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LKP i korthet
LKP är en förkortning av Lunds Kommuns Parkerings Aktiebolag
och är ett parkeringsbolag som är helägt av Lunds Rådhus AB.
Bolaget bildades i dess nuvarande form 1979. Det beslutades att
det kommunala parkeringsbolaget skulle ansvara för kommunens
tomtmarksparkering vilket även innefattade de parkeringshus
som var tänkta att uppföras och då byggas av parkeringsbolaget.
Sedan dess har bolaget utvecklat sin organisation från endast att
köpa in tjänster till dagens 15 anställda och äger samt driver sju
egna parkeringshus. Totala antalet parkeringsplatser som både
övervakas och hyrs ut är för närvarande cirka 10 000 st.
Bolaget erbjuder såväl besöksparkeringar som fasta hyrbara
p-platser inomhus/utomhus och periodkort.
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Lunds Kommuns Parkerings AB:s

Ägardirektiv

Bolagets uppgift är att genom dess verksamhet medverka till att lösa
parkeringsfrågan och därmed understödja stadsutvecklingen.
Bolaget skall i samverkan med de kommunala myndigheterna genomföra
lösningar för allmän parkering, boendeparkering och verksamhetsparkering på
kvartersmark. Detta skall göras i överensstämmelse med av kommunfullmäktige
och byggnadsnämnden fastlagda planer och riktlinjer.
Vi skall inom denna uppgift anordna, förvalta och upplåta parkeringsanläggningar
på fastigheter som bolaget och kommunen äger eller annars förfogar över.

Generella ägardirektiv
•

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer
under iakttagande av det kommunala ändamålet.

•

Bolaget står under kommunstyrelsens uppsikt och har
att följa av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
utfärdade direktiv för verksamheten.

•

Bolagets verksamhet och förhållande till kommunen
regleras, förutom genom lag och författning, genom
gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller av
kommunen utfärdade särskilda direktiv.

•

Det åligger bolagets styrelse att följa utfärdade
direktiv under förutsättning att dessa inte strider
mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller
annan lag och författning.

•

Bolaget och kommunen skall i samråd söka lösningar
som tillgodoser kommunens samlade intresse.

•

Verksamheten skall bedrivas så att normal lönsamhet
för branschen uppkommer.
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Organisationen i LKP
STYRELSE

LEDNINGSGRUPP

LKPs styrelse utses av kommunfullmäktige.

Ledningsgruppen i LKP består av:
VD
Ekonomichef
Utvecklingschef
Driftchef

Mio Fric, ordförande
Helena Lindh, vice ordförande
Martin Asker, styrelseledamot
Per-Olof Järvegren, styrelseledamot
Elsa von Friesen, styrelseledamot
Ulf Jämhammar, styrelsesuppleant
Anders Hallin, styrelsesuppleant
Vera Chudnikova, styrelsesuppleant
Paul Myllenberg, VD

STYRELSE

Nuvarande styrelse är valda till
bolagstämman 2023.

VD

DRIFTCHEF

UC

TEKNIK

PARKERINGSÖVERVAKNING
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KUNDTJÄNST

FASTIGHETSSKÖTSEL

PROJEKT

EKONOMICHEF
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April

Januari
Värderingsarbete
utförs och värdeord
slås fast!

Februari
Dotterbolaget
Kännedomen i
Lund AB
förvärvas!

Bolagsstämma
med bolagsmiddag!

Oktober
Invigning av
mobilitetshuset
Svane!

Maj
Besök på Sveparkmässa i Göteborg!

September
LKP firar 40 år!

Juni
Vi åker på bolagsutveckling för att
introducera ny personal!

Augusti
Installationen av cirka
180 nya laddpunkter inleds!

November
Första spadtaget
för mobilitetshuset Aurora
i Brunnshög!

Året som gått

2019
December
Inflytt i det nya kontoret på
Kung Oskars väg 11B!
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Detta är

Antal laddplatser:

185
kWh producerade 2019:

139 361
kWh

Vision
Vi skapar enkla, miljösmarta
parkeringar nära dig!

Mission
Bolagets uppgift är att genom
dess verksamhet medverka till att
lösa parkeringsfrågan och därmed
understödja stadsutvecklingen.

Omsättning 2019:

45 909 tkr
Tillväxt %

Nettoomsättningstillväxt (historiskt genomsnitt):

Illustrationer: Freepik

6,7%
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Jubileumsåret blev
en succé!
Fyrtio år i Lundabornas tjänst, så länge har faktiskt Lunds kommunala parkeringsaktiebolag funnits för att bidra till stadens utveckling genom att ordna parkeringen i staden.
Jubileumsåret blev händelserikt, först och främst introducerades våra mål- och strategidokument i verksamheten. Dessa kommer att vara en ledstjärna för oss de närmaste tre
åren. Vi valde att engagera såväl styrelse som personal i arbetet vilket betyder att implementeringen gick väldigt snabbt då alla bidragit i arbetet med att ta fram dokumenten. Vi satte
också bolagets värderingar på samma sätt. De lyder: vi är vi, vi är nära, vi är öppna och vi är
framåt! Dessa har naturligtvis en djupare innebörd för oss i bolaget men är också sköna att
luta sig mot i vårt dagliga arbete.
Under året tog vi fram en jubileumsbok för att skildra de första fyrtio åren åt eftervärlden.
Många förslag till parkeringar blev aldrig av medan andra fortfarande lever. Ett av de som
skildras är parkeringshuset Gasverket som byggdes om och till och fick sitt nya namn Svane
efter Pastor Svane vars forna marker är grunden till det nya mobilitetshuset. Om jubileumsboken skildrar historien så visar Svane framtiden med sin mikroproducerade el som väckt
stor uppmärksamhet långt utanför kommunens gränser. Den anläggningen lever verkligen
upp till ledorden miljösmart, nära och enkelt. Miljösmart eftersom det är en energipositiv
fastighet, nära med sin belägenhet till stadens centrum och station, och enkel att parkera
genom digitala lås- och betalningssystem.
Det är också så vi vill att bolaget ska upplevas de kommande fyrtio åren: miljösmart, nära
och enkelt. Och så kommer det att bli!

