Förvaltningsberättelse
1 Luleå Kommunföretag AB
1.1 Verksamhet

Luleå Kommunföretag AB, ägs till 100 % av Luleå kommun, och är ett holdingbolag för de
helägda kommunala dotterbolagen. Luleå Kommunföretag AB har en central och
koncernstrategisk roll i kommunen med huvudsaklig uppgift att:
• Ansvara för en aktiv ägarstyrning av dotterbolagen.
• Utveckla effektiviteten och optimera resultatnivån i bolagskoncernen.
• Verka för att dotterbolagens verksamhetsplaner styr mot kommunens övergripande
mål.
• Inom kommunfullmäktiges principbeslut genomföra omstruktureringar och
förändringar av bolagsstrukturen.

1.2

Året som gått

Koncernen som helhet visar en något ökad omsättning men betydligt svagare resultat än
föregående år som i sig var ovanligt starka. Koncernens konsoliderade omsättning ökade
fortsatt jämfört med föregående år och uppgår till 1 913,3 (1 863,9) msek, årets resultat sjönk
dock relativt kraftigt och uppgick till 165,2 (203,6) msek. Lulebo och Luleå Hamn hade
resultat som avvek något mer från budget. För Lulebo orsakas avvikelsen i huvudsak av
ökade underhållsinsatser, medan det för Luleå hamn är en kombination av lägre volymer
och engångskostnader, men i övrigt ligger resultaten i stort i linje med förväntningarna i
respektive budget.
Räntabilitet på eget kapital för koncernen uppgick till 5,9 % (7,3%) vilket inte fullt når upp
till det långsiktiga koncernmålet om 10% och soliditeten uppgår till 46,7% (44,0%) vilket
överstiger det långsiktiga koncernmålet om 40%.
Två av koncernbolagen har fortsatt stora utmaningar med obalans i kostnads- och
intäktsstruktur för respektive verksamhet. Nordiskt Flygteknikcentrum AB, NFTC, har i
dagsläget en för låg totalvolym i sin verksamhet och Luleå Lokaltrafik AB, LLT, har en
otillräcklig finansiering för det uppdrag man har för Luleå Kommun. Det nya
näringslivsutvecklingsbolaget Luleå Business Region AB bildades under året och kostnader
för den etableringen har belastat resultatet med cirka 1,5 msek.
Under 2019 har koncernen fortsatt arbetet med att bygga förutsättningar för stärkt
ägarstyrning och översyn av bolagsordning för samtliga dotterbolag genomfördes under
2019. Moderbolaget har också beslutat om att en årlig management-fee ska debiteras
dotterbolagen och dessutom har bolaget under året registrerats som momspliktigt.
Vidare redovisades från moderbolaget till KS utredningar avseende förutsättningar för
bolagisering av parkeringsverksamhet samt VA-verksamhet. I båda fallen beslutade KS om
att gå vidare till fördjupade studier med målbild att få ett beslutsunderlag för vägval. Dessa
förväntas levereras under första halvan av 2020.
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Under året har tre VD-rekryteringar genomförts i koncernen. I Nordiskt Flygteknikcentrum
och Luleå Business Region AB tillträdde dessa under året och i Lulebo sker tillträde under
januari 2020. Utöver detta gick också Lumire AB in i en VD-rekryteringsprocess med
anledning av att Lulebos rekrytering var koncernintern.
Vidare har VD i Luleå Lokaltrafik och Luleå Kommunföretag AB under året aviserat sina
avgångar till sommaren 2020 och beslut om framtida lösning avseende ersättare för dessa.
förväntas under första kvartalet 2020.
Luleå Energi AB -koncernen redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster om 104,4
(123,8) msek vilket var svagare än föregående år men för koncernen 2,9 msek bättre än
budgeterat. Lönsamheten är lägre än föregående år och det förklaras i huvudsak av en viss
naturlig variation med anledning av att både energikostnader och försäljningsintäkter
varierar väder- och marknadsberoende. Noterbart kan vara att dotterbolaget Lunet ser en
något större nedgång i anslutningsintäkterna än väntat. Den nationella prisjämförelsen Nils
Holgersson-undersökningen visade att Luleå Energi-koncernen fortsatt har Sveriges lägsta
fjärrvärmepriser och Sveriges femte lägsta elitätspriser.
För Lulebo AB -koncernen uppgår resultat efter finansiella poster för 2019 till 54,2 (60,4)
msek inklusive Lunet, vilket är något under budget. Bolaget har under 2019 antagit en ny
underhållsplan vilket medfört ett intensifierat underhållsarbete som också i huvudsak
förklarar avvikelsen mot budget.

Överskottsgraden sjunger till 39% (42%) och bolaget aviserar att man med den aktuella
underhållsplanen inte kommer att nå det målet om 50% till år 2022.
Bolaget har under 2019 investerat ca 123 msek, varav Bergnäsets och Rånes
Trygghetsboenden med totalt 143 står för merparten.
Vidare har bolaget i linje med ägardirektivet under 2019 upplåtit 119 lägenheter (22% av
lägenhetsomsättningen) fill målgrupper inom Luleå kommuns bosättningsuppdrag.
Bolaget har under året rekryterat en ny VD som förväntas tillträda i januari 2020.
Luleå Lokaltrafik AB uppvisar ett negativt resultat efter finansiella poster med - 7,0 (-5,4)
msek, vilket är svagare än förra året, men bättre än budgeterat. Huvudanledning till
underskottet är fortsatt att den ersättningsmodell som tillämpas för ej fullt ut finansierar
den verksamhet som bedrivs inom bolaget. Det registrerade antalet resor under 2019
uppgick till 5,4 miljoner resor, vilket innebär en ökning med 1 % jämfört med föregående år.
En analys visar att dagens linjenät kraftigt ökar vid högtrafik men att man tappar i lågtrafik
och en översyn inleds med anledning av detta under kommande år.

Under året togs sex nya bussar i trafik. Bolaget bedömer att man klarar de årliga
utsläppsmålen fram till 2030 med el- och biogasbussar, men man ska under 2020 fastställa
en strategisk inriktning för val av framtida drivmedelskälla, för att möta målet om fossilfri
drift 2030.
Bolaget har under året inlett förhandlingar med Luleå kommun om nya trafikavtal och
dessa bedöms vara färdiga under första halvåret 2020.
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Bolagets VD aviserade under året att denne till kommande halvårsskifte avser att lämna för
nya utmaningar och bolaget förväntas därmed att genomföra en rekrytering under våren
2020.
Luleå MiljöResurs AB (LUMIRE) sammanfattar ett bra år, även om man inte når upp till
föregående års rekordresultat. Resultatet uppgår till 11,6 (16,4) mkr vilket är i linje med
budget.

Under året har bolaget påbörjat arbete för den nya återvinningscentralen (Risslan) och
kommunfullmäktige beslutade även att bolaget från och med årsskiftet 20/21 ska ansvara
för kommunens återbruksverksamhet.
Året har också präglats av en utredning avseende flytt av kommunens operativa VAverksamhet till Lurriire. Beslut i frågan förväntas under 2020.
Bolaget har under året färdigställt och invigt en ny återvinningscentral i Råneå och även
arbetet med ny ÅVC på Risslan har genomförts enligt plan och beräknas kunna vara i drift
2021.
Luleå Hamn AB visar ett resultat efter finansiella poster på 11,4 (17,3) msek, vilket är en
sänkning mot föregående år och något sämre än budget. Bolagets resultat har under året
belastats av ett antal poster av engångskaraktär främst kopplat till leverans av ny bogserbåt
samt haverier i befintlig flotta. Detta har i viss mån kompenserats av en extraordinär intäkt
från försäljningen av bogserbåten Victoria och man landar 1,7 msek under budget för 2019.

Den totala godsomsättningen minskade med 4,2% jämfört med föregående år, men detta
bedöms rymmas inom den normala volymvariation som sker över åren.
Bogserbåten Vilja genomförde sin jungfruresa med egen personal och hamnen har nu en
hybriddriven isbrytande bogserbåt i tjänst.
Arbete med Projekt Malmporten fortgår och under året har projektering i viss omfattning
inletts i samverkan med övriga aktörer.
Nordiskt Flygteknikcentrum AB gör för året ett negativt resultat efter finansiella poster på
-1,5 (-1,9) msek vilket är något bättre än föregående år. Bolaget har fortsatt en låg volym
samt en relativt hög fast kostnadsstruktur, vilket innebär att strukturella förändringar
behöver genomföras för att nå långsiktig lönsamhet.

