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Våra värdeord
HÅLLBART • ENKELT • TILLSAMMANS • SMART

HÅLLBART
För våra resenärer står hållbarhet för 
prisvärda och klimatsmarta resor. Håll-
barhet innebär även att du kommer fram 
i tid. Hållbarheten manifesteras även i 
form av den långsiktiga och ansvarsfulla 
samhällsutvecklingen vi bidrar till.

ENKELT
Vi gör det inte svårare än vad det är. 
Enkelhet innebär att det ska vara mindre 
komplicerat att resa kollektivt än att 
nyttja andra färdsätt. Det ska synas i allt 
från enkla prismodeller till tydlig kom-
munikation. Våra serviceinriktade med-
arbetare bidrar till känslan av att det är 
enkelt att resa med LLT. Därför bygger vi 
en företagskultur där det är lätt att sköta 
sina arbetsuppgifter.

TILLSAMMANS
Att resa med LLT innebär att resa tillsam-
mans. Samtidigt för vi samman männ-
iskor och ger dem närhet till alla delar av 
Luleås utbud. Ordet tillsammans kän-
netecknar också hur vi jobbar internt. Vi 
känner stolthet över det vi levererar och 
vi engagerar oss i kollegor, kunder och 
andra människor. Det bidrar till att profi-
lera oss som en attraktiv arbetsgivare.

SMART
På samma sätt som våra kompetenta 
medarbetare tillsammans skapar mer-
värde för kunden, bildar värdeorden Håll-
bart, Enkelt och Tillsammans effektordet 
Smart. Våra kunder ska uppleva att de 
väljer ett smart sätt att resa. Det är mo-
dernt, enkelt, bekvämt, miljövänligt och 
ekonomiskt att åka kollektivt. Att vara 
medarbetare på LLT ska vara något att 
stoltsera med. Här jobbar vi helt enkelt 
lite smartare.
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Luleå Lokaltrafik AB är helägt av Luleå Kommunföretag 
AB. Uppdraget från kommunen är att driva busstrafik i 
Luleå tätort. Bolaget styrs med ägardirektiv och av en 
styrelse som utses av kommunfullmäktige.

LLT har nu 127 anställda (medeltal) och omsatte 2014 
cirka 125 miljoner kronor. Verksamheten finansieras 
i huvudsak med trafikintäkter från resenärerna samt 
uppdragsersättning.

Bolaget LLT bildades 1976, men verksamheten går 
ända tillbaka till 1920-talet då åkaren Arvid Hurtig star-
tade busstrafik mellan Luleå centrum och Svartöstaden. 

Dagens linjenät är cirka 20 mil långt och utgörs av ett 
tiotal stom- och lokallinjer samt lika många direktlinjer 
för arbetspendlare och skolungdom.

I nätet finns mer än 400 hållplatser. Huvudhållplatsen 
på Smedjegatan är navet. Här passerar samtliga stom- 
och lokallinjer så att byte kan ske mellan alla linjer och 
till alla hållplatser.

Fordonsparken består av 65 bussar, varav merparten 
är låginstegsbussar. En närlinje i centrala Luleå trafike-
ras av en mindre buss som är utrustad för att enkelt ta 
ombord rullstolar och resenärer med rollator.
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Året som gått 

 Juli
Luleåborna njuter av den varma och soliga sommaren. 
Hamnfestivalen trafikeras av festivalbussar.

 Augusti
Stora va-arbeten för Östra länken startar och påverkar 
flera linjer och hållplatser.

 September
Hockeysäsongen drar igång och hockeybussarna börjar 
rulla. Sari Ekblom lämnar LLT och blir vd för Lulebo.

 Oktober
Bergnäsbron stängs av för reparation och vissa turer 
går via Gäddviksbron. Vintertidtabell med förändringar i 
linjenätet till Lulsundsberget, Storheden och Porsön.

 November
Karl-Johan Gramner utses till ny vd och tillträder i 
december.

