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Ada Myhren
Administrerende direktør

Innledning
AtB ble etablert i 2009 og hadde i 2010 sitt første driftsår, med oppstart av første anbudskontrakt i august 2010.
Året 2010 bestod i stor grad av å få AtB etablert som organisasjon. Ved årsskifte 2009/2010 hadde AtB 10 ansatte.
Frem til august 2010 fikk organisasjonen overført ansatte fra Team Trafikk og Trafikanten Midt-Norge, og bestod da av
35 ansatte. Dette var ressurser innenfor kundebehandling og kontrollvirksomhet.
For AtB har det vært viktig å finne frem til den rollen selskapet skal ha og få markert tydelig hvordan vi ønsker å fylle
denne rollen. Allerede høsten 2009 begynte derfor arbeidet med å etablere selskapets forretningside, visjon, verdier og
kundeløfte som basis og retningslinjer for forretningsdriften.
Kollektivtrafikken i Trondheim og ellers i fylket er en viktig faktor for at byen og regionen skal fungere. Det har vært lagt
ambisiøse målsetninger fra eier og styret for hvilke mål som ønskes oppnådd. Dette gjelder spesielt for det bidraget kollektivtrafikken gir til miljøet, hvor det å få befolkningen i fylket til å velge en kollektiv reisemåte fremfor egen bil. Andelen som
reiser kollektiv i Trondheim skal øke fra 11 til 15% innen 2018, og fra 5 til 7% i Trondheimsregionen innen 2020. I tillegg
bidrar AtB ytterligere ved å velge materiell for ruteproduksjon som minimerer både lokale og globale utslipp.
I 2010 ble det gjennomført 20 millioner reiser i Trondheim. Dette er en økning på 7,5% fra 2009. En slik passasjervekst
fremover krever aktive tiltak for å øke kapasiteten. Det er i dag stor politisk vilje til å satse på kollektivtrafikken. Det er
viktig at denne satsningen fortsetter og økes gjennom vilje til å satse ytterligere for å kunne opprettholde og møte den
fremtidige veksten.
Ada Myhren
Administrerende direktør
5
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Sammendrag
AtB AS er et administrasjonsselskap som planlegger,
bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag.
AtB er et aksjeselskap som eies 100% av Sør-Trøndelag
fylkeskommunen. Selskapet ble opprettet i 2009 for å
sikre Sør-Trøndelag et samordnet, effektivt, attraktivt og
miljøvennlig kollektivtilbud.
AtB vil for perioden 2009 til 2013 gradvis overta ansvaret
for avtalene innenfor kollektive transporttjenester. Dette er
regulert gjennom etablering av en rammeavtale og årlige
leveranseavtaler mellom AtB og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Ved utgangen av 2010 hadde AtB overtatt avtalene for
Trondheim by med oppfølging av driften her, samt inntekts- og markedsføringsansvaret. Det er videre overtatt
planlegging av anbud for resten av fylket samt for båtruten
til Øyrekken (Dyrøy, Mausundvær, Sula Halten). Det er også
startet opp forberedelser for å overta driften av dette samt
å overta oppfølging av alle nettoavtaler for rutekjøring og
skoleskyss med buss.
I 2010 gjennomførte AtB den andre store anbudsrunden for kjøp
av kollektivtransport for Trondheim. Den første ble gjennomført i
2009. Samtidig er det i 2010 gjennomført planlegging av anbud
for tjenester som skal anbudsutsettes i 2011.
AtBs mål er å etablere et helhetlig kollektivtilbud som optimaliserer tilbudet innenfor de økonomiske rammene eier gir.

AtB er etablert for å bygge opp kompetanse slik at selskapet
skal utgjøre eiers kompetanseorgan for kollektivtrafikken.
Organisasjonen AtB ble påbegynt etablert i 2009 med
fortsettelse i 2010. Denne vil være i videre utvikling og
oppbygging i perioden frem til selskapet fullt ut har overtatt alle oppgaver i 2013. I 2010 overtok AtB 5 ansatte fra
Team Trafikk som tidligere har arbeidet med billettsalg og
billettkontroll. Gjennom hele året har det vært arbeidet
med å få til en overtakelse av Trafikanten Midt-Norge som
har sammenfallende arbeidsoppgaver med AtB. Trafikanten
Midt-Norge ble derfor i 2010 etablert sammen med AtB, og
utgjør selskapets kundesenterfunksjon.
Økende passasjertall i Trondheim
I 2010 ble det registrert totalt 20.437.162 reisende i hele
Sør-Trøndelag. Dette fordelte seg på 18.753.437 reisende i
Trondheim og 1.683.725 reisende i Sør-Trøndelag. 1.april
2010 ble Miljøpakken satt i drift med bompassering ved
innkjøringen til Trondheim. Etter denne innføringen ble det
registrert 10% flere reisende.  
Økonomi
AtB har ikke som formål å skaffe eierne økonomisk vinning,
men bidra aktivt til at Sør-Trøndelag fylkeskommune oppnår
sine mål for samferdselspolitikken. Omsetningen for 2010 var
kr 274,5 mill, og årsresultatet etter skatt ble kr 315 840. Av AtBs
omsetning utgjorde billettinntektene i Trondheim ca 40%.
7
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Vi er førstevalget
fra A til B.

