten 2019. En ny férvaltningsansvarig har under éret rekryterats fdr att ansvara fc'jrr
férvaltning av bolagets Coradia fordon. Vésentliga aktiviteteri bolagets verksamhetsplan fér 2018 uppfylldes till 100%.

X11, X12 och X14 fordonsfdrva/tning
Tungt underhéll avseende hégvérdeskomponenter fortgér enligt plan. Projekt fijr installation av internet ombord har
pébc‘jrjats avseende X14 fordon. Fér X11 kommer vissa fordon erhélla Internet ombord under 2019 men installationer
genomférs ej pé samtliga fordon. Vésentliga aktiviteter i bolagets verksamhetsplan fc‘jr 2018 uppfylldes till 100%.

Delar av Transitios fordonsflotta nérmar sig eller har nétt halva den tekniska och ekonomiska livsléngden. ett
perspektiv pé 5-10 ér kommer delar av fordonsﬂottan troligen att fasas ut varfér ett projekt har startats avseende
bolagets process fér avveckling av fordon. En del i detta ér genomférandet av en livsléngdsanalys fér X12 fordon samt
framtagande av generisk metodik och rutiner.
F6rva|tning~ h0gvardeskomponenter
Tvé systemstéd for prognoser avseende hégvérdeskomponenter har tagits fram under perioden Kva|itetssakring pagar
och implementering sker under 2019 Tva nya motorer till Itinos komponentpool ér slutlevererade. Aven bestéllningar av
ytterligare komponenter till fordonstyp Coradias komponentpool har slutlevererats under éret. Vésentliga aktiviteter i
bolagets verksamhetsplan f6r 2018 uppfylldes till 100%.
|

Projekt (fordonsférvaltning)
l samarbete med Mélardalstrafik AB och pé uppdrag av dess bakomliggande égare fortgér leveransprojektet av 33 st
regionaltégsfordon och finansiering fér detta. Leverans av de fc'jrsta fordonen fér start av tester gjordes sommaren 2018.
Preliminért O'vertagande av férsta fordon beréknas ske sommaren 2019.
Ett projekt avseende val av framtida dokumentationssystem fOr samtliga fordonstyper pégér med férberedelser fér
upphandling. Upphandling av signalsékerhetssystemet ERTMS ombordutrustning till fordonstyp Regina och Itino pégér.
Tilldelning av kontrakt véntas under véren 2019. En ny projektledare har anstéllts under éret med ansvar fér bolagets
fdrvaltningsrelaterade projekt. Likasé har en ny tjénst inréttats fér det évergripande fdrvaltningsansvaret fér bolagets

fordonsférvaltning.
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Ett digitaliseringsprojekt med mélet att utreda férutséttningar och nytta av att kunna dvervaka fordonsstatus pé distans
har genomfdrts och levererats under perioden. Projektets Ievererade fdrstudie lég till grund fér beslut 0m att under 2019
genomféra ett begrénsat pilotprojekt fér att pévisa nyttorna fbr samtliga berérda parter; Transitio, hyrestagare,
operatérer och underhéllsleverant'o’rer. Férhoppningen ér att genom digitalisering sékerstélla underhéllsdata pé ett
generiskt sétt fér Transitios fordonsflotta och hérigenom ge stérre mdjligheter till ett proaktivt underhéllsarbete och
uppféljning hos alla parter.

Bolaget har erhéllit ett uppdrag frén Region Uppsala om anskaffning och ﬁnansiering av étta st Dostofordon frén
Stadler. Fordonen motsvarar de som Mélab tidigare gett bolaget i uppdrag att bestélla och utgér ett optionsavrop pé
befintligt avropsavtal. Fordonen beréknas Ievereras frén kvartal fyra 2019 till kvartal 1 2020. Kortfristig finansiering
avseende férskottsbetalning har tecknats med Kommuninvest.

Bolaget har vidare i samarbete med och pé uppdrag av de fyra landstingen/regionerna bakom Krésatégssystemet
startat ett f6rberedande projekt avseende nyanskaffning av upp till cza 4O fordon. Anskaffningen kommer att
genomfﬁras som avrop pé Transitios befintliga ramavtal och fOrutsétter beslut i respektive uppdragsgivares uméktige
vilket planeras till véren 2019.

q

Bolaget har ocksé i samarbete med och pé uppdrag av Region Skéne startat ett ffjrberedande projekt fOr anskaﬁ‘ning av
fordon till Regionens planerade System 3. Anskaffningen kommer att genomféras som avrop pé Transitios befintliga
ramavtal med ﬁnansiering frén Regionen och férutsétter beslut i Region Skénes beredningsutskott vilket planeras ske
véren 2019.
Leveransprojektet fo‘r bolagets Coradia fordon fér vidareuthyrhing till Norﬁég ABs bakomliggande égare har fortsatt
under 2018 med fortsatt fokus pé att ta fram och planera étgérder fOr fordonen fdr att korrigera kvarvarande
leveransbrister. Ett antal fdrbéttringsétgérder har inférts under éret vilka reglerats med leverantéren. Genomférda
férbéttringar har helt eller delvis gett dnskat resultat. Leveransprojektet her under éret avslutats och de sista
aktiviteterna Overférts till Transitios fdrvaltningsorganisation.
Ekonomi—ﬁnansiering
Arbetet med bolagets ekonomi och redovisning har utfﬁrts enligt plan under éret och likasé fdr bolagets skuldfc'jrvaltning
dér inga awikelser frén finanspolicy noterats. Bolagets ekonomi har fortsatt utvecklats gynnsamt och fordonshyrorna fbr
merparten av fordonsflottan héllits pé en oféréndrad nivé.
Under éret har Kommuninvests skuldférvaltningssystem Kl Finans tagits i drift. Finansiellt stresstest av bolagets
skuldfdrvaltning har genomférts utan anmérkningar. Kortfristig finansiering avseende férskott fO'r Region Uppsalas
Dosto fordon har under éret upphandlats och tilldelats Kommuninvest. Vasentliga aktiviteter i bolagets verksamhetsplan
fér 2018 uppfylldes till 100%
Bolagsjuridik
En ny bolagsjurist har anstéllts under verksamhetséret. Personuppgiftsbitrédesavtal avseende den nya GDPR
lagstiftningen har tecknats med samtliga leverantérer. Arbetet har under éret haft fokus pé upphandlingsjuridiska
frégestéllningari de omfattande projekt som bolaget fc‘jr tillféllet bedriver inom upphandling av fordon. upprustning,
installation av ERTMS mm. Vésentliga aktiviteter i bolagets verksamhetsplan fb'r 2018 uppfylldes till 100%.
,
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Medarbetare
Sjukfrénvaron fér 2018 uppgér till 1.8% (5,2%) och ar Iégre an fg ér till fc'jljd av férre léngtidssjukskrivna anstéllda.
Medarbetarsamtal och skyddsrond har genomfdrts under perioden. Bolagskonferens har genomfbrts med all
personal med fokus pé verksamhetsplanering och awecklingsprocessen fér fordon. Tvé nyrekryteringar och en
nyinréttad tjénst samt fyra erséttningsrekryteringar har genomférts under perioden. Bolaget hade vid érets slut 18 st
(14) anstéllda. Vésentliga aktiviteter i bolagets verksamhetsplan fér 2018 uppfylldes till 100%.
Bo/aget — administration
Verksamheten her under éret bedrivits i enlighet med bolagets égardirektiv. évriga styrande dokument och en god
intern kontroll. Tvé mbten 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 revisionsstbd rc‘jrande
bolagets verksamhet. Sex stycken ordinarie styrelseméten har héllits enligt plan samt ett extra styrelseméte.
Bolagets internkontrollplan har under perioden reviderats och faststéllts av styrelsen. Lekmannarevisorerna har lagt
fram sin plan fér granskning avseende verksamhetséret. Uppféljning av érets verksamhetsplan har skett
fortlépande under éret och en ny verksamhetsplan fdr néstkommande ér har utarbetats och faststéllts av styrelsen.

Handelser efter rﬁkenskapsérets utgéng
Per den 12a janauri 2019 har ett flertal égare till Transitio genomfért omorganisationer inom sina Ian och Overfért
agandet av AB Transitio liksom funktionen som regional kollektivtrafikmyndighet till nybildade regioner (Fd
landsting). Kommunalférbundet Region Vérmland har ﬁverfért égandet till Region Vérmland. Regionférbundet
Vésterbottens [an har éverfdrt égandet till Region Vésterbotten, Region Blekinge regionfc'érbund har Overfért égandet
till Region Blekinge och Kommunalférbundet Sc‘jrmlands Kollektivtraﬁk har Overfért égandet till Region Sérmland.
Genomfdrda agarféréndringar péverkar inte Transitios verksamhet.

Risker och os‘aikerhetsfaktorer
AB Transitio delar in fc'jrekommande riskeri tre omréden, omvérldsrisk (konjunkturkénslighet och
tjéa‘nsternas/produkternas framtid), ﬁnansiell risk (valuta—, rénte—, ﬁnansierings- och kreditrisk) samt
verksamhetsrisk (kundkoncentration, driftsrisk, risker i rdrelsekostnader samt avtal och tvister). Omvérlds— och
verksamhetsrisker bevakas fortldpande. Féretagets verksamhet préglas av stabilitet med svenska Iandsting
och regioner som kunder och tillika agare. Fdretaget anskaffar och fr'jrvaltar endast fordon pé uppdrag av
'a‘garkretsen med borgen frén dessa som sékerhet. Driftsrisker och risker ffjr tvister finns framfdr allt i
fordonsanskaffningsprojekt och stc’jrre underhélls— / upprustningsprojekt dér upphandlingarna kan bli fOremél fOr
.

Overprdvningar och leveranserna kan préglas av kvalitetsbrister och Ieveransférseningar.

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

Ekonomi
Siffror inom parentes avser motsvarande vérde

fc'jr

perioden 17-01-01 - 17-12-31.

Nettoomséttningen uppgér till 536 Mkr (519 Mkr) och érets dkning beror frémst pé att bolagets reservfordon
har varit uthyrda i stdrre omfattning én fg ér. Detta ér ocksé en bidragande orsak till det positiva resultatet efter
finansiella poster pé 5,5 Mkr(-14,2 Mkr).
Fér att férbéttra finansieringsvillkoren genomférde Transitio under éren 2000, 2002 och 2003 leasingtransaktioner
med amerikanska banker som investerare avseende spérfordon. Négra liknande transaktioner har inte genomférts
efter 2003. Transaktionerna vilka ingicks under ér 2000 har avslutats. I de amerikanska leasingtransaktionema har
Transitio étagit sig att under idptiden betala vagnhyror. Erforderliga medel har dels deponerats pé konto i bank, dels
placerats i amerikanska vérdepapper. Nettot av mottagna fc'jrskottsbetalningar och lémnade depositioner har
skuldférts i bolagets balansrékning och periodiseras som finansiell intékt Over spérfordonens nyttjandetid som ar 30
ér. De senaste érens utveckling pé finansmarknaden har lett till att kompletterande sékerhet i form av bankgarantier
har stéllts ut f6r att uppfylla villkoren i leasing transaktionerna. Garantierna som st‘e‘xlldes ut i bérjan av 2009 och
2013 i enlighet med villkoren i dessa leasingavtal géller med nuvarande férutséttningar t o m 2019.

Bolagets nettoinvesteringar under perioden uppgér till 0 Mkr (6 Mkr), Bolagets Iikvida medel har under perioden
minskat med 156 Mkr (fg period minskat med 86 Mkr) och uppgick vid periodens slut till 344 Mkr (500 Mkr).

W
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Stallda sékerheter avser 2,2 Mkr (2,1 Mkr) pé spérrat konto hos Handelsbanken
pensionsskuld.

fc'jr

tryggande av bolagets

Bolaget har éven en kreditfacilitet hos Handelsbanken om 60 Mkr (60 Mkr) vilken ej ér ianspréktagen per 2018-1231.

Flerérsﬁversikt
(Mkr)
Nettoomséttning
Rc'jrelseresultat
Resultat e. finansiella poster
Balansomslutning
Antal fordon totalt
varav Ieasade fordon

Genomsnittsrénta
Rantebindning
Kapitalbindning
Totala skulder

2018
536
94

2017
519

5

2015
469
102

2014
473

~14

2016
499
90
-14

210

3 135

3 135

145
113
1.41%
2,62

145
113
1,58%
3,29
3,76
6 053

145
113

2 533
138
111

2 541
132
105

1,59%
3,2
3,62
5 672

1,87%
3,45
4.22
5 668

3

3,04
5 984

90

1,51%
4,1

3,43
6 187

77

Agarfarhéuanden
Bolaget hade per 2018-12-31 fdljande égare:
Region Uppsala
AB Storstockholms Lokaltrafik
Region Jémtland He‘irjedalen
Kommunalfc’jrbundet Kollektivtrafikmyndigheten iVésternorrlands Ién
Regionfc‘jrbundet Vésterbotten
Region Kronoberg
Kommunalférbundet Norrbottens Iéns Kollektivtraﬁkmyndighet
Véstra halandsregionen
Landstinget i Kalmar lén
Region Véstmanland
Landstinget Dalarna
Region Orebro Ién
Region Gévleborg
Region Ostergétland
Region Blekinge
Region Jénképings lén
Region Halland
Region Vérmland
Region Skéne
Kommunalfbrbundet Sérmlands Kollektivtraﬁkmyndighet

t

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Féljande égare her under 2018 haﬁ en representant i bolagets égarréd: Region Uppsala, AB Storstockholms
Lokaltrafik, Landstingeti Kalmar Ian, Region Gévleborg. Region Halland. Region Vérmland samt
Kommunalférbundet KolIektivtraﬁkmyndigheten iVésternorrlands lén.

mil?
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F6rslag till disposition betrﬁffande resultat (kronor)
Till érsstémmans férfogande stér féljande ansamlad férlust
Balanserat resultat
Arets resultat

-467 323
65 799

"“iZGTB‘z'E
Styrelsen fdreslér att den ansamlade fOrlusten disponeras sé att
i ny rékning fjverfdres

-401 524
”"MLZCS'TEﬁE

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

RESULTATRAKNING

Not

m“)

2018-01-01
2018-12-31

2017-01—01

536 409
7

519 033
-

536 416

519 033

-270 891
-49 407
-18 367
-104 071

-276 401

93 680

90 449

2017-12-31

Rﬁrelsens int'a'kter
Nettoomséttning
Ovriga rarelseintékter

R6relsens kostnader
Vagnkostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anléggningstillgéngar

5

6

7
12,13,14

Rarelseresultat

~42 138

-15 759
-94 286

Resultat frén finansiella poster
R'anteintékter och liknande intékter
Réntekostnader och Iiknande kostnader

8
9

Resultat efter finansiella poster

4 282
-92 496

4 046
-1 08

73;:

5 466

-14 238

-5 409.