Bolaget har under året rekryterat en ny VD som i samverkan med styrelsen gjort en
genomlysning av kostnadsstrukturen och man har också börjat titta på möjligheter till
samordning med andra bolag i koncernen. Bolaget har också beslutat om ett antal åtgärder
för att öka antalet sökande per plats, för att på så sätt öka både attraktivitet och därmed
antalet som examineras. Dock är volymen även vid fullt antal examinerade för liten för att
över tid nå en stabilt lönsam verksamhet.
Förändringar i tillämpning av luftfartsregelverk har medfört att det skulle kunna ge vissa
möjligheter till att utöka verksamheten med ren uppdragsutbildning direkt mot kund, men
omfattning och potential i detta är ännu inte klarlagt.
Bolaget avser inte att söka utökat tillstånd för andra produktområden som tidigare tänkt,
utan man riktar sig istället mot att utöka befintlig förmåga inom produktområde helikopter
där man idag har sin verksamhet.
\_k_)
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Luleå Business Region AB är det nybildade kommunalt helägda bolaget för
näringslivsutveckling. Etableringsarbetet pågick under hela året och en VD rekryterades
med tillträde den 1 oktober 2019. Ekonomiskt hade bolaget inga upparbetade intäkter för
verksamhetsåret 2019, men däremot uppstod kostnader i anslutning till etableringen. Dessa
hanterades med ett beviljat koncernbidrag om 1,5 msek från moderbolaget.

Årets verksamhet präglades i sin helhet av förvärvsprocessen, ett inkråmsförvärv där Luleå
Business Region AB avsåg förvärva Visit Luleå AB och Luleå Näringsliv AB och den 30
december 2019 signerades avtalen av samtliga berörda avtalsparter.
Bolagsförvärven innebar verksamhetsövergång, där personal och verksamhet från de båda
förvärvade bolagen har övergick till Luleå Business Region.
Bolagets långsiktiga finansieringsstruktur har inte slutligen beslutats, utan detta bedöms
ske under första halvåret 2020.
Bolagskoncernens totala omsättning uppgick till 1 913,3 (1 863,9) msek med ett resultat
efter finansiella poster på 165,2 (203,6) msek. Bolagskoncernens soliditet var vid årsskiftet
46,7 (44,0) procent och räntabiliteten på det egna kapitalet uppgick till 5,9(7,3) %.

De totala investeringarna under året uppgick till 394,1 (420,9) msek.

1.3

Ekonomisk redovisning Luleå Kommunföretag AB
Ekonomisk redovisning och personalstatistik

Tkr

Årets utfall

Föregående års utfall

Omsättning

1 090

o

Kostnader inkl avskr

-5251

-4199

Finansiella poster

114 922

114 947

Resultat efter finansiella poster

110 761

110 748

Investeringar

0

Räntabilitet %
Soliditet %
Antal anställda
Frisktal %
Sjukfrånvaro %

77,2

81,2

1

1

100%

100%

0,0

0,0
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1,4

Ekonomisk redovisning Luleå bolagskoncern

Koncernbolag (1kr)

RäntaAvkastAntal
bilitet EK ningskrav anställda
% exkl % Lulebo
Lulebo

Ägd andel Omsättning Res efter Balansom- Soliditet
fin poster slutning
%

Moderbolag

1

1 090

110 761 1 021 670

77,2

1 012 396
605 569
161 248
128 377
95 575
15 083
0

104 417 1 645 387
54 249 3 846 538
-7008 107 820
11 634 195 069
11 400 282 741
4 534
-1550
1 726
-1294

75
36,9
22,5
59,2
37,4
11,3
12,2

Luleå Kommunföretag AB
Dotterbolag

Luleå Energi AB-koncern
Lulebo AB koncernen
Luleå Lokaltrafik AB
Luleå MiljöResurs AB
Luleå Hamn AB
Nordisict FlygTeknik Centrum AB
Luleå Business Region AB

100
100
100
100
100
100
100

162
51
165
69
28
7
1

8,3
39
neg
9,1
10,8
neg
neg

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Kvinnor

119

120

109

122

133

122

Män

365
484

353
473

346
455

349
470

378
511

388
510

34%
29%

48%
29%

48%
43%

46%
43%

48%
43%

55%
57%

Nyckeltal/verksamhetsmått Luleå bolagskoncern
Antal anställda i medeltal

Totalt
Kommunala bolagens styrelser
Andel kvinnliga ledamöter, bolagskoncernen
Andel kvinnliga ledamöter, moderbolaget
Omsättning, mkr (exkl övriga intäkter)
Resultat efter finansiella poster

1 874,5 1 832,6 11 765,5 1 857,2 1 898,9 1 962,1
165,2

203,6

210,1 577,1* 948,5*

161,4

'Lulebos försäljning 2015 påverkar resultatet med 792 mkr och 2016 med 399 mkr.
Soliditet, %

46,7% 44,0% 43,2% 42,8%

Investeringar, mkr

394,1

420,9

375,0

610,8

37,4

28,5

453,5

678,9
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1.5 Hållbarhetsredovisning
Två bolag i koncernen uppfyller kriterierna för att upprätta hållbarhetsredovisning och gör
detta, Luleå Energi AB och Lulebo AB.
Luleå Business Region AB har tillkommit under året och redovisar därför inga mål för 2019.

1.6 Styrkort
Mål
•

80 % av de nyanlända Luleåboma stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)

ID Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)
•

Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)

ID Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)

Förklaring
• Målet kommer att nås/nåddes
• Målet kommer inte att nås/nåddes inte

Mål: Ökad jämlikhet
Tre av bolagen har nått målet om att tillhandahålla praktikplatser. Tre av bolagen har av
olika skäl inte lyckats med målsättningen.
•Luleå

Energi, LLT, Lumire

• Lulebo har redogjort för att man påbörjat arbete för att finna lämpliga personer och
arbetsuppgifter för detta men att man inte lyckats under året.
Luleå Hamn har en specifik arbetsmiljö som dels kräver lämpliga kandidater och där en
stor del av verksamheten kräver svenskt medborgarskap. Bolaget har inte under året
lyckats tillhandahålla praktikplatser enligt mål.
NFTC är en personalmässigt liten verksamhet som i huvudsak präglas behörighetsrelaterad
specialistkompetens. Då den tidigare personalrestaurangen varit under året utretts för
avveckling saknas naturlig förutsättning för arbete/arbetsträning för icke-behöriga.
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Mål: Mer Jämställd fördelning av makt och resurser
Luleå Energi, Lulebo, LLT, Lumire, Luleå Hamn, NFTC

Mål: Minskad klimatpåverkan

• Luleå Energi, Lulebo, LLT, Lumire„ NFTC
III Luleå Hamn följer upp koldioxidutsläppen per helår men den isfria perioden maj - dec
är den relevanta jämförelseperioden. För helåret har koldioxidutsläppen för bogserbåtarna
minskat med 1% och för perioden maj - dec ökat med 8%.

Bolaget har inte haft behov av att investerat i några nya fordon under året. Dock har bolaget
köpt in fyra tjänstecyklar för att minska de korta bilresorna inom verksamhetsområdet.
Mål: Starkare ekonomi för tillväxt
1110 Luleå Energi, Lumire, Luleå Hamn, NFTC

• Lulebo hade för 2019 som mål att nå överskottsgrad om 46 %. Med anledning av
framförallt ökad andel underhållsåtgärder blir överskottsgraden 39% och därmed nås inte
målet. Bolaget har också aviserat att man på grund av ökad ambition i underhållsarbetet
inte heller kommer att nå överskottsmålet 50% till 2022.
LLT når inte sitt avkastningsmål för 2019. Bolaget har under året påbörjat förhandling om
nytt trafikavtal med Luleå Kommun, för att säkra en långsiktigt hållbar finansiering för
verksamheten. Bolaget har också med moderbolagets stöd arbetat med en översyn av
affärsmodellen i syfte att få ekonomisk långsiktighet i huvuduppdraget.
Internt arbetar bolaget med översyn av arbetssätt och metoder i flera strategiska områden
såsom trafikplanering, linjenät, drivmedel och nya innovativa sätt att bedriva
kollektivtrafik. I syfte att nå ekonomisk tillväxt samt hållbarhet över tiden.

