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Ett starkt år!

Oktober-december 2021 i sammandrag
 • Nettoomsättningen uppgick till 467,2 Mkr (414,1), en ökning  

med 12,8 % jämfört med samma period 2020. 

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 52,7 
Mkr (36,5), vilket motsvarar 11,3 % (8,8) av netto omsättningen 
och en ökning med 44,4 % jämfört med samma period 2020. 

 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till 36,0 
Mkr (21,3), vilket motsvarar 7,7 % (5,2) av nettoomsättningen 
och en ökning med 69,0 % jämfört med samma period 2020.  

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

28,0 Mkr (99,2).

 • Den 1 december tecknade Transtema Network Services (“TNS”), 

ett dotterbolag till Transtema Group AB (publ), ett treårigt avtal 

med Cellnex som underhållspartner relaterat till Cellnex tornin-

frastruktur i Sverige.

 • Den 28 januari meddelades dom i Transtemas tvist mot IP-Only 

avseende dröjsmålsvite i fiberentreprenader. Resultatet av 

skiljedomen är att Transtema ersätts med netto 7,6 Mkr jämte 

dröjsmålsränta samt för samtliga rättegångskostnader. Utfallet i 

skiljedomen har resultatförts i fjärde kvartalet 2021. 

 

 

Januari-december 2021 i sammandrag
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 690,0 Mkr (1 404,8), en ök-

ning med 20,3 % jämfört med samma period 2020. Organisk 
tillväxt, dvs justerat för avyttrade dotterföretag, uppgick till 
25,0 %. 

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 
202,4  Mkr (129,8), vilket motsvarar 12,0 % (9,2) av netto-
omsättningen och en ökning med 55,9 % jämfört med samma 
period 2020. 

 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till 137,5 
Mkr (54,6), vilket motsvarar 8,1 % (3,9) av nettoomsättningen 
och en ökning med 151,8 % jämfört med samma period 2020.  

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
210,6 Mkr (161,0).
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Transtemas Nyckeltal 2021

okt – dec

2020

okt - dec

2021

jan – dec

2020

jan - dec

Nettoomsättning (Tkr) 467 181 414 127 1 689 958 1 404 843

Nettoomsättningstillväxt 12,8% -3,5% 20,3% -6,2 %

EBITA (Tkr) 36 024 21 349 137 464 54 593

EBITA-marginal 7,7% 5,2% 8,1% 3,9 %

Periodens resultat (Tkr) 23 286 6 351 89 209 4 050

Resultat per aktie efter utspädning (kr) 0,58 0,17 2,28 0,11

Soliditet 29,2% 21,1% 29,2% 21,1 %

Nettoskuld / EBITDA neg 1,0 neg 1,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 27 982 99 164 210 636 161 005

Antal anställda vid periodens slut 1 048 1 038 1 048 1 038

Ett urval av Transtemas 
nyckeltal för helåret 2021

+20,3%

Nettoomsättningstillväxt under 2021 jämfört 

med 2020

8,1%

EBITA-marginal under 2021

211Mkr

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

under 2021
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VD-ord 

Vi kan nu lägga ett bra år bakom oss. Med 20% tillväxt i omsätt-
ning, mer än fördubblat rörelseresultat, starkt kassaflöde och en 
nettoskuldsättning nära noll, kan jag inte vara annat än nöjd. Vi 
överträffar även våra finansiella mål för året med marginal.

Under året har vi nått våra operativa och affärsmässiga mål;

 • Vidareutvecklat vår strategi, med flera nya utvecklingsmöjlig-
heter i vår affärsplan,

 • Tecknat flera nya strategiska affärskontrakt, såsom 5G ut-
byggnation och underhållsavtal av Cellnex torninfrastruktur,

 • Genomfört arbetet med ”Ett Transtema” i vår externa och 
interna kommunikation under ett gemensamt och förstärkt 
varumärke, på vår hemsida och i våra digitala kanaler,

 • Tagit ledarskap i vår bransch inom hållbarhet med utmanan-
de mål, samt anslutit oss till Science Based Targets Initiative 
(SBTi) med syfte att sätta vetenskapligt baserade mål för 
minskning av våra utsläpp, vilka överensstämmer med Pari-
savtalets målsättning att hålla den globala uppvärmningen 
under 1,5°C, 

 • Etablerat ett långsiktigt samarbete med Stadsmissionen, som 
en del i vårt sociala engagemang och hållbara ansvarstagan-
de,

 • Avslutat arbetet med konsolidering av koncernen – nu har vi 
färre och starkare dotterbolag,

 • Genomfört listbyte i september, från Nasdaq First North till 
Nasdaq Stockholm Main Market, efter en omfattande revision 
av vår interna kontroll, styrning och riskhantering samt 

 • Påbörjat arbetet med att öka vår tillväxt över tid med förvärv 
och en nordisk expansion. 

Under hösten genomförde vi även en kundundersökning med 
mycket glädjande resultat. En hög svarsfrekvens och mycket 
höga betyg stärker oss i övertygelsen att vi gör rätt saker och 
att vi gör saker rätt. En Net Promotor Score (NPS) om 50% är 
det väldigt få bolag som kan uppvisa.

Som vi tidigare informerat om, går arbetet sakta men säkert 
framåt med att lösa äldre tvister. Vi har nyligen mottagit en skil-
jedom i vår fördel i den första av tvisterna, vilket var helt i linje 
med vår förväntan. I och med att denna tvist nu ligger bakom 
oss är den återstående osäkerheten väsentligt mindre. Viktigt 
att notera är att samtliga tvister härstammar från fiberentrepre-
nader år 2017–2018 och att vi i vår nuvarande affär sedan 2019 
inte har denna typ av riskexponering. 

Magnus Johansson,  
VD och koncernchef 
Transtema Group AB

 ”Sammantaget är jag mycket nöjd 
med 2021 och blickar framåt med 
stor tillförsikt”

Om vi blickar framåt så håller vi fortsatt en stadig kurs. Vår vi-
sion – ”Ser till att nätet fungerar”, vår värdegrund, vår kärnaffär 
och våra långsiktiga mål ligger fast. Under 2022 skall vi fortsatt 
att arbeta med och fokusera på bland annat att… 

 • Säkerställa effekten av genomförda förändringar och fortsät-
ta förbättrings- och förändringsarbetet, bland annat genom 
en fortsatt digitalisering,

 • Vidareutveckla vår organisation inom sälj och marknads-
föring och på så sätt skapa långsiktiga förutsättningar för 
tillväxt enligt våra finansiella mål,

 • Bredda vårt erbjudanden genom att bygga upp verksam-
heten inom E-mobility (laddinfrastruktur) och Facility Mana-
gement (teknisk drift),

 • Fortsätta arbetet med att reducera risk och lösa återstående 
historiska tvister,

 • Öka vår tillväxt genom förvärv och nordisk expansion,

 • Fortsätta omställningen för att nå våra hållbarhetsmål år 
2025 och 2030 samt

 • Utöka och fördjupa vårt sociala ansvarstagande på nya orter 
i landet. 

Sammantaget är jag mycket nöjd med 2021 och blickar framåt 
med stor tillförsikt.
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Omsättning och resultat 
Oktober-december 2021
Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2021 uppgick till 
467,2 Mkr (414,2), en ökning om 12,8 % jämfört med samma 
period 2020. Organisk tillväxt, dvs justerad för avyttrade dotter-
företag under 2020, uppgick i kvartalet också till 12,8 %. Främ-
sta orsaken till omsättningsökningen jämfört med 2020 är de 
tillkommande avtalen med 3GIS, E.ON samt Telia vilka startade 
upp under senare delen av fjärde kvartalet 2020.