 December
Summering av 2014: Resandet ökade med 7,6%  jämfört 
med året innan.

 Januari
Årets första månad bjöd på riktig vinterkyla med några 
dagar med 30 minusgrader.

 Februari
Start för vår webbshop där kunderna kan ladda sina 
busskort via nätet.

 Mars
Alltfler av våra bussar utrustas med kortläsare även vid 
den bakre ingången.

 April
Gatuarbeten på Skeppsbrogatan tvingar fram nya linje-
dragningar i centrum.

 Maj
Receptionen på Sunderby sjukhus blir ny återförsäljare.

 Juni
Sommarerbjudande, den som laddar sitt 30 dagarskort 
får 150 kr rabatt. Gymnasieungdom kan köpa sommar-
lovskort för 150 kr.
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Ökat antal resor 
är bästa betyget

Strax före årsskiftet blev jag vd för ett av Sveriges bästa 
bussbolag. Detta om man ska döma av kollektivtrafik-
barometern där LLT varit på första plats tio år i rad när 
det gäller Sveriges nöjdaste kunder. I fjol kom vi tvåa, 
inte på grund av mindre uppskattning från resenärerna, 
utan för att de andra bussbolagen i undersökningen 
närmat sig vår nivå.

Att vara tvåa i Sverige är naturligtvis också mycket 
bra, men det ger oss samtidigt en påminnelse om att 
vi inte kan slappna av, utan att vi hela tiden måste ut-
veckla och förbättra oss. Fordonsparken måste förnyas 
så att kunderna upplever att bussresan är komfortabel, 
det ska helt enkelt vara skönt att åka buss. 

Linjenät och tidtabeller ska motsvara kundernas be-
hov och resvanor. De nya linjerna och ökade turtätheten 
mellan centrum och Porsön har fått bra gensvar. Linjen 
till Luleå Airport har gjort det lättare att ta sig till och 
från flyget.

Att köpa biljetter och ladda busskort ska vara enkelt 
och bekvämt, till exempel via webben eller i automater. 
Genom att förenkla för resenärerna att köpa biljett och 
ladda kort innan de kliver på bussen, kan förarna lättare 
hålla tidtabellen.

Kollektivtrafiken bidrar till en mera hållbar miljö och 
klimatfrågan ska alltid vara på agendan. Sommaren 
2015 rullar fem biogasbussar på Luleås gator, drivna av 
närproducerad gas från kommunens reningsverk. Totalt 
är åtta biogasbussar beställda. Av våra övriga bussar 
drivs idag 14 med etanol och resten med diesel. Men 
på sikt ska fler bussar drivas med fossilfritt bränsle, för 
miljöns och Luleåbornas skull.

Att LLT är på rätt väg syns även i antalet resor. På tio 
år har resandet med LLT ökat med 34 procent. För 2014 
var ökningen nära 8 procent jämfört med året innan. 
Totalt gjordes 4,6 miljoner resor under året eller mer än 
100 000 resor i veckan under vinterhalvåret. 

Mot den bakgrunden ser jag verkligen fram emot mitt 
nya uppdrag som vd och ska jobba för att återta positio-
nen som Sveriges bästa bussbolag.

KARL- JOHAN GRAMNER
Verkställande direktör
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Luleå Lokaltrafik AB har Luleå Kommuns uppdrag att 
planera, marknadsföra och utföra tätortstrafiken med 
buss i Luleå tätortsområde i enlighet med upprättat 
tjänstekoncessionsavtal. Bolaget har även till uppgift att 
föreslå system, omfattning och upplägg för kollektivtra-
fikförsörjningen i Luleå tätortsområde. 

Bolaget har under 2014 bedrivit linjetrafik inom tätort-
sområde Luleå, nattrafik fredag och lördag, närlinjetra-
fik samt personaltransporter till SSAB och F21. Under 
2014 har resandet ökat med 7,6 % jämfört med 2013.