14 000

66

-238

—

_

Bokslutsdispositioner
Féréndring ﬁveravskrivningar

1O

Resultat fare skatt
Skatt pé érets resultat

ARETS RESULTAT

11

55

4333..
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AB Transitio
556033-1984

BALANSRAKNING

Not

2018-12-31

2017-12-31

(Tkr)

TILLGANGAR

Anléggningstillgéngar
Materiella anlﬁggningstillgéngar
lnventarier, verktyg och installationer
Utleasat rullande material
Inventarier i leasade fordon

12
13

1

82
388 234

2
1

443 829
29 835

1

473 666

29 623

14
1

417 939

1

222 338

869 630

1

222 336

869 630"

2 640 275

2 343 296

5 176

2 479

5 176

2 479'

Kundfordringar

89 665

88 072

Aktuella skattefordringar
Ovriga fordringar

259
67 752

141 691

61 804

59 486

220 480

Finansiella anlﬁggningstillgéngar
Andra Iéngfristiga fordringar

15

Summa anléggningstillgéngar

Omséttningstillgéngar
Varulager m m
Lager

Kortfristiga fordringar

Fbrutbetalda kostnader och upplupna intékter

1

16

—

Kassa och bank

343 873

289 249
500 029

Summa omséittningstillgéngar

569 529

791 757

3 209 804

3 135 053

SUMMA TILLGANGAR

12 (24)

BALANSRI'XKNING

Not

2018-12-31

2017-12-31

20 000

20 000

56

56

20 056

20 056

-468
66

-230
-238

-402

-468

19 654

19 588

16 408

11 008

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (200 000 aktier)
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller fdrlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

17

Avsﬁttningar

18

Avséttningar fijr pensioner och liknande férpliktelser
Avsatt till fordonsunderhéll
(")vriga avs'a'ttningar

9 643

8 215

130 441

146 984

28 155

35 885

168 239

Léngfristiga skulder

1

91 084

19

Skulder till kreditinstitut

2 247 906

2 292 212

2 247 906'

2 292 212

196 260

40 260
215 183
49
13 356
352 313

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantérsskulder
Skatteskulder
Ovriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och férutbetalda intékter

187 643
14 126

20

359 568

W’Wiﬁﬁ’é?
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 209 804

'

621161

3 135 053
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AB Transitio
556033-1984

RAPPORT OVER
FORANDRING I EGET KAPITAL
(Tkr)
Bundet eget kapital

Aktie- Reservkapital
fond

Ingéende balans per

1

januari 2017

20 000

56

Disposition av féregéende érs resultat

Fritt eget kapital
Balanserad
vinst eller
férlust

Arets
resultat

Summa
eget
kapital

223

-453

19 826

—453

453

—

~238

~238

Arets resultat

Utgéende balans per

lngéende balans per

31

1

december 2017

januari 2018

20 000

56

-230

-238

19 588

Aktie—

Reserv~

kapital

fond

Balanserad
vinst eller
fbrlust

Arets
resultat

Summa
eget
kapital

20 000

56

-230

-238

19 588

—238

238

—

Disposition av féregéende érs resultat

Arets resultat

Utgéende balans per 31 december 2018

20 000

56

-468

66

66

66

19 654

(W9
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AB Transitio
556033—1984

KASSAFLéDESANALYS
(Tkr)

Not

Den Iépande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar fér poster som inte ingér i kassaﬂédet;

Avskrivningar
Avséttning fér fordonsunderhéll
Ovriga avséttningar
Upplupna rénteintékter/kostnader. leveranskostnader
Féréndring av upprustningsreserv
Pensionskostnader
Vinst/Férlust vid avyttring inventarier

2018-01-01
201 8-12-31

2017-01-01
2017-12-31

5

466

-14 238

104
-16
-7
13

072
543
730
938

428
-7

94 286
22 063
-7 335
5 560
4 095
-124
23

100 624

104 330

_
1

Kassafléde frén den lépande verksamheten fﬁre
féréndringar av r6relsekapital

Kassaflﬁde frén ft'iréindringar i rﬁrelsekapital
Minskning(+)/t§kning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/6kning(—) av évriga fordringar
Minskning(+)/6kning(—) av lager
Minskning(-)/C‘>kning(+) leverantérsskulder
Minskning(—)/6kning(+) av évriga kortfristiga skulder

-1 593
70 806
—2 697

-1

232
030
209

541
7 532

-8 441
5 989

147 131

83 825

13

22
-87 519

—27

Kassaflade frén den lﬁpande verksamheten

—17

lnvesteringsverksamheten
Investeringar i inventarier
lnvesteringari rullande material
Investeringar inventarier i leasade fordon

—43

Kassafléde frén investeringsverksamheten

-48 336

-100 105

Okning av Iéngfristiga fordringar
Minskning (-) / dkning (+) av skulder till kreditinstitut

-366 645
111 894

-68 372
-1 813

Kassaﬂbde frén ﬁnansieringsverksamheten

-254 951

-70 185

Arets kassaﬂéde
Likvida medel vid érets b6rjan

-156 156
500 029

-86 465
586 494

343 873

500 029“

—1

881

-4 342

~12

60g

Finansieringsverksamheten

Likvida medel vid érets slut

22

W
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AB Transitio
556033-1984

NOTER
Not1 Allmﬁn information
AB Transitio med organisationsnummer 556033-1984 ér ett aktiebolag registrerat i Sverige med sate i Stockholm. Adressen
till huvudkontoret ér Drottninggatan 92.

Not 2 Redovisningsprinciper och vﬁrderingsprinciper
Féretaget tillémpar Arsredovisningslagen (1995:1554) och Bokfc‘iringsnémndens allménna réd BFNAR 20121
Arsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Intékter
Intékter redovisas till det verkliga vérdet av den erséttning som erhéilits eller kommer att erhéllas. med avdrag fdr
mervé'lrdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.
Fc'jretagets intékter bestér i huvudsak av hyresintékter avseende uthyrning avjﬁrnvégsfordon. se beskrivning nedan under
rubriken leasingavtal. I fordonshyrorna ingér en del som avser f6rskottf6r framtida upprustning av jérnvégsfordon vilken
redovisas som férutbetald intékt och intéktsférs i takt med att kostnaden far dessa upprustningar belastar resultatet genom
avskrivningar. Hyresintékten innehéller éven en del avseende tungt underhéll fér vilket Transitio Iépande gér avséttningar
och som enligt avtal med hyrestagarna av tégen ingér i hyresdebiteringen.

Utdelning och ranteintékter
Utdelningsintékter redovisas nér égarens rétt att erhélla betalning har faststéllts.

Rénteintékter redovisas fdrdelat bver léptiden med tillémpning av effektivréntemetoden. Effektivr'antan ér den rénta som gér
att nuvérdet av alla framtida in— och utbetalningar under réntebindningstiden blir lika med det redovisade vérdet av fordran.

Leasingavtal
Ett finansiellt Ieasingavtal ér ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och férdelar som férknippas med égandet av en
tillgéng i allt vasentligt éverfﬁrs frén leasegivaren till leasetagaren. Ovriga leasingavtal klassificeras som operationalla
leasingavtal. Verksamheten innebér att bolaget har ett stort antal leasingavtal fc'jr finansering av jarnva'gsfordon vilka bolaget
sin tur hyr vidare. Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna fér operationell leasing.

i

Leasetagare
Leasingavgifterna fér de operationelIa leasingavtalen kostnadsférs linjért ﬁver leasingperioden.

Hyresavtal
Intékterna i hyresavtalen intéktsfdrs linj‘art ﬁver Ieasingperioden.
Utléindsk valuta
Féretagets redovisningsvaluta sir svenska kronor (SEK).
Omrékning av posteri utléndsk valuta
Vid varje balansdag réknas monetéra poster i utléndsk valuta om till balansdagens kurs, lcke-monetéra poster, som
vérderas till historiskt anskaffningsvérde ien utl‘a‘ndsk valuta, réknas inte om. Valutakursdifferenser redovisas i
r6re|seresultatet eller som finansiell post utifrén den underliggande afférshéndelsen, i den period de uppstér. med undantag
fb'r transaktioner som utgdr sékring och som uppfyller villkoren far sékringsredovisning av kassafldden eller av
nettoinvesteringar.

(F/f
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Léneutgifter
Léneutgifter avseende lénat kapital som kan hénféras till inkc'jp, konstruktion eller produktion av en tillgéng som tar
betydande tid att férdigstéilla innan den kan anvéndas eller séljes inréknas i tillgéngens anskaffningsvérde till den tidpunkt dé
tillgéngen ﬁr férdigstélld fc'jr dess avsedda anvéndning eller fdrséljning. Ovriga Iéneutgifter redovisas i resultatrékningen i den
period de uppkommer.

Erséittningar till anstﬁllda
Erséttningar till anstéllda i form av léner, betald semester. betald sjukfrénvaro m m samt pensioner'redovisas takt med
intjéinandet. Betréffande pensioner och andra erséttningar efter avslutad anstéllning klassificeras dessa som
avgiﬁsbestémda eller féménsbestémda pensionsplaner. Féretaget innehar béde avgiftsbestéimda och forménsbestémda
i

pensionsplaner. Det ﬁnns inga évriga léngfristiga erséttningar till de anstéllda.

Pensions planer
Fdr avgiftsbestamda planer betalar faretaget faststéllda avgifter till en separat oberoendejuridisk enhet och har ingen
f6rpliktelse att betala ytterligare avgifter. Fbretagets fOrménsbestémda planer redovisas i enlighet med K3's
férenklingsregler. Féretagets resultat belastas fﬁr kostnaderi takt med att férménerna intjénas vilket normalt sammanfaller
med tidpunkten fdr nér premier erléggs.

Inkomstskatter
Skattekostnaden utgc‘irs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt
Aktuell skatt beréknas pé det skattepliktiga resultatet fér perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig frén det redovisade
resultateti resultatréikningen dé det harjusterats fér ej skattepliktiga intékter och ej avdragsgilla kostnader samt f6r int’akter
och kostnader som ér skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beréknas enligt de skattesatser
som galler per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas pé temporéra skillnader mellan det redovisade véirdet pé tillgéngar och skulder de ﬁnansiella
rapporterna och det skatteméssiga vérdet som anvénds vid berékning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas
enligt den 5 k balansrékningsmetoden. Uppskjutna skattesk‘ulder redovisas fO'r i princip alla skattepliktiga temporéra
skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip fﬁr alla avdragsgilla temporéra skillnader i den omfattning det
ér sannolikk art beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga dverskott. Obeskattade reserver redovisas inklusive
uppskjuten skatteskuId.
E

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

Vérderingen av uppskjuten skatt baseras pé hur féretaget, per balansdagen, fdrvéntar sig att étervinna det redovisade
vérdet fdr motsvarande tillgéng eller reglera det redovisade vérdet fér motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beréiknas
baserat pé de skattesatser och skatteregler som har beslutats f6re balansdagen.

Aktuell och uppskjuten skatt fdr perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intékt i resultatrékningen, utom nér skatten ér hénfdrlig till
transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. l sédana fall ska éven skatten redovisas direkt mot eget kapital.