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 0,8 Mkr (2,6), 
vilket främst består av återvunna kundförluster samt vinst vid 
avyttring av inventarier. 
 
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden 
uppgick till 52,7 Mkr (36,5), vilket motsvarar 11,3 % (8,8) av 
nettoomsättningen. Det har skett en kostnadsförändring från 
underentreprenörer till en högre andel egen personal under 
2021 då de nya avtalen till sin majoritet levereras av nyanställd 
personal, vilket också stärkt marginalen något.
 

Transtemakoncernens utveckling

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till 36,0 Mkr 
(21,3), vilket motsvarar 7,7 % (5,2) av nettoomsättningen. Vidare 
uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 32,7 Mkr (13,0).
 
Finansiella poster uppgick till -1,4 Mkr (-2,3) för perioden och 
skatten för perioden uppgick till -7,5 Mkr (9,6). Periodens re-
sultat hänförligt till kvarvarande verksamhet uppgick därför till 
23,8 Mkr (20,3). Periodens resultat från nedlagda verksamheter, 
netto efter skatt, uppgick till -0,5 Mkr (-13,9) vilket består av drift-
resultat i dotterföretag vars verksamhet lades ned i september 
2019. Periodens resultat uppgick slutligen till 23,3 Mkr (6,4).

Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 
uppgick till 22,6 Mkr (6,5), vilket motsvarade ett resultat per ak-
tie före utspädning om 0,59 kronor per aktie (0,17) samt resultat 
per aktie efter utspädning om 0,58 kronor per aktie (0,17).

Januari-december 2021
Nettoomsättningen för helåret 2021 uppgick till 1 690,0 Mkr       
(1 404,8), en ökning om 20,3 % jämfört med samma period 
2020. Organisk tillväxt, dvs justerad för avyttrade dotterföretag 
under 2020, uppgick till 25,0 %. 

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 2,9 Mkr (8,7), 
vilket främst består av försäkringsersättning, återvunna kund-
förluster samt vinst vid avyttring av inventarier. 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden 
uppgick till 202,4 Mkr (129,8), vilket motsvarar 12,0 % (9,2) av 
nettoomsättningen. Det har skett en kostnadsförändring från 
underentreprenörer till en högre andel egen personal under 
2021 då de nya avtalen till sin majoritet levereras av nyanställd 
personal, vilket också stärkte marginalen under året.
 
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till 137,5 Mkr 
(54,6), vilket motsvarar 8,1 % (3,9) av nettoomsättningen, vidare 
uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 124,4 Mkr (28,9).  
 
Finansiella poster uppgick till -9,4 Mkr (-9,6) för perioden och 
skatten för perioden uppgick till -24,2 Mkr (10,4). Periodens re-
sultat hänförligt till kvarvarande verksamhet uppgick därför till 
90,8 Mkr (29,7). Periodens resultat från nedlagda verksamheter, 
netto efter skatt, uppgick till -1,6 Mkr (-25,6) vilket består av drift-
resultat i dotterföretag vars verksamhet lades ned i september 
2019. Periodens resultat uppgick slutligen till 89,2 Mkr (4,0).

Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 
uppgick till 88,5 Mkr (3,9), vilket motsvarar ett resultat per aktie 
före utspädning om 2,31 kronor per aktie (0,11) samt resultat per 
aktie efter utspädning om 2,28 kronor per aktie (0,11).
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Finansiell ställning och likviditet 
Oktober-december 2021
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28,0 
Mkr (99,2) under perioden. 

Kassaflödet hänförligt till investeringsverksamheten, vilket 
främst består av inköp av maskiner och inventarier, uppgick till 
-2,7 Mkr (6,0). Under 2020 bidrog även försäljning av dotter-
företag positivt. Kassaflödet från finansieringsverksamheten, 
vilket består av amortering av låne- och leasingskulder, uppgick 
till -16,7 Mkr (-42,0).  
 
Periodens kassaflöde uppgick till 8,6 Mkr (63,2). Skillnaden är 
främst hänförlig till ett försämrat rörelsekapital under 2021 
jämfört med föregående år, och det i sig består av minskade 
förskott från kunder.

Rörelsekapitalet uppgick den 31 december till -50,2 Mkr (26,7) 
eller -3,0 % (-1,9) av nettoomsättningen. Det främsta skälet till 
den positiva utvecklingen av rörelsekapitalet jämfört med 2020 
är en minskning av upparbetade pågående arbeten samt en 
ökad andel förutbetalda intäkter från kunder. Trenden är dock 
negativ sedan kvartal 1 vilket förklaras av minskade förskott från 
kunder över tid.

Totala tillgängliga likvida medel i koncernen, inklusive ej utnyttjad 
del av checkkrediten om 77,5 Mkr, uppgick den 31 december 
2021 till 255,3 Mkr (142,4). Checkräkningskrediten om totalt 77,5 
Mkr (77,5) är outnyttjad med 0,0 Mkr (0,0) per den 31 december 
2021. 

En relativt sett hög amorteringstakt av lån tillsammans med 
en god tillväxt i likvida medel under året gav sammantaget en 
nettoskuld inklusive leasingskuld som andel av EBITDA om 0,0 
(1,0). Soliditeten i koncernen uppgick till 29,2% (21,1).

Januari-december 2021
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 210,6 
Mkr (161,0) under perioden. Kassaflödet hänförligt till investe-

ringsverksamheten, vilket främst består av inköp av maskiner 
och inventarier, uppgick till -14 Mkr (14). Under 2020 bidrog även 
försäljning av dotterföretag positivt. Kassaflödet från finansie-
ringsverksamheten, vilket består av amortering av låne- och 
leasingskulder, uppgick till -83,9 Mkr (-128,1). 
 
Periodens kassaflöde uppgick till 112,8 Mkr (46,8). Den positiva 
förändringen jämfört med samma period 2020 är främst hän-
förlig till ett förbättrat rörelseresultat. 

Väsentliga händelser 

Januari-december 2021

Under perioden har Transtemas arbete med hållbarhet fortsatt 

vilket bland annat innefattat ansökan till Science Based Target 

Initiative i april 2021. Arbetet med att sätta upp mål som strävar 

efter att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, i linje 

med Parisavtalet har pågått sedan dess och i slutet på 2021 har 

dessa mål skickats in för godkännande av SBTi.

Den 21 april meddelade Transtemas styrelse att bolaget har ansökt 

till Nasdaq om att inleda ett listbyte till huvudlistan. Ett listbyte 

vilket sedan genomfördes den 29 september då Transtema flytta-

de från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm 

Main Market (small cap). Flytten bedöms av styrelsen underlätta 

Transtemas långsiktiga tillväxt, öka likviditeten i aktien och därmed 

skapa ytterligare värde för dagens aktieägare samt underlätta och 

öka möjligheterna för fler och även större institutionella investera-

re att bli aktieägare. 