Linjenätet trafikerar 26 linjer exklusive linjer för natt-
trafik. Uppdraget utförs med 56 bussar i högtrafik. 
Vagnparken utgörs av 6 ledbussar och 59 låginstegs-
bussar samt en mindre buss som endast trafikerar 
centrum, den s.k. ”Närlinjen”. 14 bussar drivs med etanol 
och resterande med diesel. Den totala kilometerproduk-
tionen utgörs av 26,3 % förnyelsebara drivmedel.

Luleå Lokaltrafik AB arbetar utifrån ett ägardirektiv 
med ett styrkort innehållande mål inom 4 olika per-
spektiv; Samhälle, Service, Medarbetare och Ekonomi. 
För att uppnå ökat engagemang och delaktighet hos 
medarbetare samt för att därigenom uppnå förbättrat 
resultat för verksamheten arbetar bolaget med balanse-
rad verksamhetsstyrning genom en utarbetad belö-
ningsmodell baserad på ett antal kriterier. En del av de 
verksamhetsmål och resultat redovisas nedan. 

Merparten av de uppsatta verksamhetsmålen baseras 
på parametrar från en NKI-undersökning (Nöjd Kund 
Index), som utförs av Svensk Kollektivtrafik, Kollektiv-
trafikbarometern. I denna undersökning medverkar 
läns- och tätortstrafikföretag i Sverige. 

Förvaltningsberättelse

UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING

EKONOMISK ÖVERSIKT 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning 120 190 110 348 102 378 94 383
Resultat efter finansiella poster 2 707 1 737 3 099 686
Balansomslutning 90 597 107 619 91 282 90 244
Soliditet % 36 31 35 32

Definitioner: se not 23

EKONOMI Mål Resultat

Räntabilitet på totalt kapital 3,0 % 3,6 %
Soliditet 35,0 % 36,3%

KUNDER Mål Resultat

Antal miljoner resor 4,40 4,64

NKI hur nöjd är du med bolaget 
(alla tillfrågade) 1-3 plats 1:a plats

NKI hur nöjd är du med bolaget 
(resenär minst 1 ggr/mån) 1-3 plats 2:a plats

Förarnas och personalens 
bemötande är trevligt (resenär) 1-3 plats 3:e plats

MEDARBETARE  Mål Resultat

Resultat från medarbetarenkät genomförd november 2014 
med 4-gradig skala där 1 är lägsta och 4 högsta betyg

Ledarskap 3,0 2,89

Uppskattning av ditt arbete 3,3 2,52

Hur väl kända är LLT:s mål, 
vision och värdeord 3,8 3,45

Samarbete mellan avdelningarna 3,0 2,10

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid 5,0 % 4,6 %

PROCESS/UTVECKLING Mål Resultat

Tidtabellhållning inom 0-7 min 
alla hållplatser 97,0% 98,3%

Tidtabellhållning inom 0-5 min 
Huvudhållplats Smedjegatan 98,0% 98,6%
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPS-
ÅRET SAMT EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Resandet har, under 2014, ökat med 7,6% jämfört 
med 2013, vilket motsvarar 4,64 miljoner resor. Årets 
resandeökning beror till stor det på de utökningar som 
utfördes till vintertidtabellen 2013, vilka har fortsatt 
utvecklas under 2014, i och med att de linjerna och 
turerna blir mer kända bland de som vistas i Luleå. De 
trafikutökningar som beslutats för 2015, har påbörjats 
redan till vintertidtabellen för 2014, vilka även bidragit 
till resandeökningen. 

2014 är första helåret som vi kört till Luleå Airport. 
Från vintertidtabellens start 2014 har vi börjat trafi-
kera Lulsundsberget på Kronan. På Porsön är det gjort 
förändringar på linjenätet som gör att det är snabbare 
restid till och från Luleå Centrum samt utökad turtäthet. 
För att underlätta för kunderna att ladda busskort har 
LLT börjat med webbshopen i början på året, vilket har 
uppskattats av våra kunder.