2 Luleå Energi AB Koncernen
2.1 Verksamhet

Moderbolaget Luleå Energi AB producerar och distribuerar bland annat fjärrvärme till
kunder inom Luleå kommun. I moderbolaget finns också en elhandelsverksamhet som
köper el på den nordiska elbörsen via portföljförvaltare och säljer el till kunder inom i
huvudsak elområde Luleå. Luleå Energi AB erbjuder även tjänster för en effektiv
energianvändning.
Dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB äger och driver elanläggningar för överföring av
elektrisk energi inom i huvudsak Luleå kommun.
Dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB förädlar bioråvara till produkten träpellet. Bolaget har
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ingen egen direktförsäljning till slutkund utan producerar ftäpellet på uppdrag av SCA
Energy AB.
Det delägda bolaget Lunet AB erbjuder bredbandskommunikation till såväl operatörer,
företagskunder som privatkunder.
Intressebolaget LuleKraft AB producerar i sift kraftvärmeverk elkraft, ånga och hetvatten.

2.2

Året som gått

Luleå Energi-koncernen påverkas i hög grad av väderlek och klimat. Ovanligt kalla
och/eller varma perioder kan påverka koncernens verksamheter på både kostnads- och
intäktssidan.
Luleå Energi-koncernens resultat efter finansiella poster för helåret 2019 blev 104,4 mnkr,
vilket är 2,9 mnkr bättre än budgeterat.
I moderbolaget Luleå Energi AB:s fjärrvärmeverksamhet blev försäljningen högre än
budgeterat. Det beror främst på en kall start på året. Dock har verksamhetens bränslemix
blivit dyrare. Totalt sett blev resultatet för fjärrvärmeverksamheten något sämre än
budgeterat.
Elhandelsverksamheten som bedrivs i moderbolaget gav ett högre resultat än budgeterat.
Detta beror delvis på sjunkande inköpspriser på elcertifikat, men även på lägre inköpspriser
på elkraft. I moderbolagets övriga verksamheter energitjänster och koncerngemensam
administration blev resultatet något bättre än budgeterat. Den totala avvikelsen i
moderbolaget gentemot budget uppgick till plus 9,3 mnkr.
I Luleå Energi Elnät AB så landade resultatet något under det budgeterade.
Periodvis sämre tillgång på torkgas från LuleKraft AB medförde lägre pelletsproduktion än
förväntat. Detta är huvudorsaken till att resultatet i dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB blev
2,2 mnkr sämre än budgeterat. Även resultatet i det gemensamt styrda bolaget Lunet AB
landade 2,9 mnkr under budget på den 50-procentiga resultatandel som belöper på Luleå
Energi. Den huvudsakliga anledningen är lägre anslutningsintäkter än budgeterat.
Prognosen för intressebolaget LuleKraft AB visar på ett resultat i nivå med budget.
Koncernen arbetar fortsatt intensivt med utveckling för att kunna erbjuda fler energitjänster
och produkter.
Den nationella prisjämförelsen Nils Holgersson-undersökningen visade att Luleå Energikoncernen har Sveriges lägsta fjärrvärmepriser och Sveriges femte lägsta elnätspriser.
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2.3

Ekonomisk redovisning
Ekonomisk redovisning och personalstatistik

Tkr

Årets utfall

Föregående års utfall

1 012 396

987 185

-910 356

-864 744

2 377

1 385

Resultat efter finansiella poster

104 417

123 826

Investeringar

158 109

138 224

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster

8,3

9,7

Soliditet %

75,0

76,2

Antal anställda

162

157

Frisktal %

84,8

86,7

1,8

1,8

Räntabilitet %

Sjukfrånvaro %

2.4 Styrkort
Mål

010 80 % av de nyanlända Luleåboma stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)
a Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)
Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)
ID Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)

3 Lulebo AB
3.1 Verksamhet
Lulebo AB har i uppdrag att främja bostadsförsörjningen inom Luleå Kommun genom att
förvalta både bostads- och kommersiella fastigheter. Företaget ska på marknadsmässiga
grunder bygga, äga och hyra ut bostäder och kommersiella lokaler inom Luleå kommun.
Bolaget skall tillhandahålla bostäder för alla kategorier av hyresgäster, allt från traditionella
bostäder till studentbostäder och trygghetsboenden.
Antalet lägenheter uppgick till 7 653 st per 31 december 2019 (7 510). Lulebo äger även 197
lokaler (197).
Lulebo AB äger tillsammans med Luleå Energi AB, vardera 50 % av Lunet AB.
3.2

Året som gått

Lulebos resultat efter finansiella poster uppgår till ca 54,2 mkr, vilket understiger fg år med
ca 6 mkr och budget med ca 27 mkr. Förändringen beror nästan uteslutande på ett
intensifierat underhållsarbete i fastighetsbeståndet. Under 2019 har en underhållsplan
framtagits och under årets sista kvartal har fokus varit att arbeta utifrån denna. Eftersom
underhållskostnaderna ökat kraftigt har bolagets skattebelastning minskat väsentligt vilket
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leder till att resultat efter skatt uppgår till 44 mkr, vilket understiger fg år och budget med
ca 8 mkr.
Det ökade underhållet leder till att överskottsgraden sjunker och uppgår till 39 % (fg år 42
%). Bolaget av ägaren erhållit ett långsiktigt mål att nå 50 % överskottsgrad (fram till år
2022). Med den plan för underhåll som nu är upprättad bedöms målet om 50 % inom tre år
inte vara möjligt att nå.
Lulebos soliditet uppgår till 36,8 %, vilket överstiger ägarens långsiktiga mål.
Företaget har under 2019 genomfört investeringar uppgående till ca 123 mkr (fg år 130 mkr)
där framför allt Bergnäsets Trygghetsboende (120 lägenheter) samt Råneå Trygghetsboende
(23 lägenheter) står för största delen.
Enligt ägardirektiv ska Lulebo ta ett delansvar för kommunens bosättningsuppdrag för
personer som beviljats permanent uppehållstillstånd genom att upplåta de lägenheter som
behövs till denna målgrupp, dock max 20 % eller max 120 st (studentlägenheter och
trygghetsboende exkluderats) av lägenhetsomsättningen. Under 2019 har 119 lägenheter
upplåtits, vilket motsvarar 22 % av lägenhetsomsättningen.
3.3

Ekonomisk redovisning
Ekonomisk redovisning och personalstatistik

Tkr

Årets utfall

Föregående års utfall

605 569

582 042

-481 098

-446 756

-70 222

-74 805

54 249

60 481

143 000

155 000

Avkastningskrav %

39,0

42,0

Soliditet %

36,9

32,3

51

52

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Investeringar

Antal anställda
Frisktal %

75

75

Sjukfrånvaro %

4,4

4,8

Omsättning, kostnader, finansiella poster samt investeringar ovan inkluderar Lulebos andel (50 %) av Lunet.

3.4 Styrkort
Mål

le

80 % av de nyanlända Lulenorna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)

•

Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)

II Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)
•

Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)
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4 Luleå Lokaltrafik AB
4.1 Verksamhet

Luleå Lokaltrafik AB ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB (LKF).
Luleå Lokaltrafik AB (LLT) har Luleå Kommuns uppdrag att planera, marknadsföra och
utföra tätortstrafiken med buss i Luleå tätortsområde. Bolaget har även till uppgift att
föreslå system, omfattning och upplägg för kollektivtrafikförsörjning i Luleå tätortsområde.
Bolaget har under året bedrivit linjetrafik inom tätortsområde Luleå, närlinjetrafik, samt
viss beställningstrafik och personaltransporter till SSAB. Bolagets verksamhet styrs av
bolagsordning, föreliggande ägardirektiv, Luleå kommuns företagspolicy och övriga av
kommunfullmäktige beslutade styrdokument.
Verksamheten ska verka för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, samt
inom ramen för sin verksamhet beakta och stödja uppfyllandet av Luleå kommuns
vision 2050 med nio övergripande mål som omhändertar Agenda 2030, samt de klimatmål
som kommunen satt upp inom ramen för Borgmästaravtalet.
Bolaget har att beakta instruktioner och riktlinjer för koncernen som LKF:s styrelse beslutar
även om särskilda ägardirektiv inte anmäls via bolagsstämma.
4.2