Den 27 maj meddelade Transtema att dotterbolaget Transtema 
Network Services tecknat ramavtal med Ericsson AB kring ut-
byggnad av 5G i Sverige. Avtalet är rikstäckande och inkluderar 
även nedmontering av befintlig utrustning samt konsulttjänster 
inom bland annat kvalitet och integration. Avtalet innehåller 
inga volymåtaganden och det är i dagsläget svårt att uppskatta 
eventuellt framtida ordervärde. Ramavtalet sträcker sig från 
avtalsskrivning till utbyggnaden är färdigställd.

I juni signerade Transtema ett nytt långsiktigt finansieringsavtal 
med koncernens bank. I samband med detta återbetalas skul-
den till Ericsson AB, vilken uppkom i samband med refinansie-
ringen i december 2019, till fullo. Motsvarande skuld finansieras 
framgent av koncernens bank varför ingen förändring av kon-
cernens skuldsättning skett. Avtalet har förlängts med ca 2,5 år 
till augusti 2024 och innefattar ingen förändrad räntebelastning, 
en minskad amorteringstakt samt marknadsmässiga finansiella 
kovenanter.  

I december tecknade Transtema Network Services ett treårigt 

avtal med Cellnex som underhållspartner relaterat till Cellnex 

torninfrastruktur i Sverige, Cellnex är Europas marknadsledande 

tornföretag med verksamhet i 12 länder. Avtalet omfattar före-

byggande och korrigerande underhåll och tillhörande arbeten av 

Cellnex mer än 2 700 torn- och takplatser över hela Sverige. Det 

totala uppskattade värdet av kontraktet är cirka 20 Mkr men kan 

komma att öka med ytterligare tilläggsbeställningar.

Transtemakoncernens utveckling forts.
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Transtema kan under perioden konstatera en marginell påver-
kan på försäljningen som en direkt följd av coronapandemin. 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 28 januari meddelades dom i Transtemas tvist mot IP-Only 

avseende dröjsmålsvite i fiberentreprenader. Resultatet av 

skiljedomen är att Transtema ersätts med netto 7,6 Mkr jämte 

dröjsmålsränta samt för samtliga rättegångskostnader. Utfallet i 

skiljedomen har resultatförts i fjärde kvartalet 2021.

Under januari månad har sjukfrånvaron relaterat till Covid-19 
markant skjutit i höjden. Det är för tidigt att bedöma om detta 
kommer att ha en väsentlig påverkan i första kvartalet 2022. 

Moderföretaget 
Moderföretagets verksamhet utgörs i allt väsentligt av att 
tillhandahålla gemensamma koncernfunktioner. Moderföreta-
gets omsättning utgörs därmed i huvudsak av koncernintern 
försäljning. 

Under perioden uppgick nettoomsättningen till 5,9 Mkr (4,9), för 
helåret 2021 var motsvarande belopp 27,6 Mkr (21,7). Periodens 
resultat uppgick till 13,1 Mkr (15,8), för helåret 2021 var mot-
svarande belopp -10,8 Mkr (12,6). Kostnaderna i moderbolaget 
avser kostnader för koncernledning men under 2021 samt 2020 
även legala kostnader i samband med tvister samt kostnader 
hänförliga till flytten till Nasdaq Stockholm Main Market under 
hösten 2021.
Det egna kapitalet i Moderföretaget uppgick den 31 december 
2021 till 81,0 Mkr (91,1) och soliditeten uppgick till 11,6 % (19,2).  

Personal
Transtema har vid periodens utgång 1 048 anställda, jämfört 
med 1 038 vid samma tidpunkt 2020. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Riskerna och osäkerhetsfaktorerna som beskrivs i årsredovis-
ningen för 2020 (sidorna 32-33) bedöms fortsatt aktuella. Det 
föreligger fortsatt en osäkerhet avseende utgången av de pågå-
ende väsentliga tvisterna mellan bolag i Transtema-koncernen 
och IP-Only (”IPO”) respektive TDC Danmark (”TDC”).

IPO

Den 28 januari meddelades dom i Transtemas tvist mot IPO 

avseende dröjsmålsvite i fiberentreprenader, det första av totalt 

fem tvister. Resultatet av skiljedomen är att Transtema ersätts 

med  netto 7,6 Mkr jämte dröjsmålsränta samt för samtliga rät-

tegångskostnader. Utfallet i skiljedomen har resultatförts i fjärde 

kvartalet 2021. IPOs krav i tvisten uppgick till totalt 119 Mkr och 

Transtemas krav i tvisten uppgick till totalt 9 Mkr, vilket i princip 

innebär full framgång för Transtema i skiljeförfarandet.

Efter domen återstår vid skiljeförfaranden, som kommer 
avgöras under våren 2022 samt 2023, att pröva IP-Onlys krav 
om ca 144 Mkr och del av Transtemas motkrav om ca 47 Mkr. 

Transtema har härutöver framställda krav som inte ingår i skilje-
förfarandena. 

Transtemas juridiska ombud i tvisterna bedömer att de återstå-
ende tvisternas sammantagna utgång kan medföra risk för viss 
betalningsskyldighet för Transtema varför en mindre avsättning 
är gjord. Transtema intar fortsatt en försiktig hållning vilket 
innebär en oförändrad riskbedömning jämfört med vad som 
tidigare kommunicerats.

TDC
Transtemas krav mot TDC avser förfallna kundfordringar vilket 
delvis har bestridits av TDC som gjort gällande fel och brister i 
utförda arbeten. Samtidigt har Transtemas underentreprenörer 
framställt krav på betalning för utförda arbeten. Transtema har 
värderat kundfordringar till ett belopp som motsvarar vad Trans-
tema minst bedömer kommer inflyta, vilket är netto ca 40 Mkr. 

Vid full framgång i tvisten mot TDC kommer Transtema efter 
erläggande av betalning till underentreprenörer att tillgodogö-
ras minst detta belopp. Tvisten mot TDC är föremål för prövning 
inför allmän domstol.  Även fast Transtemas ombud i tvisterna 
mot TDC bedömer tvistens utgång som huvudsakligen positiv 
för Transtema  intar Transtema en fortsatt försiktig hållning 
vilket innebär en oförändrad riskbedömning jämfört med vad 
som tidigare kommunicerats.

Det skall slutligen noteras att ovan tvister mot IPO och TDC upp-
kom under perioden 2017-2019 inom Transtemas affärsområde 
Infrastructure, vilket avvecklades under hösten 2019.

Utöver vad som nämns ovan är Transtema inte, och har inte 
varit under de senaste 12 månaderna, part i några tvister.
      
Närståendetransaktioner   
Inga närstående transaktioner har utförts under perioden.
       
Aktien och ägarstruktur
Antalet aktier i Transtema Group AB uppgår vid periodens 
utgång till totalt 38 362 859 stycken, alla med ett kvotvärde om 
1 kr och med lika rösträtt. Under kvartal fyra 2021 emitterades 
22 220  nya aktier från teckningsoptionsprogram 2018-2021.  
Transtemas Group AB’s aktie är listad på Nasdaq Stockholm 
Main Market under tickern TRANS. 

Transtema har årligen erbjudit ledande befattningshavare 
(sedan 2016) samt styrelse (sedan 2020) att köpa teckningsop-
tioner, se vidare not 4.  
 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna. Intjä-
nade vinster behålls och återinvesteras i verksamheten för att 
främja framtida tillväxt. Styrelsen avser att se över utdelnings-
policyn inför varje årsstämma. 
 