I den årliga nöjd-kund-mätningen som görs natio-
nellt och jämför oss med 36 andra stadstrafikföretag 
anser 91% av våra kunder att det är tryggt att åka med 
bolaget, vilket placerar oss på första plats. 82% av kun-
derna anser att förarnas och personalens uppträdande 
är trevligt och detta placerar oss liksom i fjol på tredje 
plats. En andra plats med 85% av kunderna som anser 
att de sammanfattningsvis är nöjda med bolaget vilket 
visar på fortsatt stort förtroende hos våra kunder vilket 
är glädjande.

Under året har upphandling av fem nya biogasbussar 
genomförts med leverans i början på 2015. Biogas-
projektet har blivit förskjutet på tiden och beräknas bli 
klart i mars 2015. Dessa nyinvesterade biogasbussar 
har en lägre miljöbelastning än en dieselbuss, vilket 
totalt kommer att förbättra miljöbelastningen från vår 
fordonspark.

Implementeringen av den nya visionen och värde-
orden, som påbörjades under 2013, har fortsatt under 
2014. I den varumärkesplattform som utarbetats fram 
under 2013 har LLT fortsatt att profilera sig i den interna 
och externa kommunikationen.

Arbete med att kartlägga processer i verksamheten 
har påbörjats under året. Detta för att skapa tydlig-
het och hitta förbättringsområden, för att därigenom 
kunna effektivisera verksamheten. Arbetet skapar även 
delaktighet i och med att medarbetare är involverade i 
arbetet.

Under året har Sari Ekblom lämnat sitt uppdrag som 
VD i september och Karl-Johan Gramner har tillträtt 
som VD i december.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 
SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETS- 
FAKTORER 
Framtiden för LLT:s verksamhet och kollektivtrafikens 
utveckling inom Luleå tätort ser mycket positiv ut. I 
visionsarbetet för Luleå Kommun, ”Vision 2050” är kol-
lektivtrafiken en prioriterad fråga, vilket LLT kommer att 
arbeta aktivt med tillsammans med andra aktörer och 
intressenter.

Åtgärdsprogram för luftkvalitén i Luleå centrum, som 
miljökontoret arbetat med under 2013-2014, har LLT 
under det gångna året varit delaktig i och kommer även 
fortsättningsvis att vara delaktig i. Syftet med projek-
tet har varit att ta fram åtgärder för att minska halten 
kvävedioxider i luften i centrum, vilket på sikt är positivt 
för utvecklingen av bl.a. kollektivtrafiken.

Under de kommande åren kommer vi att fortsätta att 
utvärdera och investera i bussar drivna med förnyelse-
bara drivmedel som med pålitlig teknik minskar våra 
utsläpp för en miljövänlig och tillförlitlig kollektivtrafik i 
Luleå tätort.

Vision och värdeord, delaktighet, inflytande och 
trivsel är fortsatt i fokus i det strategiarbete som nu ska 
genomföras. Genom att förbättra servicen till våra rese-
närer räknar vi med en fortsatt ökning av resandet.

Utveckling av den teknik, som berör våra resenärer, 
kommer att prioriteras framöver, för att därigenom få 
en enkelhet i resandet för våra resenärer samt även ge 
våra medarbetare förutsättningar för att på ett enkelt 
och smidigt sätt hantera och utöva sitt arbete. Ett ex-
empel på detta är de Quickomater som lanseras under 
2015 och tillhandahåller automatiserade försäljnings-
ställen tillgängliga dygnet runt.

Allt internt arbete, som prioriteras i framtiden, har i 
syfte att få fler att välja bussen och därigenom öka vårt 
resande.