Året som gått

Resandet har under året ökat med 1% jämfört med föregående år, vilket resulterat i 5,4
miljoner resor. Resandeökningen har varit relativt låg de senaste åren (trots det har
resandeökningen varit 12-13 % över de senaste tre åren) men ligger ändå över
inflyttningsmålet till staden. Analysen visar att dagens linjenät ökar kraftigt i högtrafik men
tappar i lågtrafik. Slutsatsen är att dagens linjenät behöver en översyn och anpassning för
dagens resande. En översyn som inleds under kommande år. Vidare är det avgörande för
resandeökningen att kollektivtrafiken är en del eller i första hand prioriteras i
stadsplaneringen vilket inte sker idag.
För året bibehåller bolaget topplacering inom samtliga delfrågor i den nationella
kundundersökningen som Svensk Kollektivtrafik gör, vilket visar på fortsatt stort
förtroende hos våra kunder och ett starkt varumärke men också låg subventioneringsgrad i
förhållande till riket.
Bolaget har under året ytterligare förstärkt sin administrativa förmåga för att kunna svara
upp mot av ägaren och förväntningar och krav från ägare och kunder. En satsning som
förväntas medföra tydligare strategier, uppföljning och analys, optimering i alla led och
ökad service internt som externt.
Förnyelse av bussparken är fortsatt en strategiskt viktig satsning ur kundperspektivet.
Under året har sex nya bussar tagits i trafik, samtliga med nya inredningsdetaljer för att
förbättra upplevelsen ombord. Utöver detta erhålls en positiv miljöeffekt, tillförlitligare
trafik samt minskade drift och UH kostnader.
Reduktionsplikten som infördes under 2018 och som reducerade bolagets tillgång till HVO
(Hydrerad Vegetabilisk Olja), innebar en strategiöversikt i val av drivmedelskälla för att
----J
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klara miljömålen och att bli en fossilfri leverantör. Bolaget klarar de årliga utsläppsmålen
fram till 2030 med hjälp av el- och biogasbussar men bolaget skall under kommande år i
samverkan fastställa strategisk inriktning för val av framtida drivmedelskälla som går mot
målet fossilfri drift 2030.
Bolaget uppvisar ett negativt resultat efter finansiella poster då den gällande
ersättningsmodellen inte fullt ut finansierar den verksamhet som bedrivs inom uppdraget.
Bolaget genomför tillsammans med moderbolaget en omfattande översyn av affärsmodell i
syfte att få en ekonomi i balans. Ett nytt avtal börjar gälla från 2020.

4.3

Ekonomisk redovisning
Ekonomisk redovisning och personalstatistik

Tkr

Årets utfall

Föregående års utfall

Omsättning

161 248

157 812

Kostnader inkl avskr

-168 088

-163 161

-168

-94

Resultat efter finansiella poster

-7008

-5 443

Investeringar

20 273

27 622

Räntabilitet %

neg

neg

Soliditet %

22,5

36,7

Antal anställda

165

157

Frisktal %

94,7

87,1

6,2

7,0

Finansiella poster

Sjukfrånvaro %

Styrkort

4.4
Mål

111, 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)

a
a

Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)
Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)

el Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)

5 Luleå Milj öResurs AB
5.1 Verksamhet

Luleå Miljöresurs AB, Lumire, bedriver transporter, materialbehandling och servicetjänster
inom avfalls- och återvinningsområdet. Bolaget är organiserat i två verksamhetsområden;
hushållsavfall och verksamhetsavfall med nedanstående ansvar och tjänster:
• Insamling och transport av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
• Insamling, sortering och balning av återvinningsmaterial.
• Anläggnings- och driftsansvar för Luleå Kommuns samtliga återvinningscentraler.
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• Tömning av slambrunnar och fettavskiljare.
• Insamling av material, uthyrning av containrar och behandling av avfallet från
industrier och andra verksamhetsutövare.
• Skötsel och egenkontroll av Luleå kommuns nedlagda deponier.
• Ansvar och för sluttäckning av Sunderby avfallsanläggning.
• Drift av deponi för sulfid- och sulfatjordar.
• Rådgivning och information kring avfallsfrågor och källsortering.
Bolaget, som har 69 anställda, förfogar över en specialanpassad fordonsflotta samt egna
anläggningar för återvinning och materialbehandling. Årligen hanteras cirka 55 000 ton
avfall.
5.2

Året som gått

Lumire redovisar ett bra resultat för 2019, 11,6 mkr (16,4). Bolaget når inte riktigt upp till
fjolårets rekordresultat, vilket kan hänföras till en kraftig minskning av inkommande
sulfidjordar och en nedgång av priset på wellpapp. Förberedelsearbeten för den nya
återvinningscentralen har medfört att konsultkostnaderna överstigit budget. Priserna på
avfallsförbränning har ökat och även det påverkar bolaget negativt. Det goda resultatet kan
hänföras till fortsatt höga skrotpriser, en hög beläggning på fordonen och ett långsiktigt
arbete med att effektivisera driften och minska kostnaderna för köpta tjänster.
Under året har kommunfullmäktige beslutat att bolaget från och med årsskiftet 2020/2021
ska ansvara för Luleå kommuns återbruksverksamhet. Beslutet innebär också att bolaget
ska projektera, förbereda och bygga en ny återbruksanläggming. För att hantera det
uppdraget har en projektledare anställts som även kommer att vara bolagets
hållbarhetschef.
En stor del av året har präglats av ett intensivt utredningsarbete då bolaget och Luleå
Kommuns VA-avdelning fick uppdraget att undersöka möjligheterna till att integrera VAavdelningen inom Lumire. Beslut har ännu inte fattats i frågan.
Projekt/Utveckling

Lumire har fortsatt den snabba utvecklingen och kan förutom arbetet med utredningen av
VA-verksamheten redovisa ett antal nya projekt och flera slutförda:
-Färdigställt och invigt ny återvirmingscentral (ÅVC) i Rå'neå
-Arbetet med den nya ÅVC:n på Risslan framskrider enligt plan och beräknas kunna vara i
drift 2021.
-Färdigställt ny yta för trädgårdsavfall, betong-, jord- och stenavfall vid Antnäs ÅVC.
-Byggt nya och större sorteringsytor på avfallsanläggningen i Sunderbyn.
-Startat arbetet med en återbruksplan för Luleå.
-Tecknat ett nytt avtal med Bodens kommun för att tillverka biogas av matavfall.
Framtiden

Den fortsatta utveckling av samhället där miljö- och klimatfrågor blir viktigare kommer att
påverka bolaget. De nya uppdrag som kommunfullmäktige har gett bolaget kommer att
påverka både Lumire och Luleå Kommun i hög grad under 2020.
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- Om kommunfullmäktige beslutar att överföra VA-avdelning till Lumire kommer bolaget
att få dubbelt så många anställda och mer än dubblera omsättningen. Det ger även
möjlighet att på sikt driva hela lastbilsflottan på egenproducerad biogas.
- Beslutet om att bolaget ska överta ansvaret för återbruksverksamheten kommer att
påverka både Lumire och återbruket i Luleå. Med en effektiv anläggning och utökat
samarbete med övriga aktörer i branschen kan Lumire bli en mycket viktig part för att
hjälpa Luleå kommun att nå sina miljömål.
Från och med 1 april kommer en ny avfallsskatt på det brännbara avfallet att gälla med 75
kr/ ton och därefter höjs skatten i tre steg de kommande åren.
Frågan om producentansvaret för den bostadsnära insamlingen utreds på nationell nivå och
kommer att beröra bolaget efter beslut.
5.3

Ekonomisk redovisning
Ekonomisk redovisning och personalstatistik
Årets utfall

Föregående års utfall

Omsättning

128 377

136 245

Kostnader inkl avskr

-116 907

-119 926

Tår

165

120

Resultat efter finansiella poster

11 635

16 439

Investeringar

17 257

12 061

9,1

11,8

59,2

57,8

69

70

60,7

67,2

3,6

3,5

Finansiella poster

Räntabilitet %
Soliditet %
Antal anställda
Frisktal %
Sjukfrånvaro %

5.4 Styrkort
Mål
80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)
•

Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)

•

Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)

•

Luleå ska bli 850 tier invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)

6 Luleå Hamn AB
6.1 Verksamhet
Luleå Hamn AB:s verksamhet ska bygga på långsiktig ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet. Detta gör Luleå Hamn till en hållbar länk till världen för ägare, kunder och hela
regionen.
rk-)

Luleå Kommunföretag AB 2019

15

Luleå Hamn AB ska skapa förutsättningar för en effektiv handelssjöfart såväl sommar- som
vintertid. Luleå Hamns verksamhet skall främja logistiklösningar som på sikt skapar ett
starkt regionalt logistikcentrum för sjöfart, järnväg och lastbilstrafik.
Bolaget ska äga och förvalta byggnader, infrastruktur och anläggningar med syfte att
utveckla industriell verksamhet och företagsverksamhet inom och i anslutning till Luleå
Hamns hamnområden.
Bolaget ska även bedriva hamnbogsering, isbrytning, farledsarbete och annan service som
främjar sjöfarten och regionens näringsliv.
Luleå Hamn AB ska i sin verksamhet iaktta en god intern kontroll vars övergripande mål är
att skydda bolagets tillgångar. Styrelsen ska fortlöpande hålla sig informerad om och
utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Vidare ska bolaget eftersträva
öppenhet och vara en aktiv part i marknadsföringen av Luleåregionen inom bolagets
verksamhetsområde.