Paul Myllenberg.
VD
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Tillsammans arbetar vi
för ett bättre Lund!
Lund befinner sig i en expansiv region – för LKP är det av stor vikt att få växa tillsammans med Lund!
ESS är under uppbyggnad, Max lV står färdigställt, nya bostäder byggs i rekordfart –
inflyttningen till Lund har aldrig varit större! Med detta ökar även antalet bilar i Lund.
Av många skäl är det lämpligt att parkera bilen i ett parkerings- eller mobilitetshus då
alla bilar inte får plats på gator och torg. Därav bygger vi mobilitetshus! Dessa byggnader ska helst vara någorlunda strategiskt placerade så att flertalet bilister kan nå sin
målpunkt på en relativt kort tid. Behovet av parkeringslösningar följer med utbyggnaden av Lunds tätort och därmed kommer vi att bygga flera mobilitetshus framöver,
cirka ett om året under överskådlig tid.
Som sagt, Lund expanderar. Inte minst växer området Brunnshög så det knakar!
Brunnshög blir en stor stadsdel som kommer att betyda mycket för Lund. Vi är redan
på plats och kan ta emot kunder men bygger även nytt och kommer att fortsätta
bygga mobilitetshus i takt med utbyggnaden vid vattentornet och ESS. För oss är
det inte bara viktigt att få växa som företag, utan också att få växa tillsammans med
Lund och se till att vi finns där stadens boende, besökare och verksamma kommer att
finnas i framtiden!
Vi arbetar även hårt med vårt miljöarbete då vi vill förbättra Lunds miljö genom att
skapa hållbara parkeringsalternativ, samt bidra till en innovativ och funktionell stadsmiljö genom våra lösningar. Vi värnar om Lunds stadsmiljö genom att placera våra
parkerings- och mobilitetshus strategiskt för att minska stadstrafiken. Detta innebär
dels strategiska placeringar centralt, men också placeringar i utkanten av Lund för att
erbjuda plats till boende, besökare och verksamma som befinner sig i dessa växande
områden. Vårt kommande parkeringshus på Medicon Village är just detta – placerat
för att minska cirkulationen av bilar i stadskärnan samt för att kunna möta det parkeringsbehov som finns i området.
Tillsammans arbetar vi vidare för ett ännu bättre Lund – det mesta är faktiskt fortfarande ogjort!

Mio Fric .
Styrelseordförande LKP
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Hur bygger vi anläggningar
som är hållbara?
Vi bygger för fullt i Brunnshög! Men hur gör vi för att våra nya anläggningar ska vara så hållbara i drift som möjligt?
Vårt pågående bygge, mobilitetshuset Aurora med sina 5 våningar och cirka 300 parkeringsplatser, är placerat i Brunnshög i nordöstra Lund. Ett område som genomsyras av hållbarhet
och innovativa lösningar för teknik. Att uppföra ett mobilitetshus i en stadsdel där minst en
tredjedel ska cykla, en tredjedel ska åka kollektivt och max en tredjedel ska köra bil, ställer
stora krav på miljösmarta och mobilitetseffektiva lösningar så som att vi kombinerar parkering med butik och biltvätt för att tillgodose boendes önskemål.
Aurora är ett mobilitetshus i betongstomme som möjliggör en flexibel och mångsidig parkeringslösning för framtidens fordon, vare sig det är elbilar, elcyklar eller cykelpoolslösningar. Miljö- och hållbarhetsmål är högt satta i Brunnshög. För LKP innebär detta inga
stora förändringar när vi bygger, då vi redan har som mål att våra fastigheter ska vara energipositiva i driften och att 50% av vår energi ska komma från egenproducerad el. Ett mål som vi
är på god väg mot i Aurora. LKP:s miljöstrategi menar även att vi ska vara självförsörjande på
el, vilket innebär att våra fastigheter behöver producera mer energi än de förbrukar. I Aurora
har vi lagt en 250 kW stor anläggning som i framtiden kommer att kunna producera cirka
250 000 kWh per år. En produktion som vida överskrider fastighetens behov. Utöver solceller
kommer vi även att installera en energilagring som kan ladda framtidens fordon även när
solen inte skiner. Överskottet levererar vi naturligtvis till det allmänna elnätet när vi inte själv
behöver energin!
Vatten- och värmesystem i huset värms upp med restvatten från forskningsanläggningarna
ESS och Max IV via ett lågtempererat fjärrvärmenät. Eftersom hela södra Brunnshög får sin
värme från detta fjärrvärmenät innebär det att vår elproduktion från solcellsanläggningen
skulle kunna bidra till att försörja över 80 lägenheter i Brunnshög med el! Tillsammans med
övriga solcellsanläggningar kommer LKP att kunna producera över 700 000 kWh el om året
när Aurora står färdigt. Om vi hade haft denna solcellspark placerad i södra Brunnshög där
all uppvärmning sker med lågtempererad fjärrvärme hade vi kunnat producera el för över
230 lägenheter i södra Brunnshög!
Aurora är ett bra exempel på hur vi arbetar med att bygga anläggningar som inte endast
gynnar oss och våra kunder men även Lund och dess invånare!