 

       FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV  
       FÖRETAGETS VINST ELLER FÖRLUST

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 
24 758 tkr disponeras enligt följande:

Utdelning 541
Balanseras i ny räkning: 24 217

Summa 24 758

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i 
övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING
(Belopp i tkr) Not 2014 2013

Nettoomsättning  120 190 110 348

Övriga rörelseintäkter  4 592 4 247

  124 782 114 595

Rörelsens kostnader     
Externa kostnader  -44 384 -41 397

Personalkostnader 3 -64 734 -61 946

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar  -12 235 -11 362

Rörelseresultat 5 3 429 -110

Resultat från finansiella poster     
Ränteintäkter och liknande resultatposter  118 262

Räntekostnader och liknande resultatposter  -840 -1 380

Resultat efter finansiella poster  2 707 -1 228

     
Bokslutsdispositioner 6   
 

Bokslutsdispositioner, övriga  -3 486 1 356

Resultat före skatt  -779 128

Skatt på årets resultat 7  - -70

Årets resultat  -779 58



ÅRSREDOVISNING 2014 • LULEÅ LOKALTRAFIK AB10

BALANSRÄKNING
(Belopp i tkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken     

samt liknande rättigheter 8 629  -

  629  -

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 5 058 4 650

Inventarier, verktyg och installationer 10 42 241 50 275

Pågående nyanläggningar och förskott 

avseende materiella anläggningstillgångar 11 2 140 179

  49 439 55 104

Summa anläggningstillgångar  50 068 55 104

Omsättningstillgångar

Varulager m m 
Råvaror och förnödenheter  3 253 3 196

  3 253 3 196

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  9 245 9 159

Fordringar hos koncernföretag  25 678 33 556

Övriga fordringar  303 1 085

Förutbetalda kostnader 

och upplupna intäkter 13 1 937 2 393

  37 163 46 193

Kassa och bank
Kassa och bank  113 161

  113 161

Summa omsättningstillgångar  40 529 49 550

SUMMA TILLGÅNGAR  90 597 104 654
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BALANSRÄKNING
(Belopp i tkr)

 Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 15 

Bundet eget kapital

Aktiekapital (30 000 aktier à 0,1)  3 000 3 000

Reservfond  1 000 1 000

  4 000 4 000

Fritt eget kapital

Balanserad resultat  25 537 25 826

Årets resultat  -779 58

  24 758 25 884

  28 758 29 884

Obeskattade reserver
Ack överavskrivningar 16 5 330 1 844

  5 330 1 844

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 37 196 39 819

Uppskjuten skatteskuld 12 70 70

  37 266 39 889

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  5 741 17 638

Skulder till koncernföretag  220 299

Aktuell skatteskuld  309 94

Övriga skulder  437 2 934

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 12 536 12 072

Summa skulder  19 243 33 037

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  90 597 104 654

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter  

För egna skulder och avsättningar    

Fastighetsinteckningar  3 400 3 400

  3 400 3 400

Summa ställda säkerheter  3 400 3 400

Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS
(Belopp i tkr) Not 2014 2013

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 19 2 707 -1 228

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 21 9 742 10 096

  12 449 8 868

Betald inkomstskatt  215 658

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital  12 664 9 526

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager  -57 48

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  9 030 -11 645

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  -14 009 14 946

Kassaflöde från den löpande verksamheten  7 628 12 875

Investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -7 329 -13 899

Avyttring av materiella anläggningstillgångar   - 218

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -7 329 -13 681

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare  -347  -

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -347  -

Årets kassaflöde  -48 -806

Likvida medel vid årets början  161 967

Likvida medel vid årets slut 20 113 161
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NOTER
(Belopp i kkr om inget annat anges)

Not 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovis-
ningslagen och för första året också enligt Bokföringsnämn-
dens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3).