6.2

Året som gått

Under början av juli kom hamnens nya bogserbåt Vilja till Luleå efter aft ha levererats i
nordvästra Spanien. Konstruktörerna Robert Allan Ltd, varvet Astellerios Gondan och
hamnens egen personal har gjort ett utomordentligt jobb för att färdigställa båten som är en
unik hybriddriven isbrytande bogserbåt. Vilja gjorde sin jungfruresa med egen personal till
Luleå.
Den totala godsomsättningen i hamnen har minskat med 4,2% under 2019. Utlastningen av
järnmalm från Sandskär har minskat med 5,9% och även importen av stenkol i
Victoriahamnen har minskat med 15,6%. Minskning och ökning följer en normal variation
mellan olika år. I vår oljehamn, Uddebohamnen, har volymerna minskat med 16% jämfört
med 2019. Ökande volymer under året har varit stålämnen, masugnsbriketter samt skrot
och hyttsten. De ökande volymerna av andra godsslag än malm/kol har gett oförändrade
årsvolymer i Victoriahamnen.
Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett resultat efter finansiella poster på 11,4 mkr
med en räntabilitet på eget kapital på 10,8%. Hamnens resultat innehåller flera större
engångsposter såsom kostnader för leverans av Vilja cirka 2mkr, haverier på bogserbåtarna
Victoria och Vilja cirka 1,5mkr samt även en extraordinär intäkt för försäljningen av
bogserbåten Victoria på 5mkr. Årets resultat belastas även av kostnader för förberedelser
för projekt Malmporten om cirka 1,5mkr
Företagets frisknärvaro 85,7 % och sjukfrånvaro 6,7 % når inte upp till satta mål vilket även
tynger det ekonomiska resultatet då externa resurser har behövt nyttjas.
Projekt Malmporten fortgår och projekteringen har inletts. Samarbetet med Sjöfartsverket,
Trafikverket och LKAB fortgår på ett positivt sätt i förberedelserna för projektet.
Företaget har haft svårt att finna lämpliga praktikplatser för aft introducera någon på
arbetsmarknaden dels för att en stor del av verksamheten kräver svenskt medborgarskap
samt på grund av resursbrist till följd av längre sjukskrivningar.
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En minskning av koldioxidutsläpp jämfört med 2016 har inte nåtts då verksamheten på
övriga orter (Karlsborg och Piteå) har ökat och krävt högre närvaro med påföljande resor.
Även investeringen i ny bogserbåt i Spanien har krävt många resor som dock är av
engångskaraktär.
6.3

Ekonomisk redovisning
Ekonomisk redovisning och personalstatistik
Årets utfall

Tkr
Omsättning

Föregående års utfall

95 575

87 914

-83 158

-69 792

Finansiella poster

-1 017

-799

Resultat efter finansiella poster

11 400

17 323

Investeringar

55 490

80 978

Räntabilitet %

10,8

5,0

Soliditet %

37,4

45,6

Kostnader inkl avskr

Antal anställda

28

Frisktal %

85,7

93,3

6,7

2,0

Sjukfrånvaro %

28

6.4 Styrkort
Mål

I 80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)

II Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)
I Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)
•

Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)

7 Nordiskt Flygteknikcentrum AB
7.1 Verksamhet
Nordiskt Flygteknikcentrum AB:s huvudsakliga verksamhetsinriktning är att utföra,
utveckla och tillhandahålla riksrekryterande flygtekniska utbildningar på eftergymnasial
nivå. Vidare skall bolaget genomföra företagsanpassade uppdragsutbildningar.
7.2

Året som gått

Nordiskt flygteknikcentrum AB (NFTC) bedriver utbildning av flygtekniker under ett
verksamhetstillstånd utfärdat av Transportstyrelsen. Tillståndet är riktat mot kategori B 1.3
vilket i daglig tal är helikoptertekniker, trots detta kan studenterna läsa in
flygplansmodulen parallellt och examinera denna hos annan godkänd skola.
Det business case som syftade till att söka tillstånd för utbildning av kategori B1.1 (flygplan)
är lagt på is efter en dialog med Transportstyrelsen. Målet nu är att befästa vårt nuvarande
tillstånd samt att utöka detta till att omfatta även kategori A för helikopter. Detta ger oss
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möjligheten att erbjuda de studenter med särskilda behov en enklare väg genom
utbildningen.
Söktrycket till utbildningen har historiskt legad på en relativt låg nivå. Vår analys av detta
är att marknadsföringen inte varit rätt riktad. Detta är omhändertaget och vi gör en särskilt
insats för att få upp söktrycket från 2 sökande per plats till 10 sökande per plats under 2020.
Vi jobbar aktivt med att öka attraktiviteten för vår utbildning hos den kvinnliga delen av
befolkningen. Under 2020 kommer vi att hålla i särskilda aktiviteter för tjejer och vi jobbar
också för att etablera ett nätverk för kvinnor i flygbranschen kopplat till vår skola.
Praktikplatser är en kostsam del av vår utbildning. Helikopter-företagen är små och tar
emot ett fåtal studenter per gång. Under 2020 kommer vi att söka etablering hos större
aktörer främst då i våra grannländer för att möjliggöra en praktikperiod då alla våra
studenter lämnar skolan vilket skulle möjliggör för oss att planera verksamheten på ett
bättre sätt.
Bolaget utför en stor del av administrationen manuellt. Detta ska förändras under 2020,
främst för att skapa en med hållbar hantering men också för att möjliggöra en tätare
kontroll.
Bolaget är ett litet företag med få anställda vilket också gör att insynen från de egna leden är
begränsad. Detta ska förändras genom att vi går in i LK It-miljö, vi kommer att utbilda alla i
de riktlinjer och policys som styr vår verksamhet och vi skapar också en möjlighet till en
framtida visselblås-funktion.
Vi har etablerat en ledningsfunktion där både anställda och studenter har insyn. Studentrepresentanterna deltar både på YH ledningsgruppsmöten och i våra studentforum.
Studenterna är igång med att etablera en kår som kommer att bevaka deras behov. Vi ser
positivt fram emot en livligare aktivitet på skolan efter lektionstid.
7.3

Ekonomisk redovisning
Ekonomisk redovisning och persowdstatistik
Årets utfall

Föregående års utfall

Omsättning

15 083

14 567

Kostnader inkl avskr

-16 620

-16 503

-13

-4

-1 550

-1 940

0

271

Räntabilitet %

neg

neg

Soliditet %

11,3

9,2

7

6

100

100

0

0

Tkr

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Investeringar

Antal anställda
Frisktal %
Sjukfrånvaro %
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7.4 Styrkort
Mål
•

80 % av de nyanlända Luleåborna stannar kvar efter etableringstiden (Ökad jämlikhet)

•

Öka jämställdheten gällande fördelning av resurser i tjänster till invånare (Mer jämställd fördelning av makt och resurser)

•

Utsläppen av koldioxid från egna resor i tjänsten minskar med minst 20 % jämfört med 2016 (Minskad klimatpåverkan)

el Luleå ska bli 850 fler invånare år 2019 (Starkare ekonomi för tillväxt)

8 Luleå Business Region AB
8.1 Verksamhet

Luleå Business AB ska, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och
självkostnadsprincipen, i samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verka
för en hållbar tillväxt i Luleå kommun.
Bolaget ska driva insatser för öka Luleås attraktionskraft som destination, arbetsmarknad
samt etableringsort för företag, organisationer och talanger.
Bolaget ska aktivt bidra till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar,
samt stödja utvecklingen av det befintliga näringslivet och ansvara för verksamheten
Företagslots.
8.2

Året som gått

VD rekryterades med tillträde den 1 oktober 2019. Höstens arbete präglades av
förvärvsprocessen, ett inkråmsförvärv där Luleå Business Region AB avsåg förvärva Visit
Luleå AB och Luleå Näringsliv AB. Verksamhetsöverlåtelseavtal togs fram och kunde den
30 december 2019 signeras av berörda avtalsparter.
Bolagsförvärven har inneburit en verksamhetsövergång, där personal och verksamhet från
de båda förvärvade bolagen har övergått till Luleå Business Region. För detta har
nödvändiga MBL-förhandlingar med Unionen genomförts samt en inrangeringsförhandling
gällande kollektivavtal.
En processkartläggning är gjord som identifierat och tidsatt de processer som är
nödvändiga för uppstart och framdrift av Luleå Business Region. Gemensamma
informationsmöten för all personal har genomförts veckovis fr o m den 1 oktober 2019.
Ett samarbete med Luleå Energi har påbörjats med syftet att köpa lön- och pension- och
fakturahantering av Luleå Energi.
En arbetsgrupp med representation från de båda näringslivsbolagen, samt bolagsstyrelsen,
har under VD:s ledning arbetat fram en affärsplan för Luleå Business Region. Styrelsen
beslutade i december att fastställa affärsplanen.
En ny lokal har identifierats för det nya bolaget. Hyreskontrakt har tecknats och innan jul
gick flyttlasset för de båda näringslivsbolagen.
kL)
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En budget har tagits fram för Luleå Business Region. Moderbolaget och Luleå Kommun ser
över finansieringsformen.
8.3