Materiella anliggningstillgéngar
Materiella anléggningstillgéngar redovisas till anskaffningsvérde efter avdrag fijr ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar.
'

Anskaffningsvérdet bestér av inképspriset och utgifter som air direkt hénfdrliga till fdrvérvet fGr att bringa den pé plats och i
skick att anv‘andas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgéngen eller redovisas som en separat tillgéng, nér det ér
sannolikt att framtida ekonomiska férdelar som ér fc‘jrknippade med posten kommer att tillfalla féretaget och att
anskaffningsvérdet fdr densamma kan métas p5 ett tillfﬁrlitligt sétt. Alla 6vriga kostnader fdr reparationer och underhéll samt
tillkommande utgifter redovisas i resultatrékningen i den period dé de uppkommer.
Dé skillnaden iférbrukningen av en materiell anléggningstillgéngs betydande komponenter bedéms vara vésentlig. delas
tillgéngen upp pé dessa komponenter‘

Avskrivningar pé materiella anlaggningstillgéngar kostnadsfdrs sé att tillgéngens anskaffningsvfa'rde. eventuellt minskat med
beréknat restvérde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjért fiver dess bedémda nyttjandeperiod. Om en tillgéng har
delats upp pé olika komponenter skrivs respektive komponent av separat éver dess nyttjandeperiod. Avskrivning pébérjas
nér den materiella anléggningstillgéngen kan tas i bruk. Materiella anléggningstillgéngars nyttjandeperioder uppskattas till:
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lnventarier
Utleasat rullande material, fordon
Utleasat rullande material. hdgvérdeskomponenter
Utleasat rullande material. upprustningar
Inventarier i leasade fordon

3 ér

25-30 ér
10-25 ér
3-15 ér
3-10 ér

Beddmda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprévas om det finns indikationer pé attférvéntad fdrbrukning har
fc'iréndrats vésentligtjémfbrt med uppskattningen vid fdregéende balansdag. Dé féretaget éndrar bedﬁmning av
nyttjandeperioder. omprévas éiven tillgéngens eventuella restvéirde. Effekten av dessa andringar redovisas framétriktat.

Borttagande frén balansrékningen
Det redovisade vérdet fdr en materiell anléggningstillgéng tas bort frén balansrékningen vid utrangering eller avyttring, eller
nér inte négra framtida ekonomiska fordelar véntas frén anvéndning eller utrangering/avyttring av tillgéngen eller
komponenten. Den vinst eller férlust som uppkommer nér en materiell anléggningstillgéng eller en komponent tas bort frén
balansrékningen ér skillnaden mellan vad som eventueIIt erhélls. efter avdrag far direkta férséljningskostnader, och
tillgéngens redovisade vérde. Den realisationsvinst eller realisationsférlust som uppkommer nér en materiel]
anléggningstillgéng eller en komponent tas bort frén balansrékningen redovisas i resultatrékningen som en évrig
rbrelseintékt eller bvrig rérelsekostnad.

Nedskrivningar av materiella anlia'ggningstillgéngar och immateriella tillgéngar
Vid varje balansdag analyserar féretaget de redovisade vérdena fér materiella anléggningstillgéngar och immateriella
tillgéngar fdr att faststélla om det finns négon indikation pé att dessa tillgéngar har minskat i vérde. Om sé ér fallet, beréknas
tillgéngens étervinningsv'a’rde f6r att kunna faststélla véirdet av an eventual] nedskrivning. Dér det inte ér méjligt att beréikna
étervinningsvérdet fc'ir en enskild tillgéng, beréknas étervinningsvérdet f6r den kassagenererande enhet till vilken tillgéngen
hér.
Atervinningsvérdet ér det hégsta av verkligt vérde med avdrag férfﬁrséljningskostnader och nyttjandevérdet. Verkligt vérde
med avdrag fdr fdrséljningskostnader ér det pris som féretaget beréknar kunna erhélla vid en férs‘aljning mellan kunniga. av
varandra oberoende parter, och som her an intresse av att transaktionen genomfdrs, med avdrag fér sédana kostnader som
ér direkt hénfc‘jrliga till férséljningen. \ﬁd berékning av nyttjandevérde diskonteras uppskattat framtida kassafléde till nuvz‘a‘rde
med en diskonteringsrénta fare skatt som éterspeglar aktuell marknadsbedbmning av pengars tidsvérde och de risker som
fdrknippas med tillgéngen. Framtida kassaﬂéden bedﬁms utifrén prognoser fbr de kommande fem éren.
Om étervinningsvérdet fér en tillgéng (eller kassagenererande enhet) faststélls till ett Iégre vérde an det redovisade véirdet.
skrivs det redovisade vérdet pé tillgéngen (eller den kassagenererande enheten) ned till étervinningsvérdet. En nedskrivning

kostnadsférs omedelbart

i

resultatrékningen.

Vid varje balansdag gdr féretaget en bedémning om den tidigare nedskrivningen inte langre ér motiverad. Om sé ér fallet
éterférs nedskrivningen delvis eller helt. Dé en nedskrivning éterfc’irs, 'o‘kar tillgéngens (den kassagenererande enhetens)
redovisade vérde. Det redovisade vérdet efter éterfﬁring av nedskrivning fér inte ﬁverskrida det redovisade vérde som skulle
faststéllts om ingen nedskrivning gjorts av tillgéngen (den kassagenererande enheten) under tidigare ér. En éterfdring av en

nedskrivning redovisas direkt i resultatrékningen.

'

Finansiella instrument
De huvudsakliga ﬁnansiella risker som féretaget éir exponerat fér ér rénterisk, valutarisk, kreditrisk. likviditetsrisk och
finansieringsrisk. En redogérelse fér dessa éterfinns under not 4 Derivat och finansiella instrument.

Fﬁretagets ﬁnanspolicy innehéller ett antal policygrundande nyckeltal vilka definierar styrprinciperna fér finansverksamheten
och aktuella ﬁnansiella risker. Féretagets dvergripande mélsa'ttning ér att ha en stabilitet och férutségbarhet i verksamhetens
finansieringskostnader fc'ir att méjliggéra motsvarande férutségbarhet och stabilitet i hyresséttningen till hyresménnen.
En finansiell tillgéng eller ﬁnansiell skuld redovisas i balansrékningen nér fﬁretaget blir part till instrumentets avtalsenliga
villkor. En ﬁnansiell tillgéng bokas bort frén balansrékningen nér den avtalsenliga rétten till kassaﬂédet frén tillgéngen
upphér, regleras eller nér féretagetfﬁrlorar kontrollen ﬁver den. En finansiell skuld. eller del av finansiell skuld, bokas bort
frén balansrékningen nér den avtalade fdrpliktelsen fullgdrs eller pé annat sétt upphér.

Kom‘ristiga placeringar
Vérdepapper som ér anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvérde och i
efterfﬁljande vérderingar i enlighet med lagsta vérdets princip till det Iégsta av anskaffningsvérde och marknadsvérde.
Kort-fristiga skulder

Kortfristiga skulder vérderas till nominellt belopp,
Léngfristiga fordringar vérderas efter det férsta redovisningstillféllet till uppiupet anskaffningsvérde.
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Léneskulder och leverantdrssku/der
Léneskulder och leverantdrsskulder redovisas initialt till anskaffningsvérde efter avdrag fér transaktionskostnader. Skiljer sig
det redovisade beloppet frén det belopp som ska éterbetalas vid férfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som
réntekostnad éver lénets léptid med hjz‘alp av instrumentets effektivrénta. Harigenom éverensstémmer vid férfallotidpunkten
det redovisade beloppet och det belopp som ska éterbetalas.
Upplupet anskaffningsvérde
Med upplupet anskaffningsvérde avses det belopp till vilket tillgéngen eller skulden initialt redovisades med avdrag fér
amorteringar. tillégg eller avdrag fbr ackumulerad periodisering enligt effektivrantemetoden av den initiala skillnaden mellan
erhéllet/betalat belopp och belopp att betala/erhélla pé fdrfallodagen samt med avdrag fdr nedskrivningar.

Effektivr’antan ér den réinta som vid en diskontering av samtliga framtida férvéntade kassaﬂéden ﬁver
den férvéntade léptiden resulterar i det initialt redovisade vz‘a‘rdet fdr den ﬁnansiella tillgéngen eller
den finansiella skulden.

Derivatinstrument
Fbretaget ingér derivat transaktioner fér att begrénsa fdretagets rante- och valutarisker. Derivat fér endast anvéndas fér
riskhantering inom finanspolicyns ramar. |ngéngna derivatkontrakt bestér per 2018—12-31 av rénteswappar och
valutaterminer.
FOretaget tillémpar sékringsredovisning i syfte att minska fluktuationeri resultatet som en fdljd av sakring av rante- och
valutarisker. Omvérdering sker ej av den sékrade posten om det finns en motsatt vérdefﬁréndring pé sékringsinstrumentet.
F6rhéllandet mellan sékringsinstrument och den sékrade posten dokumenteras och fbljs fortlépande liksom
derivatinstrumentets effektivitet nér det géller att motverka féréindringar i kassafléden som éir hénférliga till de sékrade
posterna.

Sékringsredovisningen upphc‘ir om sékringsinstrumentet fdrfaller, sz’iljs, awecklas eller Idses in, eller sékringsrelationen inte
Iangre uppfyller villkoren far sékringsredovisning.
Transitio utnyttjar réntewappar fc'jr att hantera rénterisken som uppstér vid upptagande av lén til! rérlig ranta. Eventuellt
resultat frén en sékringstransaktion som avbryts i fértid resultatférs. Réntebindningsstrukturen ska véljas sé att en
kostnadseffektiv réntekostnad uppnés i férhéllande till finansiell stabilitet och far att begrz'a'nsa effekterna av éndrade
marknadsférutséttningar dér rénterisken iférhéllande till fakturerade hyror utgér ett métt pé hur bolagets égarelhyrestagare
péverkas.
Transitio utnyttjar valutaterminer och valutaswappar fdr att hantera valutarisker som uppstér vid inkOp av fordon och
komponenter till dessa. Eventuellt resultat frén en sékringstransaktion som avbryts i fartid péverkar anskaffningsvérdet fdr
den aktuella tillgéngen.

Varulager
Varulager vérderas till det légsta av anskaffningsvérdet och nettoférséljningsvérdet pé balansdagen. Anskaffningsvérdet
beréknas genom tillémpning av férst— in-férst—ut-metoden (FIFU), Nettofdrséljningsvérde ér férséljningsvérdet efter avdrag
fér beréknade kostnader som direkt kan hénfdras till f6rsé|jningstransaktionen.
I anskaffningsvérdet ingér utgifter ft'vr inkdp. ti|lverkning samt andra utgifter fér att bringa varorna till deras aktuella plats och
skick. I anskaffningsvérdet fér en egentillverkad tillgéng ingér. utéver sédana kostnader som direkt kan hénfdras till
produktionen av tillgéngen. en skélig andel av indirekta tillverkningskostnader.

Likvida medel
Likvida medal inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra
kortfristiga likvida placeringar som létt kan omvandlas till kontanter och ér fﬁremél f6r en obetydlig risk f6r vz‘a‘rdefluktuationet.
Fér att klassificeras som likvida medel fér léptiden inte ﬁverskrida tre ménader frén tidpunkten fdr férvérvet.

Avséittningar
Avséttningar redovisas nér féretaget har en befintlig ft‘jrpliktelse (legal eller informell) som en fbljd av en intréffad héndelse.
det ér sannolikt att ett utfléde av resurser kommer att krévas ftir att reglera fc‘jrpliktelsen och en tillfdrlitlig uppskattning av
beloppet kan géras. Féretagets avséttningar utgérs av avséttningarfér tungt underhéll, pensioner samt amorteringsdel i
uttagna hyror fére leasestart.
Transitio har ett étagande att utféra tungt underhéll av égda och leasade jérnvégsfordon. Avséttningar gc’jrs lb‘pande, efter
érlig kﬁrstrécka med antagen genomsnittlig kostnad, baserat pé underhéllsplan fc'jr respektive fordonstyp. Avséttningarna
ianspréktas nér étgérder fér tungt underhéll utfdrs‘
enlighet med fOretagets hyresavtal debiteras hyrestagarna dessa utgifter som en del av hyran. Avséttningarna omprévas
regelbundet inom ramen fO'r fordonsfc'jrvaltningen av respektive fordonstyp. Vid behov av attjustera avséttningarna har
féretaget méjlighet attjustera hyresnivén och dérmed hyresintékten frén hyrestagaren med motsvarande belopp. Féretagets
hyresavtal ér utformade sé att féretaget har rétt att via hyran kompensera sig fﬁr de 6kade omkostnader som uppstér tex vid
6kade avséttningar fér tungt underhéll.
l

Fbretagets avséttningar fér pensioner motsvarar beréknad pensionsskuld fér féretagets pensionsfdrpliktelser.
Ovriga avséttningar avser amorteringsdel i uttagna hyror ft‘jre leasestart, far att fé en korrekt periodisering av framtida
leasingavgifter.
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Eventualférpliktelser
En ansvarsfdrbindelse ér en méjlig férpliktelse till féljd av intrz'a'ffade héndelser och vars férekomst endast kommer att
bekréftas av att en eller flera osa‘kra framtida héndelser. som inte helt ligger inom faretagets kontroll, intréffar eller uteblir.
eller en beﬁntlig férpliktelse till féljd av intraffade héndelser, men som inte redovisas som skuld eller avséttning eftersom det
inte ér sannolikt an an utfldde av resurser kommer att krévas fér att reglera férpliktelsen eller férpliktelsens storlek inte kan
beréknas med tillrécklig tillfdrlitlighet.

Eventualtillgéngar
En eventualtillgéng ér en mbjlig tillgéng till féljd av intréffade héndelser och vars férekomst endast kommer att bekréftas av
att en eller ﬂera osékra framtida handelser, som inte helt ligger inom féretagets kontroll, intrla'ffar eller uteblir. En
eventualtillgéng redovisas inte som en tillgéng i balansr'a’kningen.

Kassaflédesanalys
Kassaflddesanalysen visar fijretagets féréndringar av féretagets Iikvida medel under rékenskapséret. Kassaflédesanalysen
har uppréttats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflédet omfattar endast transaktioner som medfcm in- och
utbetalningar.