Uppgifterna i flerårsöversikten har inte räknats om.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskriv-
ningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även 
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas 
in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll 
och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, t ex bygg-
nader och fordon, har skillnaden i förbrukningen av betydande 
komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har 
därför delats upp i komponenter,

Avskrivningar

Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande-
period eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen 
av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen 
redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Nyttjandeperiod

Byggnader 10-80 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika 
nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. 
Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjande-
period bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera 
komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och 
ligger till grund för avskrivningen på byggnader:

 - Stomme 80 år

 - Installationer, värme, el, VVS, ventilation mm 25-50 år

 - Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm 25-50 år

 - Inre ytskikt; maskinell utrustning mm 10-15 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella 
anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på 
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en 
sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamhe-
ten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonterings-
ränta som används är före skatt och återspeglar marknads-
mässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som 
avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om 
de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet 
vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasing avtal.

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive 
förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster 
som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt 
över leasingperioden.

Varulager

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. 
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. 
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgif-
ter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med 
kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaff-
ningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräk-
ningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga 
villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när 
den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upp-
hört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar 
som är förknippade med innehavet i allt väsenligt överförts till 
annan part och företaget inte längre har kontroll över den fi-
nansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräk-
ningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället 
till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter 
som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovis-
ningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoför-
säljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättnings-
tillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas 
inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovis-
ningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Värdering av finansiella skulder

Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av 
lån har korrigerat lånets anskaffningsvärde och periodiserats 
enligt effektivräntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till 
anskaffningsvärde.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras 
som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett 
annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och har inte 



ÅRSREDOVISNING 2014 • LULEÅ LOKALTRAFIK AB14

längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är 
betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad 
anställning är beroende av de avgifter som har betalats och 
den kapitalavkastning som avgifterna ger.

Vid förmånbestämda planer har företaget en förpliktelse att 
lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och 
tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att 
ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell 
risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från 
förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger 
även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. 
Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer

Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i 
BFNAR 2012:1.

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som 
avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i 
resultaträkningen.

I de fall pensionsförpliktelserna är uteslutande beroende av 
värdet på en ägd tillgång redovisas pensionsförpliktelsen som 
en avsättning motsvarande tillgångens redovisade värde.

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga re-
sultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för 
skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd 
av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga 
temporära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt 
hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reser-
ver redovisas som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten 
skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader 
och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga 
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvin-
nas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser 
och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har 
inte nuvärdeberäknats.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp 

som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande 
och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 
varje balansdag.

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en 
legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse 
och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att 
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras.

Vi första redovisningstillfället värderas avsättningar till den 
bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas 
för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna 
omprövas varje balansdag.

Ansvarsförbindelser

En ansvarsförbindelse redovisas inom linjen när det finns:

 - En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade 
händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av 
en eller flera osäkra framtida händelser, som inte ligger inom 
företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller - En befintlig 
förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redo-
visas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med 
tillräcklig tillförlitlighet.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. 
Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller 
kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Offentliga bidrag

Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på 
framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att 
få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med 
krav på framtida prestation redovisas som intäkt när prestatio-
nen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att 
redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som 
en skuld.

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar

Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräk-
ningen genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade 
värde.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Vid upprättande av årsredovisningen har företagsledningen gjort uppskattningar och bedömningar som 
påverkat bolagets redovisning.

Dessa uppskattningar och bedömningar har gjorts utifrån vad som är känt vid tidpunkten för årsredovis-
ningens avgivande och baseras på historiska erfarenheter och de antaganden som företagsledningen be-
dömer vara rimliga under gällande omständigheter. De slutsatser som företagsledningen har dragit ligger 
till grund för redovisade värden.