Ekonomisk redovisning

Ekonomisk redovisning och personalstatistik
Tkr
Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster

Årets utfall

Föregående års utfall

0

-1 293

8

-1
-1294

8

0

0

Räntabilitet %

neg

neg

Soliditet %

12,2

76,9

Resultat efter finansiella poster
Investeringar

Antal anställda
Frisktal %
Sjukfrånvaro %

1
100
0
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Eget kapital - koncernen
2019-12-31

(kr
Aktiekapital

Reserver

Övrigt Balres. inkl
tillskjutet
årets
kapital
resultat

Innehav utan
bestämmane
inflytande

Summa eget kapital

100

536 996

2 239 129

5 629

2 781 854

100

536 996

2 239 129
128 096

5 629
312

2 781 854
128 408

Utdelning

-98 200

-543

-98 743

Justering

—

Ingående balans
Effekt av rättelse av
fel
Justerad 1B
Arets resultat
Transaktioner med ägare

—
—

Omföring mellan poster i eget kapital

Ingående effekt
Omf bundet-fritt kap
Vid årets utgång

—
100

146 108
565 344

—
—

2 253 478

—
146 108
2 824 320

—
5 398

Eget kapital - moderföretaget
2019-12-31

Bundet eget kapital

(kr

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Uppskrivnings fond

Reservfond

100

—

40

Ingående balans
Arets resultat

Over- Fond för verkligt BaLres.
värde inkl årets
kursfond
resultat

—

—

Summa eget kapital

772 298
114 544

772 438
114 544

-98 200
788 642

-98 200
788 782

Transaktioner med ägare

Utdelning
Vid årets utgång

100

40

—

Förslag till disposition av företagets vinst
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 788 642 235, disponeras enligt följande:
Utdelning (1 000 aktier* 35 700 kronor)
Balanseras i ny räkning
Summa tkr

35 700
752 942
788 642

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr
Nettoomsättning
Förändring av varulager
samt pågående arbeten för annans räkning
Punktskatter
Försäljning av fastighet inom rörelseområdet
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Not

2019

2018

2

2 054 038

2 008 339

3 613
-179 498

5 015
-175 775

35 199
1 913 352

26 360
1 863 939

-612 758
-56 876
-420 516
-337 720

-595 015
-54 447
-380 215
-318 618

-247 737
-3 450
234 295

-236 545
-667
278 432

1 344
3 340
-73 745
165 234

1 276
2 411
-78 499
203 620

3
4
5
6

8
9
to

-36 826

-36 540

Arets resultat

128 408

167 080

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse

128 096
312

166 322
758

Skatt på årets resultat
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

11

9 186
9 186

9 382
9 382

12, 13
14
15

3 624 730
1 391 966
130 203

3 496 025
1 146 135
120 593

16

180 264
5 327 162

398 047
5 160 800

19

10 000
45
739
574
11 358

10 000
45
607
572
11 224

5 347 705

5 181 406

16 627
7
16 634

16 937
1 514
18 451

164 528
45 546
35 950
145 970
391 994

153 754
221 929
47 239
155 229
578 151

284 398

533 702

864
864

444
444

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

20
21

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Koncernkonto Luleå kommun
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

23

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

693 890

1 130 748

6 041 595

6 312 154

2019-12-31

2018-12-31

100
344
383
095
922

100
536 996
2 072 807
166 322
2 776 225

5 398
2 824 320

5 629
2 781 854

5 524
275 904
281 428

5 873
273 894
279 767

2 395 000
27 054
2 422 054

2 720 000
25 813
2 745 813

94 395
33 120
2 472
75 319
308 487
513 793

98 838
33 856
-830
125 723
247 133
504 720

6 041 595

6 312 154

Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver
Fria reserver
Årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

24
565
2 125
128
2 818

Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättningar för skatter
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

25

26

27
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Kassaflödesanalys - koncernen
Belopp i tkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Not

31

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

2019

2018

165 234
241 955
407 189
-16 804

203 620
240 859
444 479
-23 620

390 385

420 859

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 817
-33 873
1 853
360 182

-4 565
-24 403
-34 754
357 137

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-280
-414 512
6 322
-408 470

-417 669
487
-38
-417 220

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Förändring av kortfristig placering
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare
Utbetald utdelning till andelar utan bestämmande inflytande
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

120 000
-443 759
249 302
-98 200
-543
-173 200

68 641
-18 244

Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-221 488
222 352
864

-108 999
331 351
222 352

30

-98 200
-1113
-48 916
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Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

2019

2018

1 090

Övriga rörelseintäkter

1 090
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

3
4
6

-2 647
-2 604
-4 161

-2 325
-1 874
-4 199

7

115 116

117 466

8

-210
222
-206
110 761

-1 904
—
-615
110 748

15 000
-11 200
114 561

11 700
-6 981
115 467

9

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna
Koncernbidrag, lämnade
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
/Vets resultat

19

-17

-20

114 544

115 447
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

17
18

843 998
214
844 212

843 998
214
844 212

844 212

844 212

762
15 000
14
167
15 943

11 700
748
134
12 582

139 790

90 000

21 724
21 724

4 129
4 129

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

177 457

106 711

1 021 670

950 923

2019-12-31

2018-12-31

100
40
140

100
40
140

674 098
114 544
788 642
788 782

656 851
115 447
772 298
772 438

220 000
220 000

100 000
100 000

833
11 200
312
177
365
12 888

361
76 981
877
75
191
78 485

1 021 670

950 923

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 000 aktier)
Reservfond

24

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till Luleå Kommun
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26

27
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Kassaflödesanalys - moderföretaget
2019

2018

110 761
210
110 971
152

110 748
1 904
112 652
-2015

111 123

110 637

-4 304
-65 034
41 785

43 484
33 489
187 610

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

120 000
15 000
-11 200
-98 200
25 600

—
11 700
-6 981
-98 200
-93 481

Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

67 385
94 129
161 514

94 129

Belopp i tkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

31

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Lämnat aktieägartillskott
Avyttring av dotter/intresseföretag, netto likvidpåverkan
Kassaflöde från investeringsverksamheten

31

30

94 129
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges
Redovisningsprinciper
Not 1
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet "Redovisningsprinciper i moderföretaget".
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Förvärvade immateriella tillgångar
Ledningsrätter

30 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.
Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften
för tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp har räknats in i anskaffningsvärdet.
Avsättning för beräknade utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats har
räknats in i anskaffningsvärdet.
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 [ange vilka] har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i
komponenter vilka skrivs av separat.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
Koncernen
Byggnader
Markanläggningar
Förnättringar på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Nyttjandeperiod
10-100 år
20-25 år
20 år
5-30 år
3-10 år

Byggnader och skepp består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder.
Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod 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
Stomkompletteringar, innerväggar mm
Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm
Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm
Inre ytskikt, maskinell utrustning mm

80-100 år
25-50 år
25-50 år
25-50 år
10-50 år

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
skepp:
Skrov
Huvudmaskin
Hjälpmaskiner
Inre ytskikt
Installationer