Sammanställning över de största ägarna och kursutvecklingen i 
TRANS finns på www.transtema.com/se/investerare/aktieagare-
information/

Företagsinformation mm
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Finansiella mål 
Styrelsen fastställde i augusti 2021 följande finansiella mål: 

 • Omsättningstillväxten inklusive förvärv skall uppgå till minst 
10 procent (utfall 2021 20,3 %)

 • EBITA-marginalen skall uppgå till minst 5 procent (utfall 2021 
8,1 %)

 • Nettoskuld/EBITDA skall inte överstiga 2,0 (utfall 2021 0,0) 

Om Transtema
Verksamheten
Transtema är en helhetsleverantör inom telekom med fokus 
på drift och underhåll, vilket bolaget levererar med en egen riks-
täckande organisation med kompetenta och erfarna multitek-
niker som utför installationer och underhåll samt två separata 
centraler för nätdrift, som övervakar våra kunders nät dygnet 
runt, året runt, för att säkerställa tillgänglighet och kvalitet.

Transtema har ett komplett erbjudande till nätägare och opera-
törer – allt från design och byggnation till nätdrift, support och 
underhåll av fasta nät och mobilnät. Transtema tillhandahåller 
även nätverksutrustning och konsulttjänster. Inom området 
Elteknik arbetar Transtema med lågspänning och kommunika-
tionslösningar, till exempel laddstolpar och smarta elmätare.

Transtema är en oberoende leverantör som sätter kundens 
behov i fokus och erbjuder de bästa lösningarna i varje unikt 
fall. Transtemas huvudsakliga kunder omfattar teleoperatörer, 
stadsnät, kommuner, kraftbolag och större företag. 

Koncernen bildades under 2014 medan det rörelsedrivande 
dotter företaget Transtema AB har funnits sedan 1997. 

Transtema består idag av 8 rörelsedrivande företag och har 
verksamhet på cirka 85 orter i Sverige, från Kiruna i norr till 
Ystad i söder. Sedan 2017 har Transtema även verksamhet i 
Norge, genom dotterföretaget TheBplan A/S.

Marknad och framtidsutsikter
Transtema bedöms ha goda långsiktiga möjligheter att växa och 
ta marknadsandelar inom företagets verksamhetsområden, 
tack vare snabb teknisk utveckling och ständigt högre krav på 
kommunikationsnätens tillgänglighet, kapacitet och driftsäker-
het, till exempel i fibernäten och för Internet of Things (”IoT”). 
Marknaden för fastnätsbyggnation är fortsatt avvaktande med-
an marknaden för mobil infrastruktur bedöms öka kraftigt de 
närmaste åren i och med utbyggnad av 5G och nedmontering 
av 3G.

Transtema upplever inga väsentliga säsongsvariationer under 
året, dock har det fjärde kvartalet normalt sett en något lägre 
lönsamhet beaktat antalet helgdagar i december.   
 
Transtema lämnar inte några prognoser. 

Företagsinformation mm

Strategin
Kraven på uppkoppling (connectivity), tillgänglighet (availability), 
säkerhet (security) och driftsäkerhet (reliability) ökar ständigt 
i alla kommunikationsnät. Såväl människa som maskin är upp-
kopplade, både fast och mobilt. För att tillgodose de ökande kra-
ven, kommer allt högre krav att ställas på hur näten designas, 
byggs och underhålls. 

För Transtema innebär detta att: 
 • Vi skall vara marknadsledande inom dessa tjänster och bidra 

till våra kunders tekniska utveckling och omställning samti-
digt som vi bidrar med effektivisering och kostnadsreduktio-
ner över tid. Vi medverkar till att driva utvecklingen för våra 
kunder och därmed även för oss.

 • Vi skall vara telekombranschens mest attraktiva tjänsteföre-
tag för kunder, leverantörer, anställda samt ägare.

 • Vi skall vara branschledande inom hållbarhetsområdet med 
tydliga och utmanande mål år 2030. 

Hållbarhet 
Transtemas bedömning är att ett tydligt hållbarhetsarbete är ett 
måste för framtida affärer och Transtema vill ta en ledande roll 
inom vår industri. Transtema delar upp sitt hållbarhetsarbete 
inom följande områden:
 • Våra medarbetare

 • Våra affärer

 • Vår miljöpåverkan

 • Vårt engagemang 

För att säkerställa att åren 2020-2030 blir ett decennium av 
kraftig förändring har Transtema bland annat satt följande 
utmanande hållbarhetsmål:
 • Noll procent fossila CO2-utsläpp år 2030 (50% år 2025)

 • Noll procent ej återvunnet avfall år 2030 (50% år 2025)

 • 50% kvinnor i ledande positioner (30% år 2025) 

Transtemas arbete med hållbarhet innefattar bland annat en 

anslutning till Science Based Target Initiative (”SBTi”) där mål-

bilden för 2025 är satt på plats och arbetet har påbörjats. Med 

undertecknandet av SBTi har Transtema åtagit sig att sätta upp 

mål som strävar efter att begränsa den globala uppvärmningen 

till 1,5°C, i linje med Parisavtalet. 

Transtema tar årligen fram en Hållbarhetsrapport vilken presen-
teras som en del i vår årsredovisning. 
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Vi vill att fler kvinnor vågar!
Malin Moberg är en av få kvinnliga fälttekniker på Transtema 
och i branschen i stort. Vi följde med Malin för att se hur en dag 
på jobbet kan se ut och få chans att höra hennes tankar kring 
hur vi ska locka fler kvinnor till branschen. 

Varför tror du att det är så få kvinnor som söker sig till vår 
bransch?

”Jag tror att det är få kvinnor i vår bransch för att tekniken 
skrämmer. Många tror att det är ett tungt och slitigt arbete 
eller att de inte ska klara av att lära sig tekniken” säger Malin 
Moberg. 
  
På Transtema har vi cirka tio kvinnliga fälttekniker av totalt 700.

Hur är det att arbeta i en mansdominerad bransch?

”Under mina år har jag aldrig känt att det är ett problem att jag 

är kvinna. Jag är en i gänget och har inte känt mig 
särbehandlad, varken vad gäller lön eller något annat. Mina kollegor är respektfulla mot mig och det är inte mycket skitprat eller 
taskig jargong” fortsätter Malin.

Vad är roligast med ditt jobb?

”Det är alla olika typer av människor som vi dagligen träffar och att det är fritt och omväxlande. 

Utvecklingen i inom telekombranschen har varit enorm under de åren jag arbetat. När jag började fanns bara fasta telefoner 
i kopparledning och få mobila nät. För att hänga med i den snabba utvecklingen, har jag och mina kollegor fått möjlighet att 
vidareutbildat oss. Det är en rolig bransch och vi arbetar med något som tillför stor samhällsnytta.

Välskötta torn- och takplatser, en perfekt match! 
Uppdraget, att övervaka, felavhjälpa och arbeta med förebyggande under-
håll på torn- och takplatser över hela Sverige är för oss en perfekt match!  
Möjligheten har vi fått genom vårt nya avtal med en av Sveriges ledande 
leverantörer inom torninfrastruktur. 

Vår serviceorganisation täcker sedan tidigare hela Sverige och vi erbjuder 
service, drift och underhåll, dygnet runt i stora delar av Sveriges kommuni-
kationsnät. Löpande underhåll av siter lägger grunden för god funktiona-
litet, hög säkerhet och tillgänglighet och är en naturlig utvidgning av den 
verksamhet vi redan bedriver.  