Magnus Ericson .
Utvecklingschef LKP
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Tekniklösningar
som för oss framåt
Någonting vi jobbar mycket med på LKP är att se till att vi använder oss av tekniklösningar som dels gör kundernas parkering enklare och smidigare, men som också kan
vara till nytta för Lund!
Under 2019 har vi installerat totalt 180 laddpunkter i parkeringshuset Färgaren,
parkeringsgaraget Lund C och i det nybyggda mobilitetshuset Svane. Även om dessa
laddplatser inte fylls upp idag räknar vi med en stor ökning av el- och hybridfordon
i Lund – förhoppningen är att dessa platser fylls upp och att vi kanske till och med
måste installera fler inom en snar framtid. Länge leve laddningen!
Vi har även med nybyggda Svanes solcellsanläggning med toppeffekt på 302,4 kW
drastiskt utökat vår solcellsproduktion. Tillsammans med solcellsanläggningen på
Svane har även ett batterilager på 46 kWh installerats. Detta innebär kort och gott att
batterilagringen lagrar den solenergi som samlas in via solcellsanläggningen. Sedan
förses huset med denna energi – alltså går denna egenproducerade energi rakt in i
huset! Bra för oss, våra kunder och miljön.
Vidare har flertalet av bolagets biljettautomater under året uppgraderats till solcellsdrivna, digitala, biljettlösa betalautomater med registreringsnummerinmatning. Detta
besparar användandet av papper och förenklar betalningsprocessen för kunderna!
Om man tänker på framtiden finns det stora möjligheter att modernisera nuvarande
system i våra fastigheter. System som kameraavläsning av registreringsskyltar och
smarta tydliga parkeringsledningssystem kommer att göra det lättare för stadens
invånare att hitta till lediga platser i både parkeringshusen och i staden. Just nu är vi
delaktiga i ett pågående parkeringsprojekt, SOM-projektet (Smarta Offentliga Miljöer),
som genomförs av Lunds Kommun. Där bidrar vi till utveckling kring ny sensorteknik
för att mäta lediga parkeringsplatser! Detta kan minska cirkulationen av bilar och på
sikt förbättra Lunds stadsmiljö!
Vi tror som sagt på ny teknik kan göra våra kunders parkering enklare men också göra
nytta för Lund som stad!

Marcus Cronier  .
Tekniker LKP
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En dag på LKP
för våra parkeringsvakter!
Vad är det bästa med att vara parkeringsvakt i
Lund?
- Det allra bästa är att få vara utomhus så mycket,
speciellt på sommaren. Att få vara ute och få
möta och hjälpa människor är också något som är
väldigt givande. Sedan är det även ett stort plus
att få så mycket vardagsmotion!
Vad är det bästa med att jobba på LKP?

Berätta om ett minnesvärt möte med en kund!  
- Jag mötte en kund en gång som var så himla glad
att vi fanns så att det inte blir kalabalik i stan.
- En man kom fram till mig och sa att han tyckte
så mycket om våra biljettautomater och önskade
mig sen en härlig dag! Det är också alltid trevligt
när någon frågar om man kan hjälpa dem med att
installera Parkster – de blir så himla tacksamma!

- Det allra bästa med att jobba här är såklart
kollegorna. Sedan får vi mycket tillbaka från LKP
också, så som att vi får frukost varje morgon,
många friskvårdstimmar, fina lokaler med mera.
Det är en så härlig anda här - alla är delaktiga och
får vara med och tycka till om mycket!

- Det som jag upplever som de bästa mötena är när
jag får lov att hjälpa kunden, till exempel hjälper
man dem med köpet när de inte lyckats betala
så att de slipper oroa sig för en kontrollavgift. De
blir ofta så glada att vi hjälper dem istället för att
springa till deras bil och sätta en lapp. Vi finns här
för att hjälpa!

Hur ser en vanlig dag ut?

Hur bemöter ni upprörda kunder?

- Varje dag kommer vi till jobbet, träffar kollegorna,
äter frukost – efter det ger vi oss ut på stan. Sedan
ser varje dag olika ut. Grundkonceptet är ju att
vi ska övervaka våra anläggningar men vi gör så
mycket mer, till exempel hjälper vi ofta till med
att skylta eller svara i telefon. Vi får vara väldigt
frigående - ofta har vi en dialog oss emellan om
hur vi lägger upp dagen. Vi åker dit vi känner att
det behövs!

- Jag lyssnar och tittar på personen så att den
känner sig bemött och hörd. När den pratat klart
berättar jag att jag förstår vad den menar, men att
det finns vissa regler som gäller som alla måste
följa.

Hur många steg går ni per dag?

- Det beror väldigt mycket på hur man blir bemött
av personen. Antingen är det en person som på
något sätt behöver hjälp, eller så är de mest irriterade över situationen. Då väntar man ut dem och
hanterar situationen utefter hur villiga de är att
lyssna.