40år
30 år
20 år
15 år
15 år
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Låneutgifter
Låneutgifter som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av varor och materiella
anläggningstillgångar som tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljas
inkluderas i tillgångens anskaffningsvärde.
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.
Ätervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag for försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
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
Leasetagare
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är
förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren.
Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i
balansräkningen. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta
av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt
hänförbara till ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som
tillgång.
Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av
skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår
de uppkommit.
Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden.
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 utgifter 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 anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir parti
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen 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 redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.
Derivatinstrument som utgör finansiella tillgångar och för vilka säkringsredovisning inte har
tillämpats värderas efter det första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, antingen för produktion eller för försäljning
till slutkund redovisas i samband med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed enbart inköpspriset på den volym energi som säkrats. Dessa energiderivat utgör således inte finansiella intstrument.
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Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten som överensstämmer med företagets mål för
riskhantering. Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket effektivt under den
period för vilken säkringen har identifierats samt att säkringsförhållandet och företagets mål för
riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast när
säkringen ingås.
Säkring av ränterisk
Ränteswappar som effektivt säkrar kassaflödesrisk i räntebetalningar på skulder värderas till
nettot av upplupen fordran på rörlig ränta och upplupen skuld avseende fast ränta och
skillnaden redovisas som räntekostnad respektive ränteintäkt. Säkringen är effektiv om den
ekonomiska innebörden av säkringen och skulden är densamma som om skulden i stället hade
tagits upp till en fast marknadsränta när säkringsförhållandet inleddes.
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 företaget har inte 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 förmånsbestämda 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 awiker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även
om tillgångama är överförda till ett annat företag.
Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som
skuld.
Förmånsbestämda planer
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.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal
eller informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för
uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
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 resultat 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 inte för
temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. 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 återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på
de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.
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.
Vid 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.
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Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas 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.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
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.
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal — löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och
material levereras eller förbrukas.
Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts.
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 prestationen 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 balansräkningen genom att bidraget
reducerar tillgångens redovisade värde.
Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna
tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ
goodwill.
Förändringar ägarandel
Vid förvärv av ytterligare andelar i företag som redan är dotterföretag upprättas inte någon ny
förvärvsanalys eftersom moderföretaget redan har bestämmande inflytande. Eftersom
förändringar i innehavet i företag som är dotterföretag enbart är en transaktion mellan ägarna
redovisas inte någon vinst eller förlust i resultaträkningen utan effekten av transaktionen
redovisas enbart i eget kapital.
Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag så att företaget blir dotterföretag upprättas en
förvärvsanalys. De sedan tidigare ägda andelarna anses avyttrade. Andelar i ett dotterföretag har
förvärvats. Vinst eller förlust, beräknad som skillnaden mellan verkligt värde och koncemmässigt
redovisat värde, ska redovisas i koncernresultaträkningen.
Avyttras andelar i ett dotterföretag eller bestämmande inflytande upphör på annat sätt, anses
andelarna som avyttrade i koncernredovisningen och vinst eller förlust vid avyttringen redovisas i
koncernresultaträkningen. Om andelar finns kvar efter att bestämmande inflytande har upphört
redovisas dessa med det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten som anskaffningsvärde.
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Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna eller
på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen,
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen
redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens
egna kapital, eventuella restvärden på koncemmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill
och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning
redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens resultat
efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade överrespektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ goodwill.
Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter
förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden.
Gemensamt styrda företag
Ett gemensamt styrt företag är ett joint venture som inbegriper bildandet av ett aktiebolag,
handelsbolag eller någon annan form av företag i vilket varje samägare äger andelar. Joint
venture är ett avtalsbaserat samarbete där två eller flera parter gemensamt bedriver en
ekonomisk verksamhet och har ett gemensamt bestämmande inflytande över verksamheten.
Innehav i gemensamt styrda företag konsolideras med hjälp av klyvningsmetoden. Klyvningsmetoden innebär att företagen redovisas som om de vore dotterföretag med den skillnaden att
endast koncernens ägarandel av företagens intäkter och kostnader respektive tillgångar och
skulder redovisas i koncernens resultat- och balansräkningar.
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Koncernintema fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller
förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresseföretag elimineras i den
utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget.
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i
den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.
Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.
Läneulgifter
Låneutgifter redovisas i resultaträkningen i moderföretaget.
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncembidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.
Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument erhållits i
utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde.
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Not 2

Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
2019

2018

1 115 904
604 152
152 469
89 992
76 438
15 083
—
2 054 038

1 110 197
570 077
118 462
117 407
79 186
13 009
—
2 008 339

2 054 038
2 054 038

2 008 339
2 008 339

2019

2018

610
1 001

469
391

Koncernen
Luleå Energi AB
Lulebo AB
Luleå Lokaltrafik AB
Luleå Miljöresurs AB
Luleå Hamn AB
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB
Luleå Business Region AB
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige

Not 3

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Koncern
Revisionsuppdrag KPMG AB
Andra uppdrag

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 4

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda
2019
Moderföretaget
Sverige
Totalt i moderföretaget

varav
man

2018

varav
män

1
1

100%
100%

1
1

100%
100%

Dotterföretag
Luleå Energi AB - Koncernen
Lulebo AB
Luleå Lokaltrafik AB
Luleå Renhållning AB
Luleå Hamn AB
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB
Luleå Business Region AB
Totalt i dotterföretag

162
51
165
69
28
7
1
483

73%
57%
81%
84%
71%
86%
0%
75%

157
52
157
70
30
6
—
472

75%
48%
75%
87%
73%
83%
0%
74%

Koncernen totalt

484

75%

473

74%

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare
2019-12-31
Andel kvinnor

2018-12-31
Andel kvinnor

Moderföretaget
Styrelsen

29%

29%

Koncernen totalt
Styrelsen
övriga ledande befattningshavare

34%
39%

48%
42%

Luleå Kommunföretag AB 2019 34

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2018

2019

Moderföretaget
(varav pensionskostnad)

1)

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

2 023

559

1 454

420

232 373

Dotterföretag
(varav pensionskostnad) 2)

92 141

216 533

92 691

(24 564)

(25 713)

261 077

Koncernen totalt
(varav pensionskostnad) 2)

(579)

(968)

92 700

243 130

93 111

(25 143)

(26 681)

1)Av moderföretagets pensionskostnader avser 968 (579) tkr företagets VD och styrelse.
Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).
2) Av koncernens pensionskostnader avser 2 952 (f.å. 2 732) tkr företagets VD och styrelse.
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 316 (f.å. 331). I anställningsvillkoren
för verkställande direktören i Luleå Energi AB ingår två års betald uppsägningstid under förutsättning
att annan anställning ej påbörjas. I övriga bolag uppgår anställningstiden till 6-12 månader.
En heltidsanställd VD för dotterbolaget Luleå Business Region AB har anställts under 2019.
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda
2018

2019

Moderföretaget

Styrelse
och VD

övriga
anställda

Styrelse
och VD

övriga
anställda

2 023

—

1 454

—

(varav tantiem ad.)

Dotterföretag

8 771

(varav tantiem o.d.)

Koncernen totalt

10 794

7 757

208 776

(—)

223 602

9 211

208 776

(—)

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Koncernen
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Not 6

223 602

(—)

(varav tantiem ad.)

Not 5

(—)

(—)

2019

2018

-476
-108 802
-111 331
-25 721
-246 330

-1 573
-105 524
-102 618
-26 830
-236 545

2019-12-31

2018-12-31

14 922
56 159
55 021
126 102

15 189
56 079
67 212
138 480

2019
15 219

2018
12 529

Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

I beloppen ingår leasing av fordon, hyror och arrenden, avtal för kaffemaskiner och kopiatorer
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Not 7

Resultat från andelar i koncernföretag
2019

Not 8

2018

103 363
3 288
3 465
5 000
115 116

Utdelning från Luleå Energi AB
Utdelning från Luleå Miljöresurs AB
Utdelning från Luleå Hamn AB
Utdelning från Lulebo AB
Utdelning från Luleå Business Region AB
Utdelning från Luleå Lokaltrafik AB

109 985
2 315
2 966
_
2 200
117 466

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

Koncernen
Utdelning intresseföretag
Realisationsvinst koncernföretag
Övrigt

2019

2018

1 000

1 000

344
1 344

276
1 276

Moderföretaget
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar

-1 904
-1 904

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
Övrigt

Not 9

2018

3 340

2 411

3 340

2 411

2019

2018

-73745
-73 745

-78499
-78 499

-206
-206

-615
-615

Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
Moderföretaget
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader

Not 10

2019

Skatt på årets resultat

Avstämning av effektiv skatt
2018

2019
Koncernen
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Ökning av temporära skillnader
Skattemässig justering byggnader och mark
Andra icke-avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt
Skatt hänförlig till tidigare år
Effekt av ändrade skattesatser/och skatteregler/
Schablonränta på periodiseringsfond
Schblonintäkt placering
Korrigering hänförlig till tidigare år
Övrigt
Redovisad effektiv skatt

Procent

Procent

Belopp

Belopp
203 620

165 234
21,4%

-35360

22,0%

2,8%

-4696

0,0%

-44 796

-4368

1,5%

-2473

2,1%

3,0%

-4 963

0,3%

-683

-7,0%

11 554

-5,2%

10 491

0,0%

-

0,0%

0,0%

60

0,0%

64
_

0,0%

-

-2,1%

4 305

0,0%

-29

0,0%

-26

0,0%

-

0,0%

-9

OA%

-919

0,7%

-1 518

22,3%

-36 826

17,9%

-36 540

2018

2019
Moderföretaget
Resultatföre skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Redovisad effektiv skatt

Procent

Procent

Belopp

Belopp
1l5467

114 561
21,4%

-24 516

22,0%

0,1%

-136

0,4%

-25 403
-459

-21,5%

24 635

-22,4%

25 843

0,0%

-17

0,0%

-20
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Not 11

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
2019-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Övriga investeringar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Not 12