AtB skal være en kundedrevet organisasjon som lytter til markedet, og vil jobbe for
å utvikle et mest mulig attraktivt kollektivtilbud i fylket.
AtB har etablert grunnleggende prinsipper og retningslinjer gjennom vår forretningsidé,
vår visjon og våre verdier.

AtBs forretningsidé
AtB har ansvaret for å planlegge, kjøpe og markedsføre effektive, attraktive
og miljøvennlige kollektivtjenester i Sør-Trøndelag.

AtBs visjon
Vi er førstevalget fra A til B.

AtBs verdier
Helhetlig
Gjennom effektiv, punktlig, tilgjengelig og samordnet transport skal kunden oppleve at vi
er helhetlig og inkluderende. Hele verdikjeden fra informasjon til selve reisen skal henge
sammen. Gjennom åpen kommunikasjon og leveranser i forhold til forventninger, skal vi
opparbeide oss tillit og respekt.
Innovativ
Gjennom gode og effektive løsninger skal kunden oppleve oss som innovative og fremtidsrettet.
De skal oppleve at AtB har fokus på moderne og miljøvennlige tjenester. Vi forplikter oss til å
være offensive, endringsvillige, ha fokus på mål og å nå mål.
Forutsigbar
Kundene skal på en enkel måte komme seg fra A til B gjennom at vi er på rett sted til avtalt tid både når
det gjelder informasjon og selve reisen. Vi skal være tydelig og synlig i vår kommunikasjon.

Kundeløfte
Vi skal gjøre ditt valg enkelt. Hele veien.

AtBs organisasjon
AtB har siden etableringen i 2009 gradvis blitt bygd opp som organisasjon. Dette har foregått
på tre måter – direkte ansettelser, overdragelse av ressurser fra Team Trafikk og gjennom samarbeid og overtakelse av funksjoner fra Trafikanten Midt-Norge. Det er planer om å gjennomføre
en full fusjon mellom AtB og Trafikanten Midt-Norge i 2011. I dag består organisasjonen av fire
kjerneområder: marked, plan og drift, IKT og økonomi/administrasjon.

Ada Myhren
Adm. direktør

Grethe Opsal
Marked

Harald Storrønning
Plan og drift

Torfinn Utne
IKT

Knut Aspås
Økonomi og adm.
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Styring av
kollektivtrafikken i
Sør-Trøndelag
Kollektivtilbudet i Sør-Trøndelag omfatter en kombinasjon av buss, trikk og båt.
AtB overtok i 2010 ansvaret for oppfølgingen av busstilbudet i Trondheim som
ble utført av Team Trafikk. Denne produksjonen ble i 2010 utført med en del på
kontrakt gjennom anbud og en kontrakt basert på konsesjon. Konsesjonskjøringen opphører i august 2011 når hele tilbudet i Trondheim er overført på tjenestekontrakter etter anbud.
AtB overtok i 2010 også planleggingen av anbud for båttilbudet på Øyrekken.
Ved årsskifte 2010/2011 overtok AtB oppfølgingen av alle konsesjonsavtalene
med buss og trikk for hele fylket. Avtalene som dekker båttrafikken skal overtas i
løpet av 2011/2012 i forbindelse med at avtalene som i dag kjøres på konsesjon
skal utlyses på anbud.
AtBs viktigste styringsinstrument er kontraktene med operatørene. Gjennom
disse skal incitamenter etableres, effektivisering tas ut, transparens fremskaffes
og dobbeltfunksjoner avskaffes.
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All kollektivtrafikk

på anbud innen 2014.