Våra kunders siter ska vara välskötta och attraktiva för de aktörer som bru-
kar dem vilket gör att värdet på tillgångarna bibehålls över tid. 
Med över 700 tekniker tillhandahåller vi en flexibilitet och tillgänglighet 
utöver det vanliga. Vårt uppdrag är enkelt! Vi ska göra det bekvämt och 
okomplicerat för våra kunder, oavsett var i Sverige felet uppstår.

Vi erbjuder övervakning, felavhjälpning och förebyggande underhåll.
Från någon av våra två nätövervakningscentraler, NOC, övervakar vi siterna 
och säkerställer driften under dygnets alla timmar. Det betyder att vi agerar 
kort efter utlöst larm eller när en automatisk varning inkommit.

Vi ansvarar för förebyggande underhåll av siterna för att upprätthålla en 
hög driftsäkerhet och minimera antalet felanmälningar. Utöver det sker 
årligen en översyn av de komponenter som kräver det. 
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Rapport över totalresultatet i sammandrag
(Belopp i Tkr)

2021

okt – dec

2020

okt - dec

2021

jan –dec

2020

jan - dec

Nettoomsättning (not 4) 467 181 414 127 1 689 958 1 404 843

Övriga rörelseintäkter 795 2 647 2 922 8 667

Rörelsens intäkter 467 976 416 774 1 692 880 1 413 510

Råvaror och handelsvaror -174 973 -168 521 -578 274 -579 892

Övriga externa kostnader -53 087 -55 284 -214 948 -164 044

Personalkostnader -187 238 -156 514 -697 246 -539 732

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 52 678 36 456 202 412 129 842

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -16 654 -15 106 -64 948 -75 249

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) 36 024 21 349 137 464 54 593

Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -3 278 -8 393 -13 043 -25 721

Rörelseresultat (EBIT) 32 746 12 956 124 421 28 872

Finansiella intäkter 1 057 198 1 057 1 244

Finansiella kostnader -2 503 - 2 474 -10 453 -10 819

Resultat efter finansiella poster (EBT) 31 300 10 680 115 025 19 297

Skatt på periodens resultat -7 495 9 574 -24 206 10 359

Periodens resultat hänförligt till kvarvarande verksamheter 23 805 20 255 90 819 29 656

Periodens resultat från nedlagd verksamhet, netto efter skatt (not 6) -519 -13 904 -1 610 -25 606

Periodens resultat 23 286 6 351  89 209 4 050

Perioden resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 22 575 6 541 88 452 3 870

Innehav utan bestämmande inflytande 711 -191 757 182

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

POSTER SOM SENARE KAN ÅTERFÖRAS i RESULTATRÄKNINGEN

Årets omräkningsdifferens vid omräkning av utländska verksamheter 582 334 1 626 -2 462

Periodens totalresultat 23 868 6 685 90 835 1 588

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 23 157 6 875 90 078 1 408

Innehav utan bestämmande inflytande 711 -191 757 182

Resultat per aktie

Resultat per aktie före utspädning (kr) 0,59 0,17 2,31 0,11

Resultat per aktie efter utspädning (kr) 0,58 0,17 2,28 0,11

Resultat per aktie före utspädning (kr) från kvarvarande verksamhet 0,60 0,53 2,35 0,83

Resultat per aktie efter utspädning (kr) från kvarvarande verksamhet 0,59 0,53 2,32 0,83

Koncernen
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Balansräkning i sammandrag
(Belopp i Tkr)

2021

31  december

2020

31 december

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 128 938 140 588

Materiella anläggningstillgångar 33 962 27 696

Nyttjanderättstillgångar 130 814 125 463

Uppskjutna skattefordringar 1 102 26 841

Övriga finansiella anläggningstillgångar 82 203

Summa anläggningstillgångar 294 898 320 791

Varulager 18 292 17 281

Kundfordringar och andra fordringar 152 705 167 919

Aktuella skattefordringar 6 733 12 418

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 153 713 108 335

Likvida medel 177 824 64 881

Summa omsättningstillgångar 509 267 370 834

Tillgångar avseende nedlagd verksamhet (not 6) 55 635 66 731

SUMMA TILLGÅNGAR 859 800 758 356

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 250 425 159 522

Innehav utan bestämmande inflytande 937  548

Summa eget kapital 251 362 160 070

Övriga avsättningar 12 205 2 956

Uppskjutna skatteskulder 10 040 11 991

Skulder till kreditinstitut 25 100 19 040

Långfristiga leasingskulder 78 316 79 577

Summa långfristiga skulder 125 661 113 564

Checkräkningskredit - -

Skulder till kreditinstitut 13 773 49 028

Kortfristiga leasingskulder 55 489 47 607

Förskott från kund 79 366 86 453

Leverantörsskulder och andra skulder 146 320 139 962

Aktuella skatteskulder 1 100 49

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 166 033 125 153

Summa kortfristiga skulder 462 081 448 252

Skulder avseende nedlagd verksamhet (not 6) 20 696 36 470

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 859 800 758 356

Koncernen
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Rapport över förändringar i 
eget kapital
(Belopp i Tkr) Aktiekapital

Övrigt 

Tillskjutet 

Kapital Reserver

Balanserat 

Resultat Inkl. 

Periodens 

Resultat

Summa Eget 

Kapital hän-

förligt till mo-

derföretagets 

aktieägare

Innehav Utan 

Bestämmande 

Inflytande

Summa Eget 

Kapital

Ingående balans per 1 januari 2020 27 386 295 761 1 600 -221 055 103 692 709 104 401

Periodens resultat - - - 3 870 3 870 182 4 052

Övrigt totalresultat - - -2 462 - -2 462 - -2 462

Summa totalresultat - - -2 462 3 870 1 408 182 1 590

Nyemission 10 954 49 296 - - 60 250 - 60 250

Emissionskostnad - -5 828 -5 828 -5 828

Utdelning till minoritet - - - - -343 -343

Summa transaktioner med aktieägare,  

redovisade direkt i eget kapital
10 954 43 468 - - 54 422 -343 54 079

Utgående balans per 31 december 2020 38 340 339 229 -862 -217 185 159 522 548 160 070

Ingående balans per 1 januari 2021 38 340 339 229 -862 -217 185 159 522 548 160 070

Periodens resultat - - - 88 452 88 452 757 89 209

Övrigt totalresultat - - 1 626 - 1 626 - 1 626

Summa totalresultat - - 1 626 88 452 90 078 757 90 835

Nyemission 22 803 - - 825 - 825

Utdelning till minoritet - - - - -368 -368

Summa transaktioner med aktieägare,  

redovisade direkt i eget kapital
22 803 - - 825 -368 457

Utgående balans per 31 december 2021 38 362 340 032 764 -128 733 250 425 937 251 362

Koncernen
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Kassaflödesanalys
(Belopp i Tkr)

2021

okt – dec

2020

okt - dec

2021

jan –dec

2020

jan - dec

LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 32 746 12 956 124 420 28 872

Ej kassaflödespåverkande poster 29 553 21 273 91 278 106 047

Erhållen ränta 1 050 - 1 055 462

Erlagd ränta -2 042 -1 316 -8 491 -5 880

Övriga finansiella poster -364 166 -1 132 626

Betald inkomstskatt -2 011 -467 -8 646 -6 227

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet -30 950 66 552 12 152 37 105

Kassaflöde från den löpande verksamheten 27 982 99 164 210 636 161 005

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar -2 833 -10 064 -14 347 -11 608

Avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar - 1 082 - 7 220

Försäljning av dotterföretag - 16 999 - 19 499

Förvärv av finansiella tillgångar 1 -1 999 122 - 1 193

Avyttring av finansiella tillgångar 131 - 249 -

Kassaflöde från Investeringsverksamheten -2 701 6 019 -13 976 13 918

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån - - 23 900 -

Amortering av lån -3 443 -18 310 -53 094 -77 465

Minskning av checkräkningskredit - -9 850 - -44 450

Amortering av leasingskulder -14 116 -13 813 -55 528 -60 612

Optionslikvid - - - 1 197

Periodens nyemissioner 825 - 825 53 226

Kassaflöde från Finansieringsverksamheten -16 734 -41 973 -83 897 -128 104

Periodens kassaflöde 8 547 63 210 112 763 46 819

Kursdifferens i likvida medel 59 -168 180 -1 370

Likvida medel vid periodens början 169 218 1  839 64 881 19 432

Likvida medel vid periodens slut 177 824 64 881 177 824 64 881

Koncernen

Från och med kvartal 1 2021 redovisas endast den kvarvarande verksamheten i kassaflödet. Jämförelsetalen har omräknats. 

Kassaflöde från nedlagd verksamhet presenteras separat i not 6.
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Nyckeltal
(Belopp i Tkr)

2021

okt - dec

2020

okt - dec

2021

jan - dec

2020

jan - dec

Nettoomsättningstillväxt 12,8 % -3,5 % 20,3 % -6,2 %

EBITDA-marginal 11,3 % 8,8 % 12,0 % 9,2 %

EBITA-marginal 7,7 % 5,2 % 8,1 % 3,9 %

EBIT-marginal 7,0 % 3,1 % 7,4 % 2,1 %

Periodens resultat hänförlig till kvarvarande verksamheter-marginal 5,1 % 4,9 % 5,4 % 2,1 %

Soliditet 29,2 % 21,1 % 29,2 % 21,1 %

Avkastning på eget kapital 49,8 % 26,7 % 45,8 % 12,1 %

Avkastning på sysselsatt kapital 27,3 % 10,8 % 25,1 % 4,9 %

Nettoskuld / EBITDA neg 1,0 neg 1,0

Resultat per aktie före utspädning (kr) 0,60 0,53 2,35 0,83

Resultat per aktie efter utspädning (kr) 0,59 0,53 2,32 0,83

Eget kapital per aktie före utspädning (kr) 6,55 4,17 6,55 4,17

Eget kapital per aktier efter utspädning (kr) 6,46 4,17 6,46 4,17

Kassalikviditet 1,2 1,01 1,2 1,0

Antal anställda vid periodens slut 1 048 1 038 1 048 1 038

Antal anställda i genomsnitt 1 031 862 1 031 853

Antal aktier vid periodens slut före utspädning 38 362 859 38 340 639 38 362 859 38 340 639

Antalet aktier vid periodens slut efter utspädning 38 896 593 38 340 639 38 896 593 38 340 639

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 38 355 452 38 340 639 38 344 342 35 602 022

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 39 019 566 38 340 639 38 878 076 35 602 022

Koncernen

Nyckeltalen ovan avser den kvarvarande verksamheten.

Koncernen har applicerat riktlinjerna från ESMA (European Securities and Markets Authority) gällande alternativa nyckeltal (APMs, Alternative 

Performance Measures). Även om dessa nyckeltal inte definieras eller specificeras enligt IFRS ger de värdefull kompletterande information till 

investerare och företagets ledning avseende företagets prestation. 

För nyckeltalsdefinitioner se Definitioner.
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Resultaträkning i sammandrag
(Belopp i Tkr)

2021

okt - dec

2020

okt - dec

2021

jan - dec

2020

jan - dec

Nettoomsättning 5 866 4 913 27 641 21 723

Övriga rörelseintäkter 2 -14 699 -

Rörelsens intäkter 5 868 4 899 28 340 21 723

Rörelsens kostnader -11 985 -7 680 -47 130 -24 929

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -6 117 -2 781 -18 790 -3 206

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -220 -107 -874 -275

Rörelseresultat (EBIT) -6 337 -2 888 -19 664 -3 481

Finansiella intäkter 798 2 457 3 793 5 879

Finansiella kostnader -1 188 -1 184 -4 940 -7 273

Resultat efter finansiella poster -6 727 -1 615 -20 811 -4 875

Koncernbidrag 33 273 4 733 33 273 4 733

Resultat före skatt 26 546 3 118 12 462 -142

Skatt på periodens resultat -8 261 12 700 -23 303 12 700

Periodens resultat 18 285 15 818 -10 841 12 558

Moderföretaget

I moderföretaget finns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat, varför summa totalresultat överensstämmer med periodens resultat.
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Balansräkning i sammandrag
(Belopp i Tkr)

2021

31 december

2020

31 december

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 125 384

Materiella anläggningstillgångar 2 309 2 744

Finansiella anläggningstillgångar 253 706 276 606

Summa anläggningstillgångar 256 140 279 734

Fordringar hos koncernföretag 264 518 130 919

Övriga fordringar 197 549

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 731 1 184

Likvida medel 175 166 61 789

Summa omsättningstillgångar 442 612 194 441

SUMMA TILLGÅNGAR 698 752 474 175

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital 81 046 91 060

Övriga avsättningar 12 205 2 650

Skulder till kreditinstitut 20 300 14 000

Summa långfristiga skulder 32 505 16 650

Checkräkningskredit - -

Skulder till kreditinstitut 13 533 48 788

Leverantörsskulder och andra skulder 1 835 7 022

Skulder till koncernföretag 564 981 304 500

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 852 6 155

Summa kortfristiga skulder 585 201 366 465

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 698 752 474 175

Moderföretaget
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Not 1 Allmän information
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Transtema 
Group AB (moderföretaget) med org. nr. 556988–0411 och dess 
dotterföretag (koncernen). Moderföretaget är ett aktiebolag 
registrerat i Sverige med säte i Mölndal och med adress Flöjel-
bergsgatan 12, 431 37 Mölndal, Sverige. 

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (Tkr) om inte annat 
anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående år om inget 
annat anges.

Not 2 Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet 
med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i 
Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderföretaget har 
upprättats i enlighet med RFR 2 och Årsredovisningslagens 9 
kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderföretaget har 
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats på lik-
värdigt sätt som för årsredovisningen 2020, vilken upprättades i 
enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) 
såsom de är antagna av EU. 

Informationen på sidorna 1–7 utgör en integrerad del av denna 
finansiella rapport.

För en mer komplett redogörelse av redovisningsprinciper, se 
årsredovisningen för 2020 sid 45-51.

2.1 Nya redovisningsprinciper för 2021
Inga nya eller ändrade standarder och principer som trätt i kraft 
per 1 januari 2021 eller senare bedöms ej ha någon väsentlig 
påverkan på Transtemakoncernens finansiella rapporter.
     
Not 3 Rörelseförvärv samt avyttringar
Transtema har inte gjort några förvärv eller avyttringar under 
perioden. 

Not 5 Teckningsoptioner
Årsstämman har sedan 2016 årligen beslutat att emittera teck-
ningsoptioner att förvärvas av ledande befattningshavare samt 
styrelse i koncernen i syfte att skapa ett långsiktigt engagemang 
vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultat-
utvecklingen i företaget.