- Det varierar jättemycket, men ofta går jag minst
15 000 steg per dag. Vissa dagar går jag till och
med upp till 30 000. Men om vi ska ta ett exempel
gick jag 18 400 steg i onsdags!
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Resultat &
finansiell ställning
Omsättning och resultat
År 2019 minskade LKP sin omsättning från föregående år för första gången på åratal, vilket
till större delen berodde på ombyggnationer och omförflyttning av hyresgäster samt en
större avtalsuppsägning.
Under året färdigställdes mobilitetshuset Svane. Samtidigt kunde byggnationen av mobilitetshuset Aurora påbörjas i södra Brunnshög.
En vidare återföring av nedskrivning enligt tidigare planering gjordes för parkeringshuset
Arena Park med 5 Mkr. Resterande nedskrivning från år 2011 planläggs att återföras år
2020 vid samma eller bibehållen omsättningsutveckling.
Styrelsen har, i enlighet med EVP för Lunds kommun, tagit beslut om en extra utdelning
till ägarna likt föregående år på 1 Mkr utöver ordinarie utdelning.
Årets resultat visar på en god ekonomi i LKP där bolaget fastslår ett positivt resultat efter
finansiella poster på 9 Mkr (11,9). En vinstmarginal år 2019 på 20% (25%) ger ett bra mått
på att bolaget står sig väl i branschen.
Finansiell ställning
Bolagets balansomslutning var vid årets slut 282 Mkr, vilket innebär att bolagets soliditet
minskat markant till 36% (60%). Den första uppförda anläggningen på några år medför
denna förändring. LKP visar på en avkastning på totalt kapital med 3,4% (7,7%).
LKP:s långfristiga skulder är dels upptagna lån på 100 Mkr, samt en checkräkning hos
Lunds Kommun på 100 Mkr som är utnyttjad på balansdagen med 37 Mkr.
Framtid
När år 2020 tar sin början står bolaget väl rustat. Dock blundar vi inte för det stora kapitalbehov som kommer att krävas för att tillgodose både bolagets och Lunds kommuns vilja
för de planer och strategiska beslut som är tagna och som komma skall. Bolaget har för de
kommande fem åren planer att ha färdigställt åtminstone 3-4 anläggningar. Detta kommer
att kräva goda låneförutsättningar samt att bolaget utökar och effektiviserar den stabila
grund som utgör större delen av omsättningen samt försöker uppnå lönsamhet i nyanläggningar tidigt i livscykeln.

Ola Svensson  .
Ekonomichef
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2019
i nyckeltal

Nettoomsättning

45.909 TKR
Vinstmarginal

20%
Resultat före skatt

9.670 TKR
Uthyrda & övervakade p-platser

CA
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ÅRSREDOVISNING FÖR 2019
Styrelsen och verkställande direktör avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten
Bolaget, Lunds Kommuns Parkerings AB, som i dess nuvarande firma registrerats 1979, är helägt av
Lunds Rådhus AB som är helägt av Lunds Kommun. Bolaget äger och förvaltar sju egna parkeringshus
och har därjämte nyttjanderätt till av kommunen ägda parkeringsanläggningar för civilrättsligt reglerad
allmän parkering. Bolaget bedriver även tjänster åt externa kunder såsom övervakningsuppdrag av
parkeringsytor samt helhetslösningar för parkeringsanläggningar.
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Under 2019 har det nya mobilitetshuset Svane (tidigare Gasverket) invigts. Därigenom har den centrala
delen av staden tillförts 280 nya parkeringsplatser till gagn för såväl cityhandeln som olika
förtätningsprojekt. Anläggningen är unik med att vara självförsörjande på el genom det installerade
taket av solceller och batterilagringssystemet. Sextio nya laddplatser för el- och hybridfordon finns
tillgängliga på översta planet.
Första spadtaget har även tagits för det nya mobilitetshuset Aurora på södra Brunnshög. Denna
anläggning planeras tas i bruk vid kommande årsskiftet. Här finns plats för 330 fordon och en butik, en
transformatorstation, en biltvätt samt möjligheter för cykelparkering. Även denna anläggning blir
självförsörjande på el genom en solcellsanläggning.
Bolaget bytte adress då ny kontorslokal stod klar i slutet av året. Anpassad för större uppdrag och mer
situationsanpassad för bolagets verksamhet.
Vår satsning på laddstationer för el- och hybridfordon har fortsatt. Numera finns runt 60 laddpunkter
vardera i Färgaren, Lund C och Svane och installationerna fortsätter under 2020.
Förvärvet av bolaget Kännedomen i Lund AB genomfördes i februari, där bolaget har för avsikt att
uppföra en parkeringsanläggning i området Brunnshög.
Under året har bolaget avtalat klart om förvärv av ett nytt bolag från Medicon Village vars syfte är att
få tillgång den fastighet invid E22 där vi planerar att uppföra vårt största projekt på senare år, ett
mobilitetshus om 650 platser.
Vidare har planer gjorts för den nya uppgiften att ta över gatuparkeringen i Lund med tillhörande
personal från tekniska förvaltningen.
Aktierna i bolaget överläts den 31 december 2019 till Lunds Rådhus AB som nu är ägare till samtliga
aktier i Lunds Kommuns Parkerings AB.
Resultat och Utveckling
Årets resultat visar ett positivt resultat efter skatt på 8,5 Mkr (9,9 Mkr).
Bolaget har under 2019 återfört 5 Mkr av nedskrivningen som gjordes 2011 på p-huset Arena Park då
intäkterna stärkts på senare tid samtidigt som bolaget ser behovet hos kunderna av parkeringshuset på
ett annat sätt nu än vid tiden nedskrivningen. Denna återföring på 5 Mkr slår igenom hela
resultaträkningen.
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År 2020 kommer åter att präglas av framförallt byggnationsinvesteringar samt en möjlig sammanslagning
av parkeringsövervakning med Tekniska förvaltningen i Lunds Kommun. Budget för 2020 är satt till ett
resultat före skatt och bokslutsdispositioner om 2,5 mkr.
Bolaget arbetar för att parkering ska vara en del av det hållbara samhället, inte en perifer fråga. Antalet
fordon är alltjämt ökande i takt med att populationen ökar. Bolagets arbete bidrar till att människorna i
staden får tillgång till en smart mobilitet och samtidigt mer utrymme i staden. Den stora elektrifieringen
av samhället påverkar i högsta grad fordonsbranschen och här arbetar bolaget för att underlätta fossilfri
framdrift i Lund.
Samordning med kollektivtrafik, infartsparkeringar och satsningar på nya mobilitetshubbar gör att bolaget
står inför stora förändringar och större investeringar där lönsamheten initialt är pressad. En strategisk
uppgift är att tillse att anläggningarna täcker sina kostnader.
Resultaträkningen
Nettoomsättningen har minskat med 5 % under 2019 jämfört med 2018 beroende på ombyggnaden av
parkeringshuset Gasverket. I samband med detta har bolaget tappat större delen av intäkterna som
erhölls genom parkeringshuset Gasverket samtidigt som bolaget har varit tvungna att ta i bruk
besöksparkeringsplatser åt ingångna avtal i Gasverket och på så sätt minskat intäkter i andra anläggningar.
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 9 Mkr (11,9 Mkr).
Balansräkningen
I och med stora investeringar i form av parkeringshuset Svane minskar soliditeten till 36% jämfört med
60% föregående år då finansieringen till större delen är gjort med långfristiga skulder och ej det egna
kapitalet. Nyupptaget lån på 100 Mkr gjordes under år 2019.
Likvida medel på balansdagen uppgick till 2 tkr, samt en outnyttjad checkkredit på 63 Mkr.