Not 3 Vasentliga bedﬁmningar och antaganden
Fﬁr att kunna upprétta érsredovisning enligt K3 méste fdretagsledningen gdra beddmningar och antaganden som péverkar
redovisade tillgéngar, skulder. intékter och kostnader. Dessa bedémningar baseras pé sévél historiska erfarenheter som
andra faktorer som bedémts som rimliga under rédande omsténdigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig frén dessa
bedﬁmningar om andra antaganden gﬁrs eller andra férutséttningar fdreligger. Bedémningar och antaganden ses fiver
regelbundet. Andringar av bedﬁmningar redovisas i den period éndringen gérs om éndringen endast péverkar denna period.
eller den period éndringen gérs och framtida perioder om andringen péverkar béde aktuell period och framtida perioder

Not 4 Derivat och ﬁnansiella instrument
Kreditn'sk
Med kreditrisk avses risken att en motpart eller emittent inte kan fullgdra sina étaganden gentemot féretaget. Exponeringen
mot kreditrisk uppkommer framfbr allt vid placering av ﬁverskottslikviditet men uppkommer éven till fijljd av positive
marknadsvérden i derivat. l syfte att minimera kreditrisken finns givna ramar fér exponeringen gentemot motparter. Enligt
faretagets ﬁnanspolicy fér kreditrisk endast tas pé motparter med god kreditvérdighet, baserat pé vélrenommerade
ratinginstituts vérderingar, till ett begrénsat belopp och med begrénsad Ic‘iptid.

Likviditetsrisk
Likviditetsrisk innebér att en placering inte omedelbart kan omséttas pé marknaden utan att stora férluster i marknadsvérde
uppstér. Likviditetsrisken minimeras genom att hélla léptiden pé placeringar till hdgst ett ér och genom att piacera i tillgéngar
med lég risk och hﬁg likviditet.
Finansieringsrisk utgdrs av risken fér att kostnaden fc'jr fdretagets refinansiering eller nyuppléning b|ir vasentligt hbgre eller
omdjiiggérs. Féretagets finansieringsrisk minimeras genom anvéndandet av olika motparter och val spridda lénefén‘all. All
upphandlingen av finansiering skall ske i konkurrens, med god framfdrhéllning och vid behov med kreditléftenl

Rénterisk
Med rénterisk avses risken att verkligt vérde eller framtida kassafléden fluktuerar till féljd av éndrade marknadsréntor.
Fc‘iretaget ér huvudsakligen exponerat mot rénterisk genom dess Iéneﬁnansiering. Lénen lbper med r6rlig rénta. vilket
innebér att féretagets framtida finansiella kostnader péverkas vid éndrade marknadsréntor. Féretaget péverkas ocksé av
éndrade marknadsréntor som en féljd av de derivatinstrument som innehas fér att séikra transaktionsexponeringen.
Faretagets samtliga rénteswappar innebér att rérlig rénta swappas till fast rénta och ér identiﬁerade som
kassaflddessékringar, innebérande sékring av féretagets kassafléde hénfdrligt till lén som ldper med rﬁrlig réinta.
Utestéende rénteswappar per 2018—12—31 uppgér till 4 429 (5 046) MSEK.
Valutarisk
Med valutarisk avses risken att verkligt vérde eller framtida kassafléden fluktuerar till féljd av éndrade valutakurser.
Exponeringen fc‘ir valutarisk ér hénférlig till betalfléden i utl‘andsk valuta (EU R), 351 kallad transaktionsexponering i samband
med inkép av fordon och fordonskomponenter. Valutaexponeringen i lﬁpande flt‘jden ér mycket liten.

Féretagets samtliga valutaterminer innebér att utléndska valuta (EUR) kan képas till en iférvég bestémd kurs vid en
bestamd tidpunkt och ﬁr identifierade som kassaflédessékringar innebérande sa‘kring av fdretagets kassafléde hénfﬁrligt till
betalningar av fordon och fordonskomponenter. Utestéende valutaterminer per 2018—12-31 uppgér till 2,9 (9,2) MEUR.
Det verkliga vérdet fér

rénte— och

valutaderivat uppgick per 2018-12-31 till ett totait belopp om ‘171 («207) MSEK.
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AB Transitio
5560334 984

Not 5 Leasingavtal

Leasingavtal - Ieasetagare
Féretaget ér leasetagare genom leasingavtal avseende jérnv‘a‘gsfordon. Summan av érets kostnadsfdrda leasingavgifter uppgér till
171 617 Tkr (158 406 Tkr). Framtida minimileaseavgifter avseende icke upps‘a‘ngningsbara Ieasingavta| férfaller enligt f6ljande:
Férfallotidpunkt:
Inom ett ér
Senare an ett ér men inom fem ér
Senare én fem ér

Summa

2018
178 346
426 232

401 935

78 668

125 415

683 246

679 017

2017

151,567

Hyresavtal f6r uthyrning av fordon
Fdretaget ér Ieasegivare genom leasingavtal avseende jarvégsfordon som hyrs ut till kunder, Framtida hyresintékters del avseende
leasingkostnader férfaller enligt féljande:
Fdrfallotidpunkt:
Inom ett ér
Senare én ett ér men inom fem ér
Senare an fem ér
Summa

2018
244 055
-

2017
94 479
173 055
8 330

344 361

275 864

100 306

Hyreskontrakten med bolagets hyrestagare ér utformade 551 an hyrestagaren har en skyldighet att betala hyra fﬁr fordonen fram till
dess en ny hyrestagare kan anvisas eller fordonen séljas. Upphdr hyreskontraktet har enligt aktieégaravtalet den aktieagare fdr vars
rékning fordonen far inférskaffade skyldighet att svara ffjr att Transitio erhéller full kostnadstéckning fdr fordonen.

Not 6 Upplysning om ersﬁttning till revisorn
2018

2017

210

186
63

Deloitte AB
revisionsuppdrag
6vriga tjénster
Fértroendevalda revisorer
revisionsuppdrag

311

_

Summa

40

55

561

304

Med revisionsuppdrag avses revisorns erséttning fb’r den Iagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av
érsredovisningen och bokféringen. styrelsens och verkstéllande direktérens fﬁrvaltning samt arvode ftsr revisionsrédgivning som
lémnats i samband med revisionsuppdraget.

Not? Antal anstﬁllda, léner, andra ersﬁttningar och sociala kostnader
2018

Medeltalet anstﬁllda

Styrelse och ledningsgrupp
Kvinnor:
styrelseledamc‘jter
ledningsgrupp
Man:
styrelseledaméter
ledningsgrupp

Totalt

2017

Antal

Varav

Antal

Varav

anstﬁllda

antal man

anstﬁllda

antal min

16

1 1

14

9

2018-12-31

2017.12-31

4

4

1

1

5

5

3

3

13

13
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2018

Lﬁner, andra
ersﬁttningar
och sociala
avgifter

2017

Lﬁner och

Soc kostn
(varav

andra
erséittningar

pensionskostnader)

Totalt

Soc kostn
(varav

Léner och
andra
erséttningar

pensionskostnader)

9 902

7 519
(3827)

8 738

6 344
(3124)

9 902

7 519
(3827)

8 738

6 344
(3124)

2018

L6ner och
andra erséittningar
fﬁrdelade mellan styrelse—
ledamﬁter och anstéillda

Styrelse och
VD (varav
tantiem
och dylikt)
1

496

2017
..

Ovriga
anstﬁllda
8

406

Styrelse och
VD (varav
tantiem
och dylikt)
1

H
Totalt

1

496

Ovriga
anstéllda

465

7 273

H
8 406

1

465

7 273

Pensioner
F6retagets kostnad fér avgiftsbestémda pensionsplaner uppgér till 2 353 Tkr (1726).

Av féretagets pensionskostnader avser 434 Tkr (419) gruppen styrelse och VD. Fbretaget har inga utestéende pensionsférpliktelse
till dessa O (O). VD har pensionsférmén med premie motsvarande 35% av lénen. Uppsagningstiden f6r VD ar sex ménader.

Not 8 Réinteintéikter och liknande intéikter
Rénteintékter, bank
Ovriga ﬁnansiella intékter

Summa

2018

2017

236
4 046
4 282

4 046

_
4 045

Not 9 Rﬁntekostnader och liknande kostnader
Réntekostnader, Iéngfristiga skulder
Réntekostnader, kortfristiga skulder
Réntedel i érets pensionskostnad
Bankgaranti i US-Iease
lnterimsfinansiering
Kursdifferenser
Ovriga finansiella kostnader
Summa

2018

2017

~85 783

401 497

-3 521
-248
-2 860

-3 559
-199

—

-33

,

«2

730
-15
—262

-51

—471

«92 496

-108 733

2018
400

14 000

2018-12-31

2017-12-31

Not 10 Bokslutsdispositioner
Fdréndring av Gveravskrivningar

Not

11

—5

2017

Skatter
Uppskjutna skatteskulder avseende obeskattade reserver

3

610

2 422'
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Not 12 lnventarier, verktyg och installationer

Ingéende anskaffningsvérden
lnkdp
Avyttringar och utrangeringar

Utgéende ackumulerade anskaﬁningsvﬁrden
lngz‘aende

avskrivningar

Arets avskrivningar enligt plan
Avyttringar och utrangeringar
Utgéende ackumulerade avskrivningar
Utgéende planenligt restvéirde

2018-12-31

2017-12-31

224
113

552

__--.:

_________________________________

337

f}3,5
224

-222

—624

-33

-4

~1

496

.

~255

.22;

82

2

2018-12-31
1 922 456
44 047

2017-12-31
1 840 834
87 519

Not 13 Utleasat rullande material

Ingéende anskaffningsvérde
lnkép

Avyttringar och utrangeringar
Utgéende ackumulerade anskaffningsvéirden
lngéende avskrivningar enligt plan
Arets avskrivningar enligt plan
Avyttringar och utrangeringar
Utgéende ackumulerade avskrivningar enligt plan

..-.,.,A.___<_._-;7_19
1

1

5897

____‘___*_.5_§.1.

-577 559

Utgéende planenligt restvﬁrde

1

L5§97
922 456"
.394 945
—89 579

........................

965 793
-478 627
-99 483

-478 527

388 234

1

443 829

Not 14 lnventarier i leasade fordon

lngéende anskaffningsvérden
Arets aktiverade projekt

Utgéende ackumulerade anskaffningsvﬁrden
lngéende avskrivningar enligt plan
Arets avskrivningar enligt plan
Utgéende ackumulerade anskaffningsvﬁrden

2018-12-31
43 948
4

______

gig

2017-12-31
31 340
_,

33...???

48 290
-14 113

43 948
-9 434

______‘_;i§§i
-18 667

"B329
.14 113

29 623

29 835

2018-12-31

2017-12-31

Utgéende planenligt restvéirde

Not 15 Andra Iéngfristiga fordringar

Férutbetalda kostnader fb‘r uthyrda fordon och fordon under anskaffning
Fc’jrskott i pégéende leveransprojekt

Aktiverade projekt fc'sr inventarieri leasade fordon
Utgéende redovisat véirde

145 990

119 043

1

080 688

763 195

1

—4 342
222 336

-12 608
869 530
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Not 16 Férutbetalda kostnader och upplupna intﬁkter

Fbrutbetalda kostnader
Upplupna hyresintékter
Ovriga upplupna intékter
Summa

2018-12-31
15 268
40 693
5 843
61 804

2017-12.31

2018-12-31
16 408

2017-1 2-31
11 068'

13 9'82?
39 854
5 648
59 486

Not 17 Obeskattade reserver
Ackumulerade ﬁveravskrivningar

Not 18 Avsa'ttningar

201 8-12-31

Pensioner

6vriga
avséittningar

Summa

35 885

191 084'

9 643

145 984
62 941
—79 484
130 441

Pensioner

Fordonsunderhéll

Ovriga
avséittningar

124 921
77 323
-55 260
146 984

43 220
396

Vid érets bérjan

a 215
1 681
~253

Tillkommande avséttningar
Belopp som tagits i ansprék
Vid érets slut

2017-12-31

Fordonsunderhéll

Vid érets bérjan
Tillkommande avs'a‘ttningar
Belopp som tagits i ansprék

Vid érets slut

8 339

305
-1 429
8 215
1

—

64 522
-87 467
168 239

-7 730
28 155

—7

731

35 885

”

Summa
176
79
-64
191

480
024
420
084"

Ovriga avséttningar avser amorteringsdel i uttagna hyror ft‘jre leasestart f6r att fé en korrekt periodisering av framtida
leasingavgifter. Periodisering sker ﬁver leasingperioden, féretrédesvis 8—16 ér.