Beslutade optionsprogram 2019 samt 2021 har av styrelsen 
senare kancellerats pga ofördelaktiga förutsättningar för poten-
tiella deltagare.

Varje option ger innehavaren rätt att teckna en Transtema- aktie 
till ett förutbestämt lösenpris tre alternativt fyra år efter utfär-
dandet. Teckningsoptionerna förvärvas mot kontant betalning. 

Vid tidpunkten för denna delårsrapport avgivande var utestå-
ende tecknade teckningsoptioner 0,86 miljoner med ett viktat 
lösenpris om 9,90 kr/aktie, enligt fördelning i nedan uppställning.

Noter

ÖVERSIKT TECKNINGS- 
OPTIONSPROGRAM

ANTAL  
OPTIONER LÖSENPRIS

Optionsprogram 2020 - teckningsperiod 

juni 2023
800 000 9,90

Optionsprogram 2020 - teckningsperiod 

juni 2024
60 000 9,90

Total / viktat lösenpris 860 000 9,90

Not 4 Intäkter från avtal med kunder
Koncernen härleder intäkter från varor och tjänster i följande 
geografiska områden:

GEOGRAFISK MARKNAD 

(Belopp i Tkr)

2021

okt - dec

2020

okt - dec

2021

jan - dec

2020

jan - dec

Sverige 454 260 401 690 1 652 613 1 365 439

Norge 6 069 9 934 25 152 28 403

Danmark 216 2 026 2 905 5 903

Övriga länder 6 636 477 9 288 5 097

SUMMA 467 181 414 127 1 689 958 1 404 843

Tidpunkt för intäktsredovisningen

Vid en tidpunkt 24 988 29 626 79 524 121 994

Över tid 442 193 384 501 1 610 434 1 282 848

SUMMA 467 181 414 127 1 689 958 1 404 843
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Noter

RESULTATRÄKNING FRÅN NEDLAGD VERKSAMHET 

(Belopp i Tkr)

2021

okt - dec

2020

okt - dec

2021

jan - dec

2020

jan - dec

Intäkter -243 -3 056 1 489 -720

Kostnader -275 -10 870 -3 096 -25 051

Resultat före skatt -518 -13 926 -1 607 -25 772

Skatt - 1 22 -3 166

Resultat efter skatt från den nedlagda verksamheten -519 -13 904 -1 610  -25 606

- Hänförligt till moderföretagets aktieägare -519 -13 904 -1 610 -25 606

- Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande - -

TILLGÅNGAR OCH SKULDER AVSEENDE NEDLAGD 
VERKSAMHET

(Belopp i Tkr)

2021

31 dec

2020

31 dec

Materiella anläggningstillgångar - -

Nyttjanderättstillgångar 15 217

Finansiella anläggningstillgångar 464 414

Kundfordringar och övriga fordringar 55 156 66 061

Likvida medel - 38

Leverantörsskulder och övriga skulder -20 696 -36 470

Nettotillgångar från den nedlagda verksamheten 34 939 30 260

Not 6 Nedlagd verksamhet
Affärsområdet Infrastructure, vilket tidigare varit en väsentlig del av koncernens verksamhet, lades ner under 2019. Resultatet från 
den nedlagda verksamheten särredovisas i koncernen som ”Nedlagd verksamhet”. Efter nedläggningen av verksamheten kvarstod 
vissa regleringsposter i balansräkningen, vilket primärt utgörs av den tvistiga kundfordran på TDC samt relaterade leverantörsskul-
der. För att åskådliggöra att dessa regleringsposter är hänförliga till den nedlagda verksamheten särredovisas dessa poster i balans-
räkningen som ”Tillgångar avseende nedlagd verksamhet” respektive ”Skulder avseende nedlagd verksamhet”. 

Per den 31 december 2021 var kundfordringar uppgående till 55 156 tkr (62 072 tkr) förfallna med mer än 360 dagar, varav merparten 
är hänförlig till tvisten med TDC Danmark. Det är Transtemas bedömning att inget reserveringsbehov föreligger i dagsläget, vilket stöds 
av bolagets legala rådgivare. Fordran har även bedömts utifrån reglerna för förväntade kreditförluster i IFRS 9 utan att någon väsentlig 
nedskrivning har identifierats. Fordringarna bedöms vara kortfristiga då betalning förväntas ske inom 12 månader.

NETTO KASSAFLÖDE FRÅN NEDLAGD VERKSAMHET 

(Belopp i Tkr)

2021

okt - dec

2020

okt - dec

2021

jan - dec

2020

jan - dec

Netto kassaflöden från  nedlagd verksamhet

Kassaflöde från den löpande verksamheten 42 95 165 128

Kassaflöde från Investeringsverksamheten - -1 - 208

Kassaflöde från Finansieringsverksamheten -47 -54 -203 -392

Netto kassaflöde från den nedlagda verksamheten -4 39 -38 -56
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Nyckeltal Definition Avstämningsposter

2021

okt - dec

2020

okt - dec

2021

jan - dec

2020

jan - dec

Nettoomsätt-
ningstillväxt

Nettoomsättning 
innevarande period 
/ nettoomsättning 
föregående period

Nettoomsättning innevarande 
period 467 181 414 127 1 689 958 1 404 843

Nettoomsättning föregående 
period 414 127 429 189 1 404 843 1 497 229

Nettomsättningstillväxt 12,8 % -3,5 % 20,3 %  -6,2 %

EBITDA-mar-
ginal

Rörelseresultat 
före avskrivningar 
/ nettoomsättning

Rörelseresultat före avskriv-
ningar (EBITDA) 52 678 36 456 202 412 129 842

Nettoomsättning 467 181 414 127 1 689 958 1 404 843

EBITDA-marginal 11,3 % 8,8 % 12,0 % 9,2 %

EBITA-mar-
ginal

Rörelseresultat 
före avskrivningar 
på immateriella 
tillgångar / net-
toomsättning

Rörelseresultat före av-
skrivningar på immateriella 
tillgångar (EBITA) 36 024 21 349 137 464 54 593

Nettoomsättning 467 181 414 127 1 689 958 1 404 843

EBITA-marginal 7,7 % 5,2 % 8,1 % 3,9 %

EBIT-marginal

Rörelseresultat 
före finansiella 
poster/nettoom-
sättning

Rörelseresultat före finansiel-
la poster (EBIT) 32 746 12 956 124 421 28 872

Nettoomsättning 467 181 414 127 1 689 958 1 404 843

EBIT-marginal 7,0 % 3,1 % 7,4 % 2,1 %

Periodens 
resultat 
hänförligt till 
kvarvarande 
verksamheter- 
marginal

Periodens resultat/
nettoomsättning

Periodens resultat 23 805 20 255 90 819 29 656

Nettoomsättning 467 181 414 127 1 689 958 1 404 843

Periodens resultat hänförligt 
till kvarvarande verksamheter- 
marginal 5,1 % 4,9 % 5,4 % 2,1 %

Soliditet
Justerat eget 
kapital / balansom-
slutning

Justerat eget kapital 251 362 160 070 251 362 160 070

Balansomslutning 859 800 758 356 859 800 758 356

Soliditet 29,2 % 21,1 % 29,2 % 21,1 %

Avkastning på 
eget kapital

Resultat efter 
finansiella poster 
/ justerat eget 
kapital

Resultat efter finansiella 
poster justerat till 12 mån 125 200 42 720 115 025 19 297