Moderföretag
Lunds Rådhus AB, 559230-4199, med säte i Lund innehar 100 % av aktierna i Lunds Kommuns Parkerings
AB. Andra bolag som är majoritetsägda av Lunds Rådhus AB benämns koncernföretag då ett
koncernliknande förhållande råder.
Ägardirektivet för Lunds Kommuns Parkerings AB är antaget av Kommunfullmäktige i Lunds Kommun den
24 oktober 2013, § 198.
I samverkan med berörda kommunala myndigheter skall bolaget medverka till att genomföra lösningar för
allmän parkering och verksamhetsparkering på kvartersmark i överensstämmelse med av fullmäktige och
byggnadsnämnden fastlagda planer och riktlinjer. I denna uppgift skall bolaget anordna, förvalta och
upplåta parkeringsanläggningar på fastigheter som bolaget och kommunen äger eller annars förfogar
över.
Det kommunala ändamålet är att bolaget genom sin verksamhet ska medverka till att lösa
parkeringsfrågan och därmed understödja stadsutvecklingen.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet med
verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av bolagsordningen.
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Bolaget har enligt styrelsens bedömning bedrivit sin verksamhet helt i linje med det kommunala syftet.
Bolaget har verkställt av kommunen fattade beslut, medverkat i den kommunala planeringen och i övrigt
för sin del följt ägarens direktiv.

Flerårsöversikt
2019
45 909
9 060
102 637
3,4%
36%

Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Justerat eget kapital (tkr)
Räntabilitet på totalt kapital
Soliditet

2018
48 252
11 975
95 674
7,7%
60%

2017
47 907
7 765
85 344
5,6%
58%

2016
44 455
7 843
79 766
5,5%
51,8%

2015
42 415
8 628
72 703
6,0%
46,1%

Rapport över förändringar i eget kapital
(belopp i tkr)
Eget kapital 2018-12-31
Årets resultat
Utdelning
Eget kapital 2019-12-31

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

29 200

1 964

29 200

1 964

57 194
8 472
-1 086
64 580

88 358
8 472
-1 086
95 744

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat
Årets vinst
Totalt

Kronor
56 107 969
8 471 556
64 579 525

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
vinstmedlen disponeras så att
Till aktieägarna utdelas 18,59 kr per aktie, totalt
i ny räkning överförs
Totalt

1 085 500
63 494 025
64 579 525

Utdelningen kommer att utbetalas 2020-06-01

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Styrelsens föreslagna utdelning är i enlighet med beslut i KF 2018-11-29, §203 Slutlig EVP 2019-2021,
om extra utdelning från Lunds Kommuns Parkerings AB om 1 000 000 kronor utöver ordinarie
utdelning till ägaren.
Allmänt
Bolagets resultat och finansiella ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.
Om inte annat framgår anges samtliga belopp i tkr.

28

RESULTATRÄKNING
Resultaträkning
(tkr)
Resultaträkning
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Not

2019

2018

3

45 909
0
45 909

48 252
0
48 252

4
5

-24 141
-10 226

-24 313
-9 076

6
7

-1 944
-36 311

-2 533
-35 922

9 598

12 330

9
-547
-538

0
-355
-355

9 060

11 975

610
610

-680
-680

9 670

11 295

-1 198
8 472

-1 409
9 886

Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner

8

Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

18
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BALANSRÄKNING
Balansräkning
(tkr)
Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

9
10
11

227 803
7 095
0

131 511
1 806
333

12

12 219
247 117

17 139
150 789

13
14

12 550
6 160
18 710

0
0
0

265 827

150 789

10 581
1 432
2 959
1 649
16 621

3 478
845
3 908
922
9 153

2
2

2
2

16 623

9 155

282 450

159 944

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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17

BALANSRÄKNING
Balansräkning, forts

Not

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (58 400 aktier)
Reservfond
Summa bundet eget kapital

29 200
1 964
31 164

29 200
1 964
31 164

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

56 108
8 472
64 580

47 308
9 886
57 194

Summa eget kapital

95 744

88 358

8 770
8 770

9 380
9 380

1 451
1 451

793
793

37 180
100 000
137 180

35 736
0
35 736

10 528
0
568
28 209
39 305

6 081
0
465
19 131
25 677

282 450

159 944

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver

8

Avsättningar
Uppskjuten skatt
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Långfristigt lån
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15
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Kassaflödesanalys
(tkr)
KASSAFLÖDESANALYS
Not