Not 19 Léngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Férutbetalda intékter US—Iease

Summa

2018-12-31
2 198 119
49 787

2017-12-31
2 238 379
53 833

2 247 906

2 292 212

2018-12-31

2017-12—31_

3 240
24 861

1 797
42 507

Not 20 Upplupna kostnader och f6rutbetalda intﬁkter
Personalrelaterade kostnader
Ovriga upplupna kostnader
Fc‘irutbetald vagnhyra

Erhéllna fc’jrskott fb‘r upprustning
Erhéllna fﬁrskott fér underhéll

Summa

89 899

37 249

229 476
12 092
359 568

207 269

2018-12-31

2017-1&3,

2 186

2 186

13 491

352 313

Not 21 Stéllda sékerheter och eventualfﬁrpliktelser

Stﬁllda sﬁkerheter
Pantsatta likvida medel som sékerhet fér pensionsétagande

NIH)

24 (24)

Not 22 Likvida medel i kassaflddet

,

201 8-1 2-31

2017-12-31

Disponibla tillgodohavanden hos banker och
andré kE¢9,iILn§tit£ ,_ W

343 873

500 029

Summa

343 873

500 029

201 8-12-31

2017-12-31
200 000
100

.,

,,

Not 23 Antal aktier och kvotv'airde
7

Antal? Eﬁief

200 000
100

Kvotv’a;rde

Not 24 F6rs|ag till resultatdisposition
Till érsstémmans f6rfogande stér fc‘iljande ansamlad f6rlust

Styrelsen féreslér att den ansamlade férlusten pé 401 524 kr dverft'jrs i ny rékning.
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Vér revisionsber'a‘ttelse har avgivits den 9??
Deloitte AB
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Anneli Pihl
Auktoriserad revisor
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401 524

Deloitte.
REVISIONSBERI'STTELSE
Till bolagsstéimman i AB Transitio
organisationsnummer 556033-1984

Rapport om érsredovisningen
Utta/anden

utftirt en revlslon av ﬁrsredovisningen f6r AB
Transitio f6r rakenskapSSret 2018-01-01 - 2018-12-31.
Vi har

Enligt var uppfattning har grsredovisningen uppréittats i
enlighet med Ersredovisningslagen och ger en i alla
vésentliga avseenden réittvisande bild av AB Transitios
ﬁnansiella st'allning per den 31 december 2018 och av
dess ﬁnansiella resultat och kassaﬂéde far ﬁret enligt
ﬁrsredovisningslagen. Fijrvaltningsberéttelsen ér fﬁrenlig
med Srsredovisningens 6vriga delar.

ingen garanti f6r att en revision som utf'o'rs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptécka en véisentlig felaktighet om en sgdan ﬁnns.
Felaktigheter kan uppstﬁ p5 grund av oegentligheter
eller fel och anses vara vésentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan férvéntas paverka de
ekonomiska beslut som anvéndare fattar med grund i

5rsredovi5ningen.
Som del av en revision enligt ISA anvénder vi
professionellt omdéme och har en professionallt skeptisk
instéllning under hela revisionen. Dessutom:
-

ldentiﬁerar och bedémer vi riskerna fdr vasentliga
felaktigheter i 5rsredovisningen, vare sig dessa beror
p5 oegentligheter eller p5 fel, utformar och utffjr
granskningsﬁtgérder bland annat utifré'an dessa risker
och inhémtar revisionsbevis som 5r tillréckliga och
éndamalsenliga fér att utgéra en grund fﬁr vara
uttalanden. Risken f6r att inte upptécka en vasentlig
felaktighet till fb‘ljd av oegentligheter éir hégre an ﬁjr
en vésentlig felaktighet som beror p5 fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
fia'rfalskning, avsiktIiga utelémnanden, felaktig
information eller asidoséttande av intern kontroll.

-

skaffar vi 055 en férstéelse av den del av bolagets
interna kontroll som har betydelse fér vé’ar revision
fijr att utforma granskningsﬁtgérder som ér lémpliga
med hénsyn till omsténdigheterna, men inte f6r att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

-

utvéirderar vi lémpligheten i de redovisningsprinciper
som anvénds och rimligheten i styrelsens och
verkstéllande direktérens uppskattningar i
redovisningen och tillhfjrande upplysningar.

-

drar vi en slutsats om lampligheten i att styrelsen
och verkstéllande direktéren anvander antagandet
om fortsatt drift vid uppr'a‘ttandet av
arsredovisningen. Vi drar ocksS en slutsats, med
grund de inhéimtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns nﬁgon vésentlig osékerhetsfaktor som
avser sa‘idana héndelser eller férhé’lllanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets fbrmaga att
fortsétta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att
det ﬁnns en v'asentlig osékerhemfaktor, mé’uste vi i
revisionsberéttelsen fasta uppmérksamheten p5
upplysningarna i 5rsredovisningen om den vasentliga
osékerhetsfaktorn eller, om sSdana upplysningar ér
otillr'ackliga, modiﬁera uttalandet om
ﬁrsredovisningen. vara slutsatser baseras p5 de
revisionsbevis som inhémtas fram till datumet far
revisionsber‘aittelsen. Dock kan framtida héndelser
eller férhsllanden géra att ett bolag inte Iéngre kan
forts‘a‘tta verksamheten.

tillstyrker dérfér att bolagsst'amman faststéller
resultatrékningen och balansr'aikningen.

Vl

Grund fc‘ir uttalanden

utfﬁrt revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vgrt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs nérmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi 'ér oberoende i férhéllande
till AB Transitio enligt god revisorssed i Sverige och har i
6vrigt fullgjort v5rt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi har

att de revisionsbevis vi har inhamtat ﬁr
tillréckliga och éndamﬁlsenliga som grund f6r véra

Vi anser

uttalanden.

Styrelsens och verkstéllande direktb'rens ansvar
Det air styrelsen och verkstéllande direktéren som har
ansvaret far att érsredovisningen uppréttas och att den
ger en réttvisande bild enligt ﬁrsredovisningslagen.
Styrelsen och verkst'a‘llande direktéren ansvarar aven far
den interna kontroll som de bedﬁmer ér n6dvéndig fér
att uppréitta en érsredovisning som inte innehSller nﬁgra
vésentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p5
oegentligheter eller p?! fel.

E

Vid uppréttandet av 5rsredovisningen ansvarar styrelsen
och verkstéllande direkttiren f6r bedémningen av
bolagets f6rm§ga att fortsétta verksamheten. De
upplyser, nér 533 5r tillémpligt, om fﬁrhéllanden som kan
pﬁverka f6rmggan att fortsétta verksamheten och att
anvénda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift till‘a‘mpas dock inte om styrelsen och

verkstéllande direktéren avser att Iikvidera bolaget,
upphdra med verksamheten eller inte har né’ugot
realistiskt alternativ till att géra nggot av detta.

Revisorns ansvar
vara mél ér att uppnﬁ en rimlig grad av sakerhet om
huruvida Srsredovisningen som helhet inte innehéller
nSgra vésentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p5
oegentligheter eller p5 fel, och att léimna en
revisionsberéttelse som innehéller vgra uttalanden.
Rimlig sékerhet ér en hag grad av sékerhet, men 5r

.

utvérderar vi den ﬁvergripande presentationen,
strukturen och innehﬁllet i Srsredovisningen,
déribland upplysningarna, och om ﬁrsredovlsningen

Deloittes
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Sterger de underliggande transaktionerna och
handelserna p5 ett sétt som ger en réttvisande bild.

-

sétt handlat i strid med
aktiebolagslagen, ﬁrsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
p5 nagot annat

Vi mﬁste informera styrelsen om bland annat revisionens

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fér
den. Vi mﬁste ocksS informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, déribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi

identiﬁerat.

Rapport om andra krav enligt Iagar och
andra férfattningar
Utta/anden
Ut6ver vﬁr revlsion av Srsredovisningen har vi éven
utfért en revision av styrelsens och verkst‘allande
direktérens férvaltning far AB Transitio fér
rékenskapséret 2018~01-01 - 2018-12-31 samt av
f6rs|aget till dispositioner betréffande bolagets vinst eHer
férlust.

tillstyrker att bolagsstéimman behandlar fbrlusten
enligt férslageti férvaltningsberéttelsen och beviljar
styrelsens Iedaméter och verkstéllande direktéren
ansvarsfrihet fijr rakenskapséret.
Vi

Grund fér uttalanden

utfﬁrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
V5rt ansvar enligt denna beskrivs nérmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi ér oberoende i f6rh§||ande till AB
Transitio enligt god revisorssed Sverige och har i évrigt
fullgjort vﬁrt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi har

i

att de revisionsbevis vi har inhéimtat ér
tillrackliga och éndamSlsenliga som grund far vara
uttalanden.

Vi anser

styrelsens och verksta'llande direkto‘rens ansvar
Det ér styrelsen som har ansvaret fér fb'rslaget till
dispositioner betréffande bolagets vinst eller férlust. Vid
férslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedémning av om utdelningen éir féjrsvarlig med hénsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning
och risker stéller p5 storleken av bolagets egna kapital,
konsoliderlngsbehov, Iikvidltet och stallning i avrigt.
f’o'r

bolagets organisation och
Styrelsen ansvarar
f6rva|tningen av bolagets angelégenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlépande bedéma bolagets
ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation 5r utformad 53 art bokfijringen,
medelsférvaltningen och bolagets ekonomiska
angelégenheter 6vrigt kontrolleras p5 ett betryggande
sétt. Den verkstéllande direktdren ska skbta den
lépande férvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de 5tgérder som ar
nédvéindiga fdr att bolagets bokféring ska fullgbras i
(ﬁverensstémmelse med lag och fbr att
medelsfﬁrvaltningen ska skétas p3 ett betryggande s'a'tt.
i

Vért mSI betraffande revisionen av fbrslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller fijrlust, och d'a'rmed
vart uttalande om detta, 3r att med rimlig grad av
sékerhet bedtjma om férslaget 'a‘r férenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig sékerhet ér en hijg grad av sékerhet, men ingen
garanti f6r att en revision som utfbrs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptécka
ﬁtgérder eller férsummelser som kan fbranleda
erséttningsskyldighet mot bolaget, eller att ett férslag till
dispositioner av bolagets vinst eller f6rlust inte 5r
f6renligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige anvénder vi professionellt omdc‘ime och har en
professionellt skeptisk instéllning under hela revisionen.
Granskningen av féjrvaltningen och fijrslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller fijrlust grundar sig

frémst p5 revisionen av rékenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsﬁtgérder som utférs baseras
p5 v§r professionella bedémning med utgé’mgspunkt i
risk och véisentlighet. Det innebér att vi fokuserar
granskningen p3 sédana étg'arder, omr§den och
f6rh5llanden som 5r vésentliga f6r verksamheten och
dér avsteg och Gvertrédelser skulle ha sérskilcl betydelse
fbr bolagets situation. Vi gér igenom och prt‘ivar fattade
beslut, besiutsunderlag, vidtagna Etgérder och andra
férhﬁllanden som 5r relevanta fér v5rt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag fb'r VSrt uttalande om
styrelsens fdrslag till dispositioner betréffande bolagets
vinst eller férlust har vi granskat om fdrslaget ér
férenligt med aktiebolagslagen.

Revisorns yttrande avseende den
Iagstadgade héllbarhetsrapporten
Det ér styrelsen som har ansvaret fér
h§|lbarhetsrapporten p3 sidorna 2—7 och fﬁr att den ﬁr
uppréttad i enlighet med 5rsredovisningslagen.

Vér granskning har skett enligt FARs rekommendation
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
h5||barhetsrapporten. Detta innebér att var granskning
av hSIIbarhetsrapporten har en annan inriktning och en
vasentligt mindre omfattnlng jémfért med den inriktning
och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige
har. Vi anser att denna granskning ger oss tillrécklig
grund fér vﬁrt uttalande.
En

héllbarhetsrapport har uppréttats.

Rev/sorns ansvar
V§rt m5l betr'affande revisionen av férvaItningen, och
darmed vﬁrt uttalande om ansvarsfrihet, éir att inhémta
revisionsbevis fdr att med en rimlig grad av sékerhet
kunna bedéma om nﬁgon styrelseledamot eller
verkstéllande direktdren négot vésentligt avseende:

Stockholm den 29 april 2019

féretagit nﬁgon étgérd eller gjort sig skyldig till
nggon férsummelse som kan fbranleda
erséttningsskyldighet mot bolaget, eller

Anneli Pihl
Auktoriserad revisor
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AB Transitio
organlsationsnummer 556033- 1984
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Granskningsrapport lekmannarevisorer verksamhetsåret 2018 –
punkt 8-9

AB TRANSITIO

Till érsstéimman i AB Transitio organisationsnummer 5 5603 3 -1984
Till AB Storstockholm lokaltraﬁk, Blekingetraﬁken AB, Kommunalférbundet
Kollektivtraﬁkmyndigheten i Vistemorrlands léin, Kommunalférbundet Norrbottens léins Kollektivtraﬁkmyndighet, Kommunalférbundet Sérmlands Kollektivtraﬁkmyndighet, Landstinget i Kalmar Ian, Region Géivleborg, Region Halland, Region J énképings l'ain, Region Skéne, Region Uppsala, Region Véirmland, Region
Vastmanland, Region Visterbotten, Region Orebro lé'm, Region Ostergétland,
Regionfb'rbundet Dalama, Regionfdrbundet J éimtlands léin, Regionfdrbundet Sédra
Sméland, Vastra Gétalandsregionen

Granskningsrapport f6r ér 2018
Vi, av fullméiktige i regioner, landsting och regionala kollektivtraﬁkmyndigheter
utsedda lekmannarevisorer, har granskat AB Transitios verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar fér att verksamheten bedrivs enligt gillande bolagsordning, éigardirektiv och beslut samt de lagar och féjreskrifter som géiller ftjr verk—
samheten.

Lekmannarevisorema ansvarar fdr att granska verksamhet och intern kontroll samt
prb'va om verksamheten bedrivits enligt éigarnas uppdrag och mél samt de lagar
och féreskrifter som géiller f6r verksamheten.
Granskningen har utféjrts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifréin bolagsordning och av érs—
/bolagsstémman faststéillda éigardirektiv.
Granskningen har genomférts med den inriktning och omfattning som behévs fér
att ge rimlig grund fér bedémning och prévning.