Justerat eget kapital 251 362 160 070 251 362 160 070

Avkastning på eget kapital 49,8 % 26,7 % 45,8 % 12,1 %

Avkastning 
på sysselsatt 
kapital

Resultat efter 
finansiella poster / 
balansomslutning-
en – icke räntebä-
rande skulder

Resultat efter finansiella 
poster justerat till 12 mån 125 200 42 720 115 025 19 297

Balansomslutning 859 800 758 356 859 800 758 356

Uppskjutna skatteskulder -10 040 -11 991 -10 040 -11 991

Förskott från kund -79 366 -86 453 -79 366 -86 453

Leverantörsskulder -119 598 -111 268 -119 598 -111 268

Övriga skulder -26 722 -28 694 -26 722 -28 695

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter -166 033 -125 153 -166 033 -125 153

Balansomslutningen – icke 
räntebärande skulder 458 041 394 798 458 041 394 798

Avkastning på sysselsatt 
kapital 27,3 % 10,8 % 25,1 % 4,9 %

Nettoskuld/
EBITDA

Låneskulder minus 
likvida medel 
och placeringar i 
värdepapper/rö-
relseresultat före 
avskrivningar

Skulder till kreditinstitut 38 873 68 068 38 873 68 068

Finansiell leasingskuld 133 805 127 184 133 805 127 184

Checkräkningskredit - - - -

Likvida medel -177 824 -64 881 -177 824 -64 881

Andra långfristiga värdepap-
persinnehav -1 -9 -1 -9

Låneskulder minus likvida 
medel och placeringar i vär-
depapper -5 146 130 361 -5 146 130 361

Rörelseresultat före avskriv-
ningar 202 412 129 842 202 412 129 842

Nettoskuld/EBITDA 0,0 1,0 0,0 1,0

DEFINITIONER
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Nyckeltal Definition Avstämningsposter

2021

okt - dec

2020

okt - dec

2021

jan - dec

2020

jan - dec

Resultat per 
aktie före 
utspädning 
(kr)

Periodens resultat 
hänförligt till 
moderbolagets 
aktieägare /ge-
nomsnittligt antal 
aktier före utspäd-
ning justerat med 
fondemissionse-
lement

Periodens resultat hänförligt 
till moderbolagets aktieägare 23 094 20 446 90 062 29 474

Genomsnittligt antal aktier 
före utspädning justerat med 
fondemissionselement 38 355 452 38 340 639 38 344 342 35 602 022

Resultat per aktie före ut-
spädning (kr) 0,60 0,53 2,35 0,83

Resultat per 
aktie efter 
utspädning 
(kr)

Periodens resultat 
hänförligt till 
moderbolagets 
aktieägare /
genomsnittligt 
antal aktier efter 
utspädning juste-
rat med fondemis-
sionselement

Periodens resultat hänförligt 
till moderbolagets aktieägare 23 094 20 446 90 062 29 474

Genomsnittligt antal aktier 
efter utspädning justerat med 
fondemissionselement 39 019 566 38 340 639 38 878 076 35 602 022

Resultat per aktie efter ut-
spädning (kr) 0,59 0,53 2,32 0,83

Eget kapital 
per aktie (kr) 
före utspäd-
ning

Justerat eget ka-
pital/antalet aktier 
före utspädning

Justerat eget kapital 251 362 160 070 251 362 160 070

Antalet aktier före utspädning 38 362 859 38 340 639 38 362 859 38 340 639

Eget kapital per aktie (kr) före 
utspädning 6,55 4,17 6,55 4,17

Eget kapital 
per aktie (kr) 
efter utspäd-
ning

Justerat eget ka-
pital/antalet aktier 
efter utspädning

Justerat eget kapital 251 362 160 070 251 362 160 070

Antalet aktier efter utspäd-
ning 38 896 593 38 340 639 38 896 593 38 340 639

Eget kapital per aktie (kr) 
efter utspädning 6,46 4,17 6,46 4,17

Kassalikviditet

Omsättnings-
tillgångar+ ev. 
outnyttjad check-
kredit – lager/korta 
skulder+ utdelning

Omsättningstillgångar 509 267 370 834 509 267 370 834

Maximal checkräkningskredit 77 500 77 500 77 500 77 500

Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0

Lager -18 292 -17 281 -18 292 -17 281

Omsättningstillgångar+ev out-
nyttjad checkkredit-lager 568 475 431 053 568 475 431 053

Summa kortfristiga skulder 462 081 448 252 462 081 448 252

Korta skulder+utdelning 462 081 448 252 462 081 448 252

Kassalikviditet 1,2 1,0 1,2 1,0

Antal anställ-
da vid perio-
dens slut

Antal anställda vid 
periodens slut

E/T

1 048 1 038 1 048 1 038

Genomsnitt-
ligt antal 
anställda

Genomsnittligt 
antal anställda vid 
periodens slut

E/T

1 031 862 1 031 853

Antalet 
utestående 
stamaktier vid 
beräkning av 
resultat per 
aktie efter 
utspädning

Antalet aktier vid 
periodens början 
ökat med nyemis-
sion och minskat 
med utspädnings-
effekt

Antalet aktier vid periodens 
början 38 340 639 38 340 639 38 340 639 27 386 171

Nyemission Transtema Group 

AB 14 813 - 3 703 8 215 851

Teckningsoptionsprogram 2020 

- utspädningseffekt 664 114 - 533 734 -

Antalet aktier vid periodens 
slut 39 019 566 38 340 639 38 878 076 35 602 022
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Finansiell kalender
 • Publicering av årsredovisning 2021 den 18 april 2022,

 • Delårsrapport 1, 2022 den 5 maj 2022,

 • Årsstämma 2022 den 5 maj 2022,

 • Halvårsrapport 2022 den 11 augusti 2022,

 • Delårsrapport 3 2022 den 3 november 2022, 
 

 • Bokslutskommuniké 2022 den 9 februari 2023

 • Delårsrapport 1 2023 den 4 maj 2023 samt

 • Årsstämma 2023 den 4 maj 2023.

 
Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande bild av före-
tagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Mölndal 10 februari 2022 
 
Transtema Group AB 

Göran Nordlund Linus Brandt 
Ordförande Styrelseledamot

Liselotte Hägertz Engstam Peter Stenquist 
Styrelseledamot Styrelseledamot

Magnus Johansson 
Verkställande direktör och styrelseledamot

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema är ett av Sveriges ledande företag inom design, 
byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt 
tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, kommuner, 
kraftbolag samt större företag. Transtema tillhandahåller också 
nätverksutrustning, tjänster och produkter inom datalagring 
samt IoT-lösningar. Transtema grundades 1997.  
 
 

 
Nettoomsättning i Transtema Group AB (Publ) år 2021 var 1 690 
Mkr (1 405). Antal anställda i koncernen är ca 1 100. Transtema 
Group AB är listat på Nasdaq Stockholm Main Market med tick-
ern TRANS.  

Företagets finansiella rapport finns tillgängligt på  
http://www.transtema.com/investerare

Övrig information samt underskrift

För eventuella frågor kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031 - 746 83 00
Henning Sveder, CFO, 031 - 746 83 00
 
 
Notera  
Denna information är sådan information som Transtema Group 
AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s mark-
nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 
den 10 februari 2022, kl. 08:30 CET. 

Revisorns granskning
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.
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