2018-12-31

11 010

10 692
37
1
10 730

-1 348

-839

-476
-1 824

-509
-1 348

9 186

9 382

10 730
280

Byggnader och mark
2019-12-31

2018-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Vid årets slut

4 735 528
50 928
-7 277
192 744
4 971 923

4 648 203
30 152
-165
57 338
4 735 528

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

-1 239 503
1 111
-108 802
-1 347 193

-1134 172
292
-105 623
-1 239 503

3 624 730

3 496 025

Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter
2019-12-31

2018-12-31

Redovisat värde vid årets slut
Not 13

Koncernen
Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början
Vid årets slut

5 091 000
5 332 000

4 564 000
5 091 000

Värderingen bygger på en marknadsvärdering från Branschsystemet, Datscha och avser Lulebo ABs
fastigheter och Luleå Hamn ABs värdering är genomförd av externa oberoende värderingsmän.
Värderingen bygger på en kassaflödesteori med förutsättningar om vakanser, drift- och
underhållskostnader vilket fastställer ett driftnetto. På grund av Lulebo ABs dominans av
marknaden för hyresrätter i kommunen har bolaget tillämpat en försiktig värdering.
Not 14

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31

2018-12-31

3 113 606
299 797
-62 632
60 079
3 410 850

2 995 314
103 822
-12 278
26 748
3 113 606

-1 967 471
57 659
-109 071
-2 018 884

-1 877 806
9 604
-99 269
-1 967 471

1 391 966

1 146 135

Luleå Kommunföretag AB 2019 37

Not 15

Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttiingar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Not 16

2018-12-31

341 486
32 915
-16 942
2 932
360 391

344 331
43 430
-46 998
723
341 486

-220 893
16 425
-25 721
-230189

-232 860
38 797
-26 830
-220893

130 203

120 593

2019-12-31

2018-12-31

398 047
-171 298
-258 797
212 312
180 264

237 270

2019-12-31

2018-12-31

843 998

845 902

843 998

-1 904
843 998

843 998

843 998

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen
Vid årets böljan
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut
Not 17

2019-12-31

-86 126
246 903
398 047

Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Lämnade aktieägartillskott
Avyttring av dotterbolag, nedskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag /Org nr/ Säte
Luleå Energi AB, 556139-8255, Luleå
Luleå Energi Elnät AB, 556527-7539, Luleå
Bioenergi i Luleå AB, 556189-3016, Luleå
Lune! AB, 556713-2153, Luleå
Lulebo AB, 556007-0541, Luleå
Lunet AB, 556713-2153, Luleå
Luleå Lokaltrafik AB, 556042-6057, Luleå
Luleå Miljöresurs AB, 556019-0337, Luleå
Luleå Hamn AB, 556148-1028, Luleå
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB, 556148-1010, Luleå
Luleå Business Region AB, 556067-9306, Luleå

2019-12-31

2018-12-31

Antal
andelar

Andel
1% 8

Redovisat
värde

Redovisat
värde

180 000

100,0
100
91
50
100,0
50
100,0
100
100,0
100
100,0

529 956

529 956

293 851

293 851

3 694
8 190
7 296
911
100

3 694
8 190
7 296
911
100

33 048
30 000
48 000
3 000
2 000
20 000
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843 998

843 998

2019-12-31

2018-12-31

214
214

214
214

2019-12-31

2018-12-31

Vid årets början
Vid årets slut

10 000
10 000

10 000
10 000

Redovisat värde vid årets slut

10 000

10 000

Kronan Exploatering AB har under 2019 bytt namn till Luleå Business Region AB.
Not 18

Fordringar hos koncernföretag

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut
Not 19

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag
2019-12-31
Intresseföretag
/org nr, säte

Justerat EK
/Arets resultat

Indirekt ägda
Lulekraft AB, 556195-0576, Luleå

Andelar
/antal
1% i)

Kapitalandelens värde
i koncemen

50

10 000

Redov värde
hos moderföretaget

10 000

Not 20

Uppskjuten skatt

Uppskjuten
skattefordran

Koncernen

2019-12-31
Uppskjuten
skatteskuld

Netto

Väsentliga temporära skillnader

Byggnader och mark
Övriga anläggningstillgångar

739
739

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

Uppskjuten
skattefordran

Koncernen

80 492
195 412
275 904
2018-12-31
Uppskjuten
skatteskuld

-80 492
-194 673
-275 165

Netto

Väsentliga temporära skillnader

80 198
193 696

-80 198
-193 089

Byggnader och mark
Övriga anläggningstillgångar

—
607

Andra outnyttjade skatteavdrag
Uppskjuten skattefordran/skuld
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

—

—

—

607
607

273 894
273 894

-273 287
-273 287

2019-12-31

2018-12-31

Vid årets början
Tillkommande fordringar
Vid årets slut

572
2
574

571

Redovisat värde vid årets slut

574

572

2019-12-31

2018-12-31

16 627
7
16 634

16 937
1 514
18 451

Not 21

Andra långfristiga fordringar

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden

Not 22

572

Varulager m m

Koncern

Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
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Not 23

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2019-12-31

2018-12-31

18 798
4 263
45 388
36 016
161
5 622
35 722
145 970

18 006
3 527
40 147
34 464
8 190
50 895
155 229

167
167

134
134

Koncern
Nätavgifter
Hyra, arrende, leasing
Fjärrvärmeintäkter
El intäkter
Återbäring
Försäkringspremie/försäkringsersättning
Övriga poster

Moderföretag
Övriga poster

Not 24

Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 788 642 235, disponeras enligt följande:
Utdelning (1 000 aktier * 35 700 kr)
Balanseras i ny räkning
Summa, kr
Not 25

35 700 000
752 942 235
788 642 235

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Pensionskostnad

2019

2018

Kostnaden redovisas i följande rader i resultaträkningen:
Avsättning för pensioner
Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning

5 524
5 524

5 873
5 873

2019-12-31

2018-12-31

2 395 000
27 054
2 422 054

2 720 000
25 813
2 745 813

220 000
220 000

100 000
100 000

2019-12-31

2018-12-31

—
64 300
25 600
_
5 087
64 592
53 809
11 244
19 720
—
64 135
308 487

—
42 454
33 637
—
6 356
—
71 682
8 377
19 805
5 586
221 742
247 133

Not 26

Långfristiga skulder

Koncernen
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Moderföretaget
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut

Not 27

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen
Elevintäkter
Hyresintäkter
Elcertifikat
Elnätskostnader
Destruktionskostnader
VA intäkter
Upplupna kostnader, elhandel och fjärrvärme
Räntekostnader
Personalkostnader
Försäkring
Övriga poster
Moderföretaget
Konsulttjänster
Räntekostnader
Personalkostnader
Övriga poster

45
181
139
365

31
2
158
191
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Not 28

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen

Be/opp i tkr

2019-12-31

2018-12-31

256 110
256 110

541 066
541 066

3 400
3 400

3 400
3 400

259 510

544 466

För egna skulder och avsättningar
Obligationslån
Fastighetsinteckningar

Övriga ställda panter och säkerheter
Fastighetsinteckningar

Summa ställda säkerheter

Inga

Eventualförpliktelser
Not 29

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget
2019-12-31

2018-12-31

Ställda säkerheter

Inge

Inga

Eventualförpliktelser

Inge

Inga

2019-12-31

2018-12-31

864
45 546

444
221 908

46 410

222 352

Belopp i tkr

Not 30

Likvida medel

Koncernen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassamedel (om väsentligt belopp)
Tillgodohavande på koncernkonto
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Not 31
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Koncernen
Avskrivningar
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Förändring avsättning
Övrigt

Moderföretaget
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar

2019

2018

247 737
-5 433
-349
14 710
256 665

236 545
1 904
626
1 495
289
240 859

2019

2018

210
210

1 904
1 904

Not 32
Koncernuppgifter
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 17 (17) % av inköpen och 11(12) % av
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 (0) % av inköpen och 100 (0) %
av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.
Nyckeltalsdefinitioner
Not 33
Balansomslutning: Totala tillgångar
Räntabilitet på
Resultat efter finansiella poster hänförligt till moderföretagets aktieägare / Genomsnittligt justerat
eget kapital:
eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
(Totalt eget kapital + 78,6 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar
Soliditet:
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