2019

2018

16

9 598
1 945
11 543

12 330
2 533
14 863

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

9
-547
-1 128

0
-355
-1 392

9 877

13 116

Minskning (+)/ökning (-) av kundfordringar
Minskning (+)/ökning (-) av övr. kortfristiga fordringar
Minskning (-)/ökning (+) av leverantörsskulder
Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-7 104
222
-1 032
9 181
11 144

1 954
-1 887
429
7 043
20 655

Investeringsverksamheten
Investeringar i anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-111 503
0
-111 503

-14 812
0
-14 812

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld/Nyupptagna lån
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

101 445
-1 086
100 359

-5 757
-86
-5 843

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2
2

2
2

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Summa från löpande verksamheten
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Tilläggsupplysningar
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Företagets redovisningsprincip är oförändrad jämfört med föregående år.
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Resultaträkningen
Bolagets intäkter består huvudsakligen av uthyrning av kontraktsplatser eller periodkort i
parkeringshus eller tomtmarksparkeringar samt korttidsparkering enligt timtaxa. Bolaget driver även
parkeringsövervakning.
Intäkterna som intjänats intäktsredovisas i den period uthyrningen avser.
Bolaget redovisar från år 2015 parkeringsinlösen, p-köp, som en förutbetald intäkt som redovisas
linjärt över en period om 25 år. Tidigare har erhållna parkeringsköpslikvider i vissa fall reducerat
anskaffningsvärdet. Under 2019 erhölls parkeringsinlösen för 70 st. p-köp i varierande anläggningar.
Där bolaget har återlöst parkeringsköpslikvider har hela beloppet bokförts som en förutbetald
kostnad som redovisas linjärt över en period om 25 år.
Tjänsteuppdrag intäktsredovisas i den period som arbetet utförts.
Samtliga leasingavtal intäktsredovisas eller kostnadsförs linjärt över nyttjandeperioden.
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuella skatter värderas utifrån de
skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjuten skatt avser temporära skillnader
som hänför sig till skillnaden mellan bokföringsmässig avskrivning och skattemässig avskrivning av
byggnader.
Låneutgifter aktiveras ej vid uppförande av anläggningstillgångar.
Ersättningar till anställda utgörs främst av kortfristiga ersättningar samt ersättningar efter avslutad
anställning.
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och
sjukvård. Dessa ersättningar redovisas som en kostnad. Ersättning som ej betalts ut under
räkenskapsåret redovisas som en skuld.
Ersättningar efter avslutad anställning hänförs till pensionspremier vilka redovisas enligt principerna
för avgiftsbestämda planer.

Balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade av- och
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
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Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens, komponentens, bedömda
nyttjandeperiod. Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Övriga typer av materiella
tillgångar skrivs av linjärt. Avskrivningsperioder framgår av not 6.
Kostnader för pågående och kommande nyanläggningar tas upp som tillgång från det bedöms klart
eller sannolikt att byggnationen kommer till stånd.
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Kassaflödesanalysen
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på
- den löpande verksamheten
- investeringsverksamheten och
- finansieringsverksamheten
Not 2

Uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar har skett av nyttjandeperioder för avskrivningsbara tillgångar. Framförallt gäller detta
för de komponenter som fastigheterna har blivit uppdelade i. Uppdelningen är gjord efter
anskaffningsvärdet och nyttjandeperioderna är bedömda utifrån teknisk livslängd. Osäkerheten i
dessa antaganden beror mycket på teknisk inkurans av främst parkeringshusen.
Vid bedömning av ett eventuellt nedskrivningsbehov av en tillgång beräknas återvinningsvärdet på
framtida kassaflöde med en vederbörlig diskonteringsränta. Osäkerheten ligger i framtida
kassaflöden och fastställande av diskonteringsräntan.
Bedömning av eventuell återföring av nedskrivning ska göras vid varje balansdag för att beakta om
de skäl som föranledde nedskrivningen har ändrats, endast då kan en eventuell återföring ske.
Bedömningen beräknas på samma sätt som nedskrivningsbehovet samt tar i beaktning rådande
förhållanden.

Not 3

Nettoomsättning

Kontraktsplatser
Långtidskontrakt
Periodkort
Korttidsparkering
Kontrollavgifter
Hyresintäkter övrigt
Övervakningsavtal
Övriga poster
Summa
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2019
4 684
4 739
7 282
25 085
2 888
1 087
39
105
45 909

2018
6 909
6 949
7 088
22 779
3 348
1 083
39
57
48 252

Parkeringsplatser upplåtes för parkering med tillämpning av fyra alternativa upplåtelseformer. Antalet upplåtelser inom respektive
alternativ varierar från månad till månad.
Alt 1

Kontrakt löpande tills vidare med 1 månads ömsesidig uppsägningstid. Fakturering sker kvartalsvis i förskott.
Upplåtelse gäller definierad(e) uppställningsplats(er).

Alt 2

Periodkort gäller odefinierad parkeringsplats inom angivet parkeringsområde. Betalning kontant vid kortutlämning
eller efter fakturering för en eller flera månader.

Alt 3

Besöksparkering som betalas med betalkort i parkeringsautomat eller med betalning via telefonapp. Vid kortbetalning
och vid köp via telefonapp erhåller bolaget likvid i efterskott enligt avtal om betalningsförmedling.

Alt 4

Långtidskontrakt med avtalstid definierat i avtal, vilka merendels tar hela eller delar av p-anläggningar i anspråk.
Avtalen är brukligen längre än 5 år. Fakturering sker kvartalsvis i förskott. Upplåtelse gäller definierade
uppställningsplatser.