Faktiska utfall av uppskattningar och bedömningar kan skilja sig från de gjorda i denna årsredovisning. 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande.
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Not 3 Anställda, personalkostnader och arvoden till 
 styrelse och revisorer 
 Medeltalet anställda  2014 2013

       varav    varav
  män  män

Sverige 127 80% 122 76%

Totalt 127 80% 122 76%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar  2014-12-31  2013-12-31

  Andel kvinnor  Andel kvinnor

Styrelsen  57%  57%

Övriga ledande befattningshavare  60%  60%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, 
inklusive pensionskostnader   2014 2013

Löner och ersättningar   47 271 41 297

Sociala kostnader   15 534 19 063

(varav pensionskostnad) 1)   (973) (6 428)

1) Av företagets pensionskostnader avser 129 (f.å. 247) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående 
pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 578 (f.å. 622). I anställningsvillkoren för verkställande direktören 
ingår 6 månaders uppsägningstid och 12 månader från bolagets sida under förutsättning att annan 
anställning ej påbörjats.    

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda
 2014  2013 

 Styrelse Övriga Styrelse Övriga
 och VD anställda och VD anställda

Löner och andra ersättningar 622 46 649 908 40 389

(varav tantiem o.d.) (-)  (-)  

Arvode och kostnadsersättning till revisorer   2014 2013

KPMG AB   
Revisionsuppdrag   51 40
Andra uppdrag   50 25

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överens-
kommelse eller avtal.

 Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana 
övriga arbetsuppgifter. 

Not 4 Avskrivningar av materiella och 
 immateriella anläggningstillgångar 2014 2013

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Koncessioner, patent, licenser, varumärken  -78 -

Byggnader och mark  -126 -131

Inventarier, verktyg och installationer  -12 031 -11 231

Not 5 Operationell leasing 2014-12-31 2013-12-31

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Framtida minimileaseavgifter avseende icke  

uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år  -  -

Mellan ett och fem år  - -

Senare än fem år  - -

  -  -
    2014 2013

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter  - -
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Not 6 Bokslutsdispositioner, övriga 2014 2013

Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning

 - Inventarier, verktyg och installationer  -3 486 1 356

  -3 486 1 356

Not 7 Skatt på årets resultat 2014 2013

Aktuell skattekostnad  (/skatteintäkt)   - -

Uppskjuten skatt   - -70

   - -70

Avstämning av effektiv skatt 2014 2013
 Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt  -779  128

Skatt enligt gällande skattesats 
för moderföretaget 22,0% 171 22,0% -28

Ej avdragsgilla kostnader -24,6% -192 -22,0% 28

Ej skattepliktiga intäkter 2,7% 21 0,0%  -

Förändring uppskjuten skatteskuld 0,0% - 54,7% -70

Redovisad effektiv skatt 0,0% - 54,7% -70

Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
 liknande rättigheter  2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden    
Vid årets början  - -

Övriga investeringar  707 -

Vid årets slut  707 -

Ackumulerade avskrivningar    
Vid årets början  - -

Årets avskrivning  -78 -

Vid årets slut  -78 -

Redovisat värde vid årets slut  629 -

Not 9 Byggnader och mark 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Vid årets början  20 633 19 554

Nyanskaffningar  534 1 219

Avyttringar och utrangeringar  -260 -290

Omklassificeringar  - 150

Vid årets slut  20 907 20 633

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början  -15 983 -16 100

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar  260 290

Omklassificeringar  - -42

Årets avskrivning  -126 -131

Vid årets slut  -15 849 -15 983

Redovisat värde vid årets slut  5 058 4 650

Varav mark   2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden  1 336 1 336

Redovisat värde vid årets slut  1 336 1 336
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Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början  138 994 127 592

Nyanskaffningar  3 948 13 168

Avyttringar och utrangeringar  -8 563 -1 766

Omklassificeringar  179 -

Vid årets slut  134 558 138 994

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början  -88 719 79 237

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar  8 433 1 747

Årets avskrivning på anskaffningsvärden  -12 031 -11 229

Vid årets slut  -92 317 -88 719

Redovisat värde vid årets slut  42 241 50 275

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott 
 avseende materiella anläggningstillgångar 2014-12-31 2013-12-31

Vid årets början  179 150

Omklassificeringar  -179 -150

Investeringar  2 140 179

Redovisat värde vid årets slut  2 140 179

   