Arets granskning har inriktats mot féilj ande omre‘iden:

Uppféljning av noteringar fré’m féregéende 51‘s granskning.
2. Grundl'aiggande granskning av protokoll frﬁn styrelseméten, styrande
dokument, avstéimning av verksamhetsplan och budget samt bedtim—
ning av bolagets arbete med internkontroll.
3. Férdjupad granskning av ansvar fér underhéll mellan hyrestagaren
och bolaget, genomgéng av utférda internrevisioner avseende hyresta—
gares roller och ansvar samt genomgﬁng aV ansvarsgr'einser fér h6g—
V'eirdighetskomponenter (HVK).
1.

I granskningen
—

félj ande bedémningar:
Agarna har i allt Vasentligt bundit bolaget till kommunallagens kraV att
géirs

uppr'atta budget och verksamhetsplan.
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1.

Sammanfattning

På uppdrag av lekmannarevisorerna i AB Transitio har PwC genomfört en granskning av
bolagets verksamhet. I revisorernas uppdrag ingår att granska och pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om
den interna kontrollen är tillräcklig.
Årets granskning har inriktats mot följande områden:
1. Uppföljning av noteringar från föregående års granskning.
2. Grundläggande granskning av protokoll från styrelsemöten, styrande dokument, avstämning av verksamhetsplan och budget samt bedömning av bolagets
arbete med internkontroll.
3. Fördjupad granskning av ansvar för underhåll mellan hyrestagaren och bolaget, genomgång av utförda internrevisioner avseende hyrestagares roller och
ansvar samt genomgång av ansvarsgränser för högvärdighetskomponenter
(HVK)
Utifrån genomförd granskning görs följande revisionella bedömningar:
-

Bolaget har hanterat och tagit ställning till lekmannarevisionens rekommendationer från tidigare år.

-

Bolagets interna styrdokument bedöms vara förenliga med de krav som ställs i
aktiebolagslag, kommunallag och ägardirektiv. Verksamhetsplan finns beslutad för 2018, rutin finns för uppföljning och rapportering till bolagets styrelse
och ägarråd. Uppföljning sker i bolagets årsredovisning.

-

Vi bedömer att bolaget har en fungerande och ändamålsenlig rutin för sitt
övergripande internkontrollarbete. Ett utvecklingsområde utgörs av en årlig
avstämningsrapport som redovisar vilka åtgärder som genomförts och vilka
slutsatser som kan dras.

-

Styrelseprotokoll är förda och undertecknade av sekreterare samt justerade av
ordförande och utsedd styrelseledamot. Protokollen är numrerade. Ett styrelsemöte har hållits per capsulam. Vi bedömer att styrelsens protokoll följer de
krav som ställs i aktiebolagslagen. I jämförelse med 2017 har styrelseprotokollen mer information så att det möjliggör för en läsare att i efterhand förstå
bakgrund och sammanhang i fattade beslut.

-

Vi bedömer att den interna kontrollen beträffande rutiner och processer för
underhåll är tillräcklig. Processer och rutiner för underhåll är beaktade både i
verksamhetsplan och internkontrollplan. Vid genomförd uppföljning av noteringar från föregående år har vi noterat att bolaget arbetar aktivt med att förbättra dokumentationen av åtgärder kopplade till nyckeltalsrapporterna och
att förtydliga gränsdragningen mellan Transitio och hyrestagaren. Processkartläggning finns beträffande huvudprocesserna anskaffning, uthyrning, förvaltning samt tekniska utredningar och support. Ett problemområde som tagits
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upp i granskningen är att i och med fordonens ökande ålder kommer vissa reservdelar inte vara möjliga att beställa från leverantören.
-

Rutiner och dokumentation för internrevisioner gällande att hyrestagaren bedriver en verksamhet som uppfyller de krav som åläggs utifrån hyresavtal bedöms vara ändamålsenlig och väl fungerande.

-

Ansvarsgränser för HVK är fastlagda i hyresavtal och processer och rutiner är
klarlagda. Processen är komplicerad med flera aktörer. Vi bedömer att Transitio har pågående aktiviteter för att förbättra processen ytterligare.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

Lekmannarevisorernas uppdrag regleras i kommunallag och aktiebolagslag. Lekmannarevisorerna granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Inom ramen för 2018 års granskning har revisorerna bedömt det angeläget att förutom
den årliga granskningen genomföra en fördjupad granskning inom vissa områden.
En viktig förutsättning för att ett kommunalt bolag ska bedriva sin verksamhet inom
kommunallagens bestämmelser och på ett i övrigt ändamålsenligt sätt är att det vägleds
av styrande dokument.
Ansvaret för att verkställa och bedriva bolagets verksamhet i enlighet med lagstiftning och
ägardirektiv vilar på bolagsstyrelse och VD.

2.2.

Syfte och revisionskriterier

Syftet med granskningsredogörelsen är att utgöra ett underlag för lekmannarevisorernas
uttalande i den granskningsrapport som avlämnas till bolagets årsstämma.
Årets granskning inriktas mot följande områden:
 Uppföljning av noteringar från föregående års granskning.
 Grundläggande granskning av protokoll från styrelsemöten, styrande dokument,
avstämning av verksamhetsplan och budget samt bedömning av bolagets arbete
med internkontroll.
 Fördjupad granskning enligt följande:
o Uppföljning av 2017 års granskning av rutiner för underhåll, vilka aktiviteter pågår för att hantera de problemområden som togs upp.
o Genomgång av utförda internrevisioner avseende hyrestagares roller och
ansvar. Hur sker dokumentation? Hur sker rapportering? Upprättas handlingsplaner?
o Genomgång av ansvarsgränser för HVK.
Granskningen syftar till att pröva om styrelse och VD skapat grundläggande förutsättningar för att bedriva bolagets verksamhet på ett ändamålsenligt sätt, d.v.s. i enlighet med
ägarnas önskemål och bestämmelser i lag samt att bedöma om redovisat resultat för bolaget är förenligt med ägardirektiv.
Revisionskriterier i granskningen är direktiv utfärdade av ägarna samt bestämmelser i
kommunallag och aktiebolagslag.

2.3.

Avgränsning och metod

Granskningen avgränsas i tid huvudsakligen till verksamhetsåret 2018. I övrigt se avsnitt
2.2.
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Granskningen sker genom analys av för granskningen relevant dokumentation samt kompletterande intervju med VD, förvaltningsansvarig och ansvarig HVK. I granskningen har
två telefonintervjuer skett med trafikchef hos Region Värmlands Kollektivtrafik och trafikdirektör hos Kalmar Läns Trafik.
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Uppföljning av noteringar från föregående års
lekmannarevision
3.1.1.

Iakttagelser

Vid föregående års granskning noterade vi att bolaget har en fungerande och ändamålsenlig rutin för sitt övergripande internkontrollarbete. Ett utvecklingsområde utgörs av en
årlig avstämningsrapport som redovisar vilka åtgärder som genomförts och vilka slutsatser som kan dras.
Vi noterade även att styrelsens protokoll följde de krav som ställs i aktiebolagslagen. Protokollen var kortfattat skrivna i form av beslutsprotokoll. Vi rekommenderade att informationen i protokollen utökas så att en läsare i efterhand ges möjlighet att bättre förstå
bakgrund och sammanhang i fattade beslut. Detta kan ske genom att bilagor i protokollen
blir bilagda och numrerade. Under 2018 har information i protokollen utökats och bilagor
är bilagda och numrerade.
För uppföljning av noteringar från föregående års granskning av underhåll se avsnitt 3.7.1.

3.1.2.

Bedömning

Bolaget har hanterat och tagit ställning till lekmannarevisionens rekommendationer.

3.2.

Genomgång av protokoll från styrelsemöten
3.2.1.

Iakttagelser

Enligt aktiebolagslagens 8 kap. 24 § och 8 kap 26 § framgår följande:
” Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll. I protokollet skall de beslut som
styrelsen har fattat antecknas. Protokollet skall undertecknas av den som har varit protokollförare. Det skall justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Om
styrelsen har flera ledamöter, skall det justeras även av en ledamot som utses av styrelsen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören har rätt att få en avvikande
mening antecknad till protokollet. Styrelsens protokoll skall föras i nummerföljd och
förvaras på ett betryggande sätt.”
Protokoll kan föras som diskussionsprotokoll eller beslutsprotokoll. I ett diskussionsprotokoll antecknas huvuddragen i den diskussion som ledde fram till ett beslut. Ett beslutsprotokoll innehåller besluten men bör inte vara så kortfattat att det endast återger de fattade besluten. De för besluten avgörande punkterna bör finnas med. Om man endast återger beslutsmeningen så erhålls otillräcklig information för eventuellt frånvarande ledamöter och för revisorer/lekmannarevisorer. Vi bedömer att det är väsentligt att det även i ett
beslutsprotokoll framgår vad som låg till grund för besluten. Beslutformuleringar ska sedan vara så tydliga att det inte uppstår missförstånd vad som beslutats. Beslutsunderlagen
bör sedan tas in som bilagor till protokollet.
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Styrelsen fattar årligen en mängd beslut. Att föra en logg på styrelsens beslut underlättar
uppföljning av att besluten verkställs på avsett sätt. Vi har i vår granskning läst igenom
styrelsens protokoll för 2018.

3.2.2.

Bedömning

Protokoll är förda och undertecknade av sekreterare samt justerade av ordförande och
utsedd styrelseledamot. Protokollen är numrerade. Ett styrelsemöte har hållits per
capsulam.
Vi bedömer att protokollen följer de krav som ställs i aktiebolagslagen. I jämförelse med
2017 har styrelseprotokollen mer information så att en läsare i efterhand ges möjlighet att
förstå bakgrund och sammanhang i fattade beslut. Bilagor till protokollen är bilagda och
numrerade.
Beslutslogg/sammanställning finns över beslut tagna i styrelsen från och med 2011-07-09.

3.3.

Styrande dokument - övergripande
3.3.1.

Iakttagelser

Vid tidigare års lekmannarevision har genomgång skett av bolaget styrdokument utifrån
kommunallag och aktiebolagslag.
Enligt kommunallagen kan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett aktiebolag. I samband med överlåtandet ska bolaget i rimlig grad bli bunden till de krav som
ställs i kommunallagen. Detta sker framförallt genom en anpassad bolagsordning och
lämnade ägardirektiv.
Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen fastställa instruktion om ekonomisk rapportering.
Därutöver kan styrelsen även upprätta arbetsordning för styrelsen samt instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD.
Ägarnas direktiv till Transitio kommer framför allt till uttryck i bolagsordning och ägardirektiv. Av styrdokumenten framgår bolagets uppdrag. Enligt direktiven ska bolaget upprätta följande styrdokument:
 Budget
 Verksamhetsplan
 Finanspolicy
Av ägardirektivet framgår vidare att bolagsstyrelsen, i årsredovisningens förvaltningsberättelse, bland annat ska redovisa hur bolaget har bedrivits och utvecklats mot verksamhetens ändamål och inriktning, hur de ekonomiska målen utvecklats och hur den interna
kontrollen fungerat.
Av ägardirektivet framgår att verksamheten i bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer och ska vara kommunalrättsligt kompetensenlig. Verksamheten i bolaget ska inte
bedrivas i vinstsyfte.
Ett aktieägaravtal finns mellan bolagets ägare.
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3.3.2.

Bedömning

Den kommunala ägarandelen i Transitio uppgår till 100 %. Bolaget bedöms därmed fullt
ut vara knuten till de principer som gäller för kommunal verksamhet i bolagsform.

3.4.

Styrande dokument interna
3.4.1.

Iakttagelser

Enligt direktiv från ägarna innefattar Transitios huvuduppdrag följande:
1. Stödja ägarna avseende upphandling av spårfordon mm
2. Anskaffa, uthyra, förvalta och underhålla spårfordon lämpade för regional järnvägstrafik
3. Finansiering av införskaffande av spårfordon och därtill hörande finansförvaltning
4. Bistå kollektivtrafikmyndigheter med sakkunskap inom spårfordonsområdet
Av bolagets interna styrdokument framgår att i styrelsens uppdrag ingår att fastställa mål
och planer för bolagets verksamhet.
Interna styrdokument för bolaget utgörs av:


Arbetsordning för styrelsen.



Instruktion avseende arbetsfördelning mellan Vd och styrelse samt ekonomisk
rapportering.



Vd-instruktion



Attestordning



Delegationsordning



Internkontrollplan



Verksamhetsplan och budget (årliga)

Vidare har ett antal policydokument och riktlinjer beslutats:
Arbetsmiljöpolicy
Riktlinjer avseende representation, gåvor, mutor och jäv.
Riktlinjer avseende interna befogenheter och
beslut
Finanspolicy
Traktamentspolicy
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3.4.2.

Bedömning

Bolagets interna styrdokument bedöms till övervägande del vara förenliga med de krav
som ställs i aktiebolagslag, kommunallag och ägardirektiv.

3.5.

Avstämning av verksamhetsplan och budget
3.5.1.