Not 4

Övriga externa kostnader

Arrendekostnader
Reparationer & underhåll samt fastighetskostnader
Övriga poster externa kostnader
Summa övriga externa kostnader

Not 5

2019
4 289
9 966
9 886
24 141

2018
3 753
11 602
8 958
24 313

År
20-70
20
20
5

Procent
1,5-5%
5%
5%
20%

Personal m.m

Medelantalet anställda
2019
11
3
14

Män
Kvinnor
Totalt
Not 6

2018
11
4
15

Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan
Byggnader (Komponentavskrivningar)
Markanläggningar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier

Skillnaden mellan planenlig avskrivning och skattemässig avskrivning generar skattemässiga
temporära skillnader vilka i sin tur är underlag för beräkning av uppskjuten skatt.
Avskrivningar
Byggnader
Återföring av nedskrivning
Markanläggningar
Byggnadsinventarier
Rörelseinventarier
Ombyggnad hyrd lokal
Summa

2019
3 859
-5 000
369
1 684
699
333
1 944

2018
5 315
-5 000
369
1 019
497
333
2 533
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Not 7

Operationell leasing

Lunds Kommuns Parkerings AB leasar diverse kontorsmaskiner samt även tjänstefordon enligt
operationella leasingavtal. Leasingtiderna varierar för dessa olika typer. Framtida
minimileasingavgifter enligt följande:
Per den 31 december 2019, tkr

Inom 1 år
760

1-5 år
675

Summa
1 435

Lunds Kommuns Parkerings AB förhyrde också en kontorslokal i centrala Lund enligt ett operationellt
leasingavtal med en kontraktstid till och med 2019-12-31. Avtal om ny kontorslokal i centrala Lund
från och med 2019-11-25 till 2024-11-30. Framtida minimileasingavgifter enligt följande:
Per den 31 december 2019, tkr

Inom 1 år
1 080

1-5 år
4 230

Summa
5 310

Lunds Kommuns Parkerings AB arrenderar även tomtmark för upplåtelse av parkeringsplatser av
Lunds Kommun med dess olika förvaltningar till ett belopp av 3 560 tkr för år 2019.
Totala leasingkostnader under år 2019 uppgick till 4 812 tkr.

Not 8

Periodiseringsfond

Förändring av periodiseringsfond

2019
-610

2018
680
0

Summa bokslutsdispositioner

8 770

9 380

Not 9

Byggnader och mark
2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
- Årets anskaffningsvärde
- Omklassifiering från pågående nyanläggningar
- Utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden

218 710
0
94 980
-552
313 138

218 710
0
0
0
218 710

Ingående avskrivningar
- Årets avskrivningar
- Återförda avskrivningar på utrangering
Utgående avskrivningar

-84 195
-3 859
552
-87 502

-78 880
-5 315

Byggnader
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-84 195

Ingående nedskrivningar
Årets återförda nedskrivningar
Utgående nedskrivningar

-10 500
5 000
-5 500

-15 500
5 000
-10 500

Redovisat värde byggnader

220 136

124 015

6 148
0
0
6 148

5 738
410
0
6 148

-2 403
0
-369
-2 772

-2 034
0
-369
-2 403

Redovisat värde markanläggningar

3 376

3 745

Mark
Ingående anskaffningsvärden
Avyttring/Försäljning
Anskaffning
Redovisat värde mark

3 751
0
540
4 291

3 751
0
0
3 751

227 803

131 511

2019-12-31

2018-12-31

19 854
7 672
0
27 526

19 515
339
0
19 854

-18 048
0
-2 383
-20 431

-16 531
0
-1 517
-18 048

7 095

1 806

Markanläggningar
Ingående anskaffningsvärden
- Inköp
- Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
- Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar
- Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Redovisat värde totalt byggnader och mark

Not 10

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
- Inköp
- Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
- Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar
- Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde
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Not 11

Förbättringsutgifter på annans fastighet
2019-12-31

2018-12-31

1 202
-1 202
0

1 202

-869
-333
1 202
0

-536
-333

0
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Ingående anskaffningsvärden
Utrangering
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
- Årets avskrivningar
- Återförda avskrivningar på utrangering
Utgående avskrivningar
Redovisat värde

Not 12

1 202

-869

Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar
2019-12-31

2018-12-31

17 139
90 060
-94 980
12 219

2 428
14 711
0
17 139

12 219

17 139

2019-12-31
12 219
0
12 219

2018-12-31
666
16 473
17 139

Ingående anskaffningsvärden
- Inköp
- Omklassifiering till annat tillgångsslag
Utgående anskaffningsvärden
Redovisat värde
Fördelat på följande projekt:
Aurora
Påbyggnad p-hus Svane
Summa
Not 13

Andelar i dotterbolag
Org. Nr

Säte

Kapital- Rösträtts- Resultat
andel

Andel

100%

100%

Eget

Bokfört värde

Kapital i moderbolaget

Kännedomen i
Lund AB

Not 14

559163-6047

0

50

12 550

2019-12-31

2018-12-31

6 160

0

Långfristiga fordringar

Handpenning vid förvärv av
dotterbolag
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Lund

Not 15

Långfristiga skulder

Utnyttjad checkräkningskredit
Beviljad checkräkningskredit

2019
37 180
100 000

2018
35 735
100 000

Långfristigt lån

100 000

0

2019
6 945
-5 000
1 945

2018
7 533
-5 000
2 533

2019-12-31
2
2

2018-12-31
2
2

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

2019
541
657

2018
1 243
166

Summa skatt

1 198

1 409

9 670
2 069
7
7
657
-1 542

11 295
2 485
7
17
166
-1 266

Effektiv skatt

1 198

1 409

Enligt ÅR total skatt

1 198

1 409

Skattesats efter avdrag

12,4%

12,5%

Inga skulder förfaller till betalning senare än fem år efter
balansdagen.
Not 16

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar
Återförda nedskrivningar

Not 17

Likvida medel

Kassamedel
Likvida medel i kassaflödesanalysen
Not 18

Skatt

Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på
gällande skattesats
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Skatteeffekt av schablonränta periodiseringsfond
Effekt av ej avdragsgilla kostnader
Förändring av uppskjuten skatt
Effekt av temporära skillnader
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Not 19

Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser efter balansdagen.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2020-04-14 för fastställelse.