Not 12 Uppskjuten skatt 2014-12-31 

 Uppskjuten Uppskjuten  
 skattefordran skatteskuld Netto

Väsentliga temporära skillnader

Byggnader och mark - 70 -70

Uppskjuten skattefordran/skuld - 70 -70

   

  2013-12-31

 Uppskjuten Uppskjuten  
 skattefordran skatteskuld Netto

Väsentliga temporära skillnader

Byggnader och mark - 70 -70

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) - 70 -70 
   
 

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2014-12-31 2013-12-31

Försäkringspremie  328 296

Fordonsskatt  313 200

Upplupna intäkter  633 1 206

Övriga poster  663 691

  1 937 2 393
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Not 14 Eget kapital i ingångsberäkningen

    Balanserat 
  Bundet eget Andra fonder resultat inkl 
  kapital  årets  
    resultat

Enligt fastställd balansräkning 2012-12-31 4 000 - 25 826

Effekter av byte av
redovisningsprincip (BR)  -

Justerad balans efter
byte av redovisningsprincip 2013-01-01 4 000 - 25 826

Årets resultat enligt fastställd resultaträkning    -189

Effekter av byte av redovisningsprincip (RR)

Ändrad avskrivning pga 
komponentavskrivning    317

Uppskjuten skatt    -70

Summa effekter av byte av 
redovisningsprincip (RR)    247

Eget kapital 2013-12-31 4 000 - 25 884

Not 15 Eget kapital   

  2014-12-31  Bundet eget kapital    Fritt eget kapital
 Aktie- Upp- Reserv- Överkurs- Fond för Bal. res Summa
 kapital skrivnings- fond fond verkligt inkl årets eget
  fond   värde resultat kapital

Ingående balans 3 000 - 1 000 - - 25 537 29 537

Justerad IB 3 000  - 1 000  -  - 25 537 29 537

Årets resultat      -779 -779

Vid årets utgång 3 000 - 1 000 - - 24 758 28 758

Not 16 Ackumulerade överavskrivningar 2014-12-31 2013-12-31 

Inventarier, verktyg och installationer  5 330 1 844 

  5 330 1 844

Not 17 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2014-12-31 2013-12-31

Pensionskostnad  

Kostnaden redovisas i följande rader i balansräkningen:

Avsättningar för pensionskostnader  37 196 39 819

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda intäkter  6 496 7 062

Upplupna löne- och lönebiskulder  5 578 4 520

Övriga poster  462 490

  12 536 12 072  
    
 

Not 19 Betalda räntor och erhållen utdelning 2014 2013 

Erhållen ränta  188 262 

Erlagd ränta  -33 -25 
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Not 20 Likvida medel 2014-12-31 2013-12-31 

Följande komponenter ingår i likvida medel:     
Kassamedel  113 161 

  113 161 

Not 21 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen 
 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 2014 2013

Avskrivningar  12 235 11 362 

Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar  130 -200 

Rearesultat försäljning av rörelse/dotterföretag  -2 623 -440 

Kostnadsförd komponent  - -626 

  9 742 10 096

 

Not 22 Koncernuppgifter

Företaget är helägt dotterföretag till Luleå Kommunföretag AB, org nr 556447-4194 med säte i Luleå.

Inköp och försäljning inom koncernen

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 2,9 % av inköpen och 0,8 % av försäljningen 
andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.     
    
 

Not 23 Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning: Totala tillgångar    
Soliditet: Totalt eget kapital / Totala tillgångar

Mårten Ström Annika Eriksson Anja Johansson

Ordförande   

Martina Sandmarker Ida Nordlund Tommy Sandström

Gunnar Tåhlin Karl-Johan Gramner

 Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits 2015-03-25  

KPMG AB    
 

 

  

Monika Lindgren

Auktoriserad revisor 

UNDERSKRIFTER
Luleå 2015-03-24
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