Iakttagelser

Under 2017 har bolaget upprättat en verksamhetsplan för 2018. Verksamhetsplanen för
2018 tydliggör bolagets syfte och uppdrag samt verksamhetsmodell. Verksamhetsplanen
beslutades av styrelsen i december 2017 tillsammans med budget för 2018. Verksamhetshetsplanens aktiviteter följs upp vid styrelsemöten och ägarna erhåller information vid
ägarrådsmöten. Uppföljningsrapporten delas in i områdena grönt=följer plan,
gult=mindre avvikelse samt rött=stor avvikelse.
Vid uppföljning daterad 2018-11-29 kan noteras 17 aktiviteter som följer plan (gröna), 9
aktiviteter med mindre avvikelse (gula) samt 1 aktivitet med stor avvikelse (röda).
Avstämning sker av verksamhetsplanen i bolagets årsredovisning.

3.5.2.

Bedömning

Verksamhetsplan finns beslutad för 2018, rutin finns för uppföljning och rapportering till
bolagets styrelse och ägarråd. Uppföljning sker i bolagets årsredovisning.

3.6.

Bedömning av bolagets arbete med intern kontroll
3.6.1.

Iakttagelser

Det formaliserade arbetet med internkontroll utgår från en dokumenterad riskanalys.
Nettorisker att hantera tas sedan upp i den årliga internkontrollplanens som beslutas av
styrelsen.
Interkontrollplanen består av en beskrivning av risken, riskfaktor (sannolikhet x konsekvens), beskrivning av vidtagen och planerad åtgärd samt ansvarig och tidplan.
Riskområden som har identifierats i 2018-års internkontrollplan utgörs bl a av:


Anskaffningsprocessen, risk för ökat antal överklagande av offentliga upphandlingar.



Personal, arbetsmiljö och hälsa.



Förvaltning fordon HVK, bristande skötsel och underhåll av hyrestagarna ger försämrad tillgänglighet.



Internkontroll / styrning, bristande styrning och uppföljning av konsulter/konsultberoende.



Ekonomi / finans, ökning av försäkringsskador hos hyrestagare (operatör).



Personal, svårt att rekrytera rätt kompetens, hård konkurrens på marknaden.
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Återkoppling till styrelsen sker löpande via separata beslutsärenden eller via den uppföljning som sker av verksamhetsplanen vid varje styrelsemöte. Någon speciell avstämningsrapport utarbetas inte.

3.6.2.

Bedömning

Vi bedömer att bolaget har en fungerande och ändamålsenlig rutin för sitt internkontrollarbete. Ett utvecklingsområde utgörs av en årlig avstämningsrapport som redovisar vilka
åtgärder som genomförts och vilka slutsatser som kan dras.

3.7.

Fördjupad granskning
3.7.1.

Uppföljning av noteringar från föregående års
granskning

I Transitios förvaltningsuppdrag ingår att aktivt arbeta med förvaltning för att säkerställa
och utveckla fordonens värde, funktionalitet och trafiksäkerhet under den tekniska livslängden. I hyresavtalen fördelas ansvaret för genomförande av underhåll mellan hyrestagare och Transitio i lätt och tungt underhåll (fordon och komponenter), där Transitio ansvarar för tungt underhåll. Vid 2017 års granskning fokuserade vi på ansvar för underhåll
mellan Transitio och hyrestagaren, detta gäller löpande underhåll respektive tungt underhåll. Genomgång gjordes av avtal, rutiner för träffar och aktiviteter samt riskfördelning
vid brister i underhållet.
Vi kunde notera att hyresavtal finns mellan Transitio och hyrestagaren och sedan finns
trafikavtal mellan hyrestagaren och operatör/underhållare. Det är viktigt att ansvar, roller
och hantering säkerställs i hela avtalskedjan.Uppdatering av hyresavtalen mellan Transitio och respektive hyrestagare slutfördes under våren 2017. Förändringarna var i huvudsak förtydligande av innehåll, ny struktur samt att skapa överensstämmelse med aktieägaravtalet.
I syfte att vidareutveckla och förenkla förvaltningsarbetet har Transitio definierat ett antal
nyckeltal avseende fordonens status och fordonens driftkvalitet. Nyckeltalen ska ge beskrivning av fordonens status, om underhållet sker inom föreskrivet underhållsintervall
samt presentera trender. Rapporteringen av nyckeltal skapar även beslutsunderlag för
eventuellt ytterligare utredningar. Kvartalsvis förmedlas nyckeltalen i en underhållsrapport till respektive hyrestagare för hantering och åtgärd/kommentarer. Nyckeltalen redovisas även vid styrelsemöten som en del i den tekniska rapporteringen. Informationen är
hämtad från fordonsdatasystemet FORD och redovisas i form av diagram och tabeller. I
rutinerna ingår att svar i form av analys och förslag till åtgärder ska ske från hyrestagaren
till respektive fordonsförvaltare senast två veckor efter att hyrestagaren erhållit rapporten.
Vi bedömde att den interna kontrollen beträffande rutiner och processer för underhåll var
tillräcklig. I de nyckeltalsrapporter som vi tog del av så var dokumentationen av åtgärder
övergripande och summarisk. En tydligare och mer aktivitetsbaserad rapportering som är
tidsatt skulle enligt vår bedömning vara mer ändamålsenlig. Processer och rutiner för underhåll var beaktade både i verksamhetsplan och internkontrollplan. Vid genomförda intervjuer med två hyrestagare framkom att det förelåg en gränsdragningsproblematik i
ansvar och roller mellan Transitio och hyrestagaren.
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Vid genomförd uppföljning har vi noterat att bolaget arbetar aktivt med att förbättra
dokumentationen av åtgärder kopplade till nyckeltalsrapporterna och att förtydliga
gränsdragningen mellan Transitio och hyrestagaren. Hyresbilagan som berör underhållet
är nu utlagd på Transitios hemsida. Vidare har en ny tjänst införts som funktionsansvarig
för fordonsförvaltningen i syfte att skapa en enhetlighet i fordonsförvaltningen och utveckla processer avseende roller och ansvar.
Processkartläggning har tagits fram beträffande huvudprocesserna anskaffning, uthyrning, förvaltning samt tekniska utredningar och support.
Ett problemområde som tagits upp i årets granskning är att i och med tågens ökande ålder
kommer vissa reservdelar inte vara möjliga att beställa från leverantören. I nuvarande
ramavtal har leverantören en skyldighet att leverera i 15 år vilket ska jämföras med en
beräknad ekonomisk livslängd på fordonen om 30 år. Både hyrestagare och hyresgivare är
medvetna om denna problematik och Transitio planerar att starta upp avstämningsmöten
med leverantörer i syfte att bland annat fånga upp deras syn på frågan.

3.7.2.

Genomgång av utförda internrevisioner avseende hyrestagares roller och ansvar

Interrevisioner har under 2018/2019 genomförts av Värmlandstrafiken och Norrtåg.
Projektmål för internrevisionen är att säkerställa att hyrestagaren bedriver en verksamhet
som uppfyller de krav som åläggs utifrån hyresavtal samt tillhörande underbilagor.
Interrevisionen hos Värmlandstrafiken genomfördes per 2019-02-22 och revisionsrapport
godkändes 2019-03-07. Internrevisionen genomfördes av externt anlitad konsult Rindi
Projektkonsult AB. Vid internrevisionen deltog även medarbetare från Transitio och från
Värmlandstrafiken. Revisionen omfattade utvalda områden som rör verksamhet som bedrivs inom ramen för det avtal som tecknats mellan hyrestagare och hyresgivare vilket omfattar hyresavtal med underliggande bilagor. Granskningar, kontroller och tester genomfördes som stickprovskontroller. De avvikelser som noterades redovisas i en avvikelserapport. Sammantaget fann revisorerna fyra avvikelser av karaktär liten, ingen avvikelse av
karaktär stor vilket totalt gav fyra stycken avvikelser.
Citat från rapport Värmlandstrafiken, sammanfattning:
”Värmlandstrafik AB bedriver en verksamhet som på ett föredömligt sätt uppfyller krav
enligt Hyresavtal. Värmlandstrafik AB har ett certifierat kvalitetssystem vilket innefattar processer och rutiner för styrning, uppföljning och kontinuerlig förbättring av sin
verksamhet. Detta tillsammans med den gemensamma förståelsen för verksamheten
samt det samarbete som finns gör att bedömningen är att Värmlandstrafik AB uppfyller
de krav som ställs i Hyresavtal och underliggande bilagor. Det förekommer vissa områden där uppdatering och /eller skapande av rutiner ytterligare kan förbättra verksamheten. Fordonens status var inte primärt syfte med revisionen men det kan konstateras
att det finns eftersläpande underhåll på en nivå som inte kan anses acceptabel. Det finns
flertalet orsaker till detta varav AB Transitios tunga underhåll har en del samt att reservdelsplaneringen heller inte kan anses effektiv då de största orsakerna beror på
materialbrist.”
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Internrevisionen hos Norrtåg genomfördes per 2018-06-20 och revisionsrapport godkändes 2018-06-29. Internrevisionen genomfördes av externt anlitad konsult Rindi Projektkonsult AB. Vid internrevisionen deltog även medarbetare från Transitio och från Norrtåg. Revisionen omfattade utvalda områden som rör verksamhet som bedrivs inom ramen
för det avtal som tecknats mellan hyrestagare och hyresgivare vilket omfattar hyresavtal
med underliggande bilagor. Granskningar, kontroller och tester genomfördes som stickprovskontroller. De avvikelser som noterades redovisas i en avvikelserapport. Sammantaget fann revisorerna fem avvikelser av karaktär liten, ingen avvikelse av karaktär stor vilket totalt gav fem stycken avvikelser.
Citat från rapport Norrtåg, sammanfattning:
”Norrtåg AB bedriver en verksamhet som generellt uppfyller krav enligt Hyresavtal. I
och med storleken på Norrtågs organisation så förlitas det mycket till AB Transitios fordonsförvaltare att stötta i dagligt arbete. Ett kvalitetssäkringssystem saknas i sin helhet
men det finns samtidigt rutiner som är fungerande men inte dokumenterade. Norrtåg
har en bra bild på fordonens status tack vare en omfattande uppföljning. Kompetensen
och genomförande av verksamheten är mycket god hos både Tågkompaniet och
Euromaint Rail. Detta förhållande gör att verksamheten i stort fungerar trots avsaknad
av dokumenterade rutiner och processer. Verksamhetsförbättring och effektivisering
kan uppnås genom ändrade rutiner samt översyn av viss kravställning i Hyresavtalet.”
Transitio har en sammanställning av genomförda internrevisioner utifrån ett antal huvudrubriker; revisionsobjekt, område, ort, revisionsdatum, åtgärder införda, revision stängd,
kommentarer.

3.7.3.

Genomgång av ansvarsgränser för HVK

Som tidigare nämnts har en processkartläggning tagits fram för bolagets huvudprocesser.
Denna inbegriper även hanteringen av HVK-komponenter enligt följande:


Tillfredsställ avropares behov av HVK



Genomför avropsuppföljning HVK



Prognostisera behov av HVK



Planera och genomför HVK-möten, administrera avrop och lagerhållning av HVK



Teckna och förvalta avtal HVK

Det finns även en rutinbeskrivning som har uppdaterats 2018-10-18 respektive 2019-0312. Syftet med dokumentet är att beskriva de processer och aktiviteter som ska genomföras vid förvaltning av spårfordon och HVK enlighet med de processer som beskrivs i processkartan. Uppdatering har skett i syfte att klargöra tidigare upplevda otydligheter.
Under mars 2019 genomfördes en work-shop beträffande hantering av HVK. Deltagare i
denna var medarbetare från Transitio, hyrestagare samt underhållare. Vi har tagit del av
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minnesanteckningarna från mötet. Vid mötet gjordes en övergripande presentation av
processen för beställning, upparbetning och återlämning av HVK till pool. Vidare presenterades HVK-lagret, fordonsägarnas ansvar, avropares arbetssätt och omfattning av tungt
underhåll HVK. I minnesanteckningarna framgår en summering av viktigaste punkterna
att lösa kortsiktigt. Dessa berör bl a behov av gemensamma in- och utbesiktningsprotokoll
och gemensamma processer för HVK-poolens arbete.
I Transitios internkontrollplan för 2018 berörs följande riskområden kopplade till HVK.


Förvaltning fordon, HVK, risk för bristande skötsel och underhåll av hyrestagarna
ger försämrad tillgänglighet.



Förvaltning fordon, HVK, risk för att tungt underhåll ej utförs enligt plan.



Förvaltning fordon, HVK, risk för bristande skötsel och underhåll av hyrestagarna
ger försämrad värdeutveckling relativt planerad ekonomisk livslängd.

3.7.4.

Intervju med representanter från hyrestagare

Som en del av vår granskning har vi intervjuat Per Sidetun trafikchef Regions Värmlands
Kollektivtrafik och Karl-Johan Bodell trafikdirektör Kalmar Läns Trafik. Telefonintervjuerna genomfördes i syfte att bedöma om problem i samband med förseningar och inställd
trafik hade något samband med brister i hanteringen mellan hyresgivare och hyrestagare.
Karl-Johan Bodell anser att ansvarsgränserna mellan hyresgivare och hyrestagare ligger
rätt både vad gäller fordon och HVK. Huvudorsaken till de problem man haft beträffande
stopp och inställd trafik har varit kopplade till infrastrukturen, dvs järnvägsspårens skick.
Tidigare har funnits problem med det löpande underhållet, men detta fungerar bättre nu
med ett nytt avtal med underhållsleverantören. I intervjun lyfts det fram att det är mycket
viktigt med en lokal kompetens beträffande hantering av fordon och HVK.
Per Sidetun återkopplar att genomförd interrevision har fungerat bra och varit värdefull.
Ansvarsgränserna och processen beträffande HVK kan förbättras. Det förekommer att
man erhåller komponenter som inte är korrekta. Viktigt att följa en checklista för att se till
att komponenterna håller utlovad standard framfördes. De orsaker som funnits till stopp
och inställd trafik på Frykdalsbanan förklaras till största del av solkurvor på rälsen och är
inte kopplade till tågens funktionsduglighet. Per lyfter dock fram att flera av fordonen nu
börjar bli gamla och att det finns eftersläpande underhållsåtgärder. Eftersläpningen beror
främst på materialbrist. En viktig fråga framåt enligt honom blir att i gemensam regi ta
fram ersättningskomponenter.