Lund den 11 mars 2020

Mio Fric

Helena Lindh

Ordförande

Vice Ordförande

Martin C E Asker

Per-Olof Järvegren

Ledamot

Ledamot

Elsa von Friesen

Paul Myllenberg

Ledamot

Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 20 mars 2020
Anders Thulin
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSER
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40

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Lunds Kommuns Parkerings AB, org.nr 556017-4863

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Lunds Kommuns Parkerings AB för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Lunds Kommuns Parkerings ABs finansiella ställning per den 31
december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Lunds Kommuns
Parkerings AB.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Lunds Kommuns Parkerings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:

•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att
ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Lunds Kommuns Parkerings AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Lunds Kommuns Parkerings AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Lund den 20 mars 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anders Thulin
Auktoriserad revisor
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Lekmannarevisorer i
Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag
Till årsstämman i Lunds Kommuns
Parkeringsaktiebolag
Org nr 556017-4863

Granskningsrapport för år 2019
Jag, av fullmäktige i Lunds kommun utsedd lekmannarevisor i Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag, har granskat bolagets verksamhet för räkenskapsåret 2019.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt
pröva om verksamheten bedrivits enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunernas revisionsreglemente samt utifrån av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Under året har lekmannarevisionen låtit genomföra en riskanalys som ska ligga till grund
för beslut om granskningar under mandatperioden. Vidare har lekmannarevisorn under
året träffat ledningen för bolaget och genomfört löpande granskning.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att
bolaget efterlevt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Lunds kommun 2020-03-20

Tamas Osvath
Lekmannarevisor
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FLERÅRSÖVERSIKT
RESULTATRÄKNING (tkr)

2019

2018

2017

2016

2015

RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

45 909
0

48 252
0

47 907
26

44 455
3 081

42 415
33

Summa Rörelseintäkter

45 909

48 252

47 933

47 536

42 448

RÖRELSEKOSTNADER
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

-24 141
-10 226
-1 944

-24 313
-9 076
-2 533

-22 286
-8 863
-8 582

-23 906
-8 826
-6 405

-18 960
-7 823
-6 351

Summa Rörelsekostnader

-36 311

-35 922

-39 731

-39 137

-33 134

9 598

12 330

8 202

8 399

9 314

9
-547

0
-355

7
-444

1
-557

4
-691

9 060

11 975

7 765

7 843

8 627

610
-1 198

-680
-1 409

-1 390
-1 797

-1 500
-364

-1 700
-2 210

ÅRETS RESULTAT

8 472

9 886

4 578

5 979

4 717

BALANSRÄKNING (tkr)

2019

2018

2017

2016

2015

Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

247 117
18 710
16 623
282 450

150 789
0
9 155
159 944

137 863
0
9 072
146 935

144 335
0
9 327
153 662

148 969
0
8 412
157 381

Eget Kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

95 744
8 770
1 451
137 180
39 305

88 358
9 380
793
35 736
25 677

78 557
8 700
628
41 493
17 557

74 065
7 310
379
57 026
14 882

68 171
5 810
379
70 057
12 964

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER

282 450

159 944

146 935

153 662

157 381

RÖRELSERESULAT
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
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Nära
Enkelt
Miljösmart
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F1

D2

V1

D3

L3

S1

I1

C1
I2

L2
L1

P3

L5

G1
T1

S2
L7
K3
B1
P2

S4

S3

A1
M1

V2
P1
F2
K1

L4
G3

D1

A2


R1

M2

K2

K4
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J1

G2

B3

M4
M3 N1

L6

B2

A1
A2
B1
B2
B3
C1
D1
D2
D3
F1
F2
G1
G2
G3
I1
I2
J1
K1
K2
K3
K4
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
M1
M2
M3
M4
N1
P1
P2
P3
R1
S1
S2
S3
S4
T1
V1
V2

Altona
Arena Park
Bollhuset
Brandstationen
Brunnshög
Castellum
Dammgården
Delfinskolan
Drottning Margareta
Fäladsgården
Färgaren
Galgevången
Gläntan och Täppan
Grynmalaregården
Ideon
Ideon Gateway
Järnåkraskolan
Katedralskolan
Klostergårdskolan
Klosterhagen
Källbybadet
Lerbäck (Grusparkering)
Lerbäckskolan
Lilla Smörlyckan
Lilla Tvärgatan/Lilla Södergatan
Lindebergska skolan
Linero Fritid
Lund C
Magleskolan
Margretedal
Mobilvägen
Morgonen
Nya Vattentornet
Parkskolan
Polhemskolan
Posthornet
Råbykungen/EOS-Hallen
Smörlyckan
Stadsbiblioteket
Svane
Svaneskolan
Tunaskolan
Victoriastadion
Västertull

 Parkering

 P-hus

 Cykelbox
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Nära
Enkelt
Miljösmart

Postadress: Kung Oskars väg 11 C, 222 35 Lund Besöksadress: Kung Oskars väg 11 B, 222 35 Lund
Telefon: 046-35 59 23 Email: info@lkpab.se Webb: www.lkpab.se