3.7.5.

Bedömning

Vid genomförd uppföljning har vi noterat att bolaget arbetar aktivt med att förbättra
dokumentationen av åtgärder kopplade till nyckeltalsrapporterna och att förtydliga
gränsdragningen mellan Transitio och hyrestagaren. Processkartläggning finns beträffande huvudprocesserna anskaffning, uthyrning, förvaltning samt tekniska utredningar
och support.
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Ett problemområde som tagits upp i granskningen är att i och med tågens ökande ålder
kommer vissa reservdelar inte vara möjliga att beställa från leverantören
Rutiner och dokumentation för internrevisioner gällande att hyrestagaren bedriver en
verksamhet som uppfyller de krav som åläggs utifrån hyresavtal bedöms vara ändamålsenlig och väl fungerande.
Ansvarsgränser för HVK är fastlagda i hyresavtal och processer och rutiner är kartlagda.
Processen är komplicerad med flera aktörer. Vi bedömer att Transistio har pågående aktiviteter för att förbättra processen.
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4.

Avslutning

4.1.

Revisionell bedömning

Kontrollmål

Kommentar

Ändamålsenlighet

Uppfyllt
Bolagets verksamhet bedöms bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.

Ekonomiskt tillfredsställande

Uppfyllt

Internkontroll

Uppfyllt

Bolaget uppnår för 2018 sina ekonomiska mål. Bolagets
ekonomiska resultat är förenligt med ägardirektiv och
bolagsinterna målsättningar. Verksamheten har bedrivits
enligt ägardirektiv och verksamhetsplan.

Bolaget har en bas i styrande dokument. System och rutiner
för uppföljning av den interna kontrollen finns etablerade. I
vår granskning av specifika rutiner noterades inga väsentliga avvikelser.
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Arvoden styrelseledamöter i AB Transitio

Arvode
Ordförande

2 prisbasbelopp – utbetalas efter årsstämma

Ledamöter

0,5 prisbasbelopp – utbetalas efter årsstämma

Arvodena beslutades vid extra bolagsstämma 2012-10-11

Arvoden lekmannarevisorer – Punkt 10

Arvoden lekmannarevisorer i AB Transitio

Förslag från valberedningen (enligt SKL riktlinjer)

•
•
•

1850 kr per sammanträde
2 x 1850 kr per sammanträde för ordförande
Ersättning för resor och logi.

Lekmannarevisorerna får även ta i anspråk en budget om högst 90.000 kr/år för biträde av sakkunnig.

Ägardirektiv, beslutade vid extra bolagsstämma 2012-10-11 –
Punkt 11

Ägarrådets ledamöter – Punkt 12

Ägarråd samt valberedning. Ägarrådets ledamöter består av de 7 aktieägare som har störst
finansiellt engagemang bolaget. Ägarrådet kan adjungera ytterligare 2 aktieägare om behov föreligger.
ÄGARRÅD
Ägare/ägarsamverkansföretag

Namn

Norrtåg AB

Elvy Söderström, Ordförande i landstingsfullmäktige och Norrtåg AB. Landstinget
Västernorrland

Öresundståg AB

Gösta Bergenheim, ordförande i Hallandstrafiken
AB, Region Halland

Tåg i Bergslagen AB

Tommy Levinsson, ordförande
Kollektivtrafiknämnden Västmanland, Tåg i
Bergslagen

Region Värmland

Fredrik Larsson, ordförande i regionstyrelsen,
Region Värmland

Region Uppsala

Börje Wennberg, Region Uppsala

Storstockholms Lokaltrafik

Erik Langby, Ledamot i landstingsfullmäktige

Region Gävleborg

Mats Kolarby, ledamot regionfullmäktige
Namn

VALBEREDNING
Ägare/Ägarsamverkansföretag
Region Halland/Öresundståg

Gösta Bergenheim, ordförande i Hallandstrafiken
AB, Region Halland

Region Värmland

Fredrik Larsson, ordförande i regionstyrelsen,
Region Värmland

Region Gävleborg

Mats Kolarby, ledamot regionfullmäktige Gävleborg

Landstinget i Kalmar Län

Ulf Nilsson, ordförande i landstingsfullmäktige
Kalmar

Region Örebro

Mats Gunnarsson, regionråd Örebro

Anm

Anm

Valberedningens förslag avseende styrelseledamöter – Punkt 13

Årsstämman 2019-05-23

Valberedningens förslag till Transitios bolagsstämma i Stockholm den 23
maj 2019 – Styrelsen.
Ordförande: Gunnar Tidemand omval
Ledamöter
Omval av:
Sara Catoni, Bitr förvaltningschef Trafikförvaltningen i Stockholm
Karl-Johan Bodell, Trafikdirektör Region Kalmar
Åke Bengtsson, Finansdirektör Region Halland
Lars Hillerström, Strateg Västra Götalandsregionen
Maria Höglander, VD Norrtåg AB
Nyval av:
Fredrik Jonsson, Chefsjurist Region Gävleborg
Helena Ekroth, Myndighetschef Sörmlandstrafiken Region Sörmland
Jessika Lundgren, Förvaltningschef Värmlandstrafiken Region Värmland
Valberedningen har bestått av
Gösta Bergenheim, Halland, sammankallande
Tomas Riste. Värmland
Ulf Nilsson, Kalmar
Mats Kolarby, Gävleborg
Mats Gunnarsson, Örebro

Valberedningen

Drottninggatan 92, 6 tr.

111 36 Stockholm
+46 (0)8 500 360 30
www.transitio.se

info@transitio.se

Information om lekmannarevisorernas mandatperioder – punkt 14

MANDATPERIODER FÖR LEKMANNAREVISORER I AB TRANSITIO

Nomineringar av lekmannarevisorer skall ske enligt nedan anvisat schema.
Beslut om indelningen togs vid extra bolagsstämma 2012 och nedan schema utgör bilaga 10
i aktieägaravtalet.
Aktieägare
Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafik
Region Gävleborg
Region Örebro
Region Jönköpings län
Västra Götalandsregionen
Regionförbundet Västerbotten
Landstinget Dalarna
Region Värmland
Landstinget i Kalmar län
Region Halland
Kommunalförbundet Kollektivtrafiken i
Västernorrlands län
Region Uppsala
Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Region Kronoberg
Region Skåne
Region Jämtland/Härjedalen
Region Västmanland
Region Östergötland
Region Blekinge
AB Storstockholms Lokaltrafik

Mandatperiod
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3

Verksamhetsår
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2015-2018
2015-2018
2015-2018
2015-2018
2015-2018
2019-2022

3
3

2019-2022
2019-2022

3
3
4
4
4
4
4

2019-2022
2019-2022
2023-2026
2023-2026
2023-2026
2023-2026
2023-2026

Skifte mellan revisorsgrupper görs i samband med årsstämman för aktuellt verksamhetsår.
Avlämnande revisorsgrupp ansvarar för erforderlig överlämning till tillträdande grupp.
Vid skifte av revisorsgrupp kommer en revisor från avlämnande grupp samt anlitad
sakkunnig att kvarstå 6 månader (årsskiftet) för säkerställande av överlämning.

Protokoll årsstämma 2018

Protokoll vid ordinarie ﬁrsstﬁmma AB
Transitio, orgm. 556033-1984, den 24 maj
2018 i Stockholm
1

Deltagande aktieéigare

Aktier och rﬁster

Region Uppsaia genom B6rje Wennberg enl fullmakt

10 000

Region Véistelrbotten genom Peter'OIofsson eni. fullmakt

10 000

Region Blekinge genom Séren Bergeland enl. fullmakt

10 000

Region Kronoberg genom Peter Freij enl. fullmakt

10 000

Véistra G6talandsregionen genom Johnny Magnusson enl. fullmakt

10 000

Region Véistmanland genom Tommy Levinsson enl. ﬁlllmakt

10 000

Region Gévleborg genom Karin Jansson enl. fullmakt

10 000

Region Ostergétland genom Mats Johansson

10 000

Region Jénkiipings l'zin genom Rune Backlund enl. fullmakt

10 000

Region Halland genom Géista Bergenheim enl. fullmakt

10 000

Region Vﬁnnland genom Tomas Riste enl. fullmakt

10 000

Region Skéne genom Magnus Andersson enl. fullmakt

10 000

Kommunalfdrbundet Siirmlands Kollektivtraﬁkmyndighet
genom Christer Kax Sundberg enl. ﬁIlImak’F

10 000
.

Kommunalﬁirbundet Kollektivtraﬁkmyndigheten i Véistemorrlands
léin genom Lars

Olof Olsson

_

10 000
_

Kommunalﬁirbundet Norrbottens léns Kollektivtraﬁkmyndighet
genom Kenneth J ohansson enl. fullmakt

10 000

Summa representerade aktier

150 000

Dessutom antecknades som deltagande frén bolaget Stefan Kallin, Thomas Frisk och Magnus
von Bahr, lekmannarevisorema Bert éhlund och Géista Gustavsson, ﬁgarrédets ordﬁirande
Elvy Séderstriim samt styrelseledaméterna Sara Catoni, Aka Bengtsson, Lars Hillerstrém,
Maﬁa Héglander, Hugo Oljemark, Maria Linder, Karl~Johan Bodell och Gunnar Tidemand
(styrelseordfdrande).

%

§1
P5.

§

uppdrag av styrelsen tippnade Gunnar Tidemand ﬁrsstﬁmman.

2

Gunnar Tidemand valdes

till ordﬁirande vid ﬁrsstz'imman. Thomas Frisk utségs

att ﬁira dagens

protokoll.

§3
Férslag till rﬁstléingd f‘dredrogs i enlighet med ovanstﬁende fdrteckning som omfattar och
representcrar 75 % av akticma och riistema. Stéimman beslutade godk'a‘rma fdtteckningcn som
rtistléingd vid dagens ﬁrsstz'imma.

§4
Ordfﬁrandcn ﬁ'amlade styrelsens ﬁirslag till dagordning som godkéindes av stéimman.

§s
Kallelse till stimman skickades per post den 4 maj 2018. Stéimmzin konstaterade att den blivit
behiirigen sammankallad.

§6
Stéimman utse'ig Johnny Magnusson och Elvy Sﬁderstréim att ﬁmte ordﬁiranden justera dagens

j

protokoll.

§7
VD informerade om verksamhetséret 2017.

.§3
Framlades styrelsens férslag till ﬁrsredovisning jéimte revisionsberﬁttelsen. Revision har skett
utan anméirkning. Lekmannarevisoremas granskningsrapport fdredrogs.
§

9

Stéinunan faststéillde det av styrelsen framlagda ﬁirsiaget till resultatrﬁkning fdr ﬁr 2017,
balansrﬁkning per 2017-12-3 1 samt att bolagets resultat {Sverf‘drs i ny riikning. Stﬁmman
beslutade att bevilja ansvarsﬁihet fdr styrelseledamiiterna och verkstﬁllande direktiiren fdr
2017 ﬁrs verksamhet.

§10
Stiimman faststéillde ofdréindrade arvoden ﬁjr styrelsen samt fdr lekmannarevisorer i enlighet
med ﬁrslag ﬁﬁn valberedningen.

§11
Stéimman faststéillde att gillande ﬁgardirektiv antas {wen

fdr kommande verksamhetsz‘ir.

§ 12

Representanter

till

'aigarrﬁdet valdes i enlighet med valberedningens f61'slag.

w

§13

Stﬁmman beslutade om omval av samtliga sittande styrelscledaméter. Revisionsbolaget
Deloitte utségs till revisorer ﬁir kommande verksamhetsﬁr med ordinarie revisor Anneli Pihl
och revisorssuppleant Didrik Roos.

Styrelseledamﬁter
Gunnar Tidemand (ordf)
Sara Catoni

Mona Dalmats
Maria Linder
Hugo Oljemark
Aka Bengtsson

Maria Hﬁglander
Lars Hillerstriim
Karl-Johan Bodell

§ 14

Valberedningen informerade om lekmannarevisoremas mandatperioder déir en revisor
kvarstét som adjungerad under det ﬁrsta ﬁret av de nytilltra'idda revisoremas mandatperiod fdr
att underlﬁtta kunskapsﬁverﬁiring.
§ 15

Firman tecknas av styrelsen samt av tvé ledamﬁter i ﬂirening.
Dessutom hat verkstéillande direktéren enligt 8 kap 30
ﬁrman betréiffande lﬁpande fdrvaltningsétgéirder.

Aktiebolagslagen réitt att teckna

§

§ 16

Stﬁmman beslutade enligt fdreliggande ﬁrslag gillande justeringar i bolagsdokument. Fﬁrslag
till ﬁndringar distribueras fdr beslut i iigamas ﬁzllméiktigefdrsamlingar under 2018.

ﬂ
§ 17

Ordfdranden ﬂirklarade ﬁrsstﬁmman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:
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