Videre utvikling av kollektivtransporten i Sør-Trøndelag
Kollektivtrafikken i Trondheim
AtB vil i i tiden frem mot 2013-2015 implementere de
tiltak som rutestrukturprosjektet foreslo. Disse tiltakene er
fremkommet ved bruk av ATP (arealtransportplanlegging)
analyser og samtaler med brukergrupper.
De nasjonale ambisjonene for utvikling av kollektivtrafikken i storbyene gjør at langsiktige planer må evalueres
årlig for å sikre hvorvidt planlagte tiltak bør gjennomføres.
AtB vil søke å etablere et kollektivtilbud som er et reelt
alternativ til bilen gjennom hele døgnet. I tillegg til å innfri
ovenfor arbeidsreisende og studenter ønsker AtB å styrke
tilbudet på kveld og helg.
Tilbudet i regionen
AtB overtok ansvaret for regionstrafikken 1. januar 2011
og er i dialog med dagens operatører på drift av regionstrafikken. Nettoavtaler som utløper 31.12.2011 vil bli
prolongert inntil tjenesten er konkurranseutsatt, herunder
også ansvaret for å koordinere skoleskyssen.
Det foreligger politisk vedtak på at all kollektivtrafikk, inkludert skoleskyss med buss og drosje skal være konkurranseutsatt innen 1. januar 2014. AtB jobber nå etter en fremdriftsplan som imøtekommer dette vedtaket. 2010 og første halvdel
av 2011 benyttes til innsamling av fakta fra potensielle brukere
av kollektivtrafikken. I form av møter med kommuneledelse,
råd og utvalg i kommunene søker AtB å få en total oversikt over
det tilbud som kundene etterspør, for på den måten skape et
helhetlig og samordnet rutetilbud som er tilpasset kundenes
ønsker og behov. Rutetilbudet på regionstrafikken vil således
kunne avvike fra dagens tilbud, da det er først nå selskapet

har hatt tid til å gjennomføre faktainnhenting og analysearbeider. AtB vil etter planen kunngjøre konkurransen om
regiontrafikken i Sør-Trøndelag i løpet av høsten 2011.
Samkjøring av båt og buss
Samkjøring av rutetilbudet mellom buss og båt er en
naturlig del av driftsansvaret mot Operatørene land- og
sjøverts. AtB overtar etter planen oppfølgingsansvaret for
fergedriften 1. januar 2012, og vil utarbeide konkurransegrunnlaget for konkurranseutsetting av hurtigbåtsambandene
i løpet av 2012. Det ligger i selskapets interesse at alle
rutetabeller land- og sjøverts da fremstår samordnet.
Kollektivtransport i distriktene (KID) – bestillingstransport
AtB fikk høsten 2010 i oppdrag å kjøre et forprosjekt for
utredning av bestillingstransport for Sør-Trøndelag. Dette
ble gjennomført med ressurser fra AtB, Sør-Trøndelag
fylkeskommune og St. Olavs Hospitals avdeling for pasientreiser. Rapporten fra forprosjektet ble levert i desember,
og la grunnlaget for søknad om KID-midler til samferdselsdepartementet for gjennomføring av pilotprosjekt i utvalgt
kommune.
Skoleskyss
AtB overtok ansvaret for kjøp og administrasjon av skoleskyssen 1. januar 2011. Arbeidet vil bli videreført under
nettoavtalene med dagens operatører frem til tjenesten er
konkurranseutsatt. AtB ønsker å tilrettelegge for at både
rutebilnæring, drosjenæring og turvognløyvehavere skal
kunne utføre skoleskyss.
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i Trondheimsregionen
sammenlignet
med 2009.
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I 2010 ble det
gjennomført 1 553 972
flere kollektivreiser

Trafikk - og
markedsutvikling
For å oppnå
Miljøpakkens ambisjon
om økning i kollektivtrafikken
krever det årlig en vekst på
8% flere gjennomførte reiser.

Markedet utvikler seg positivt med hensyn til fokus på kollektivtrafikk. Andelen
kollektivreisende øker. Samtidig legges det mer til rette for kollektivtrafikk i
fylket, noe som på sikt fører til bedre fremkommelighet og høyt fokus på miljø.
Miljøfaktoren spiller også en rolle i forhold til at folk velger å reise kollektivt.
Bedre tilbud gjennom fremkommelighet, frekvens og mer effektivt system
i tillegg til miljøvennlige busser gjør det enklere å velge buss fremfor bil.
Miljøbesparelsen ved å reise kollektivt er stor, og det går derfor på kundenes
samvittighet og følelsen av å gjøre noe for samfundet.
Det er forventet høy befolkningsvekst i byene i årene som kommer. Dette er  viktig
å ta hensyn til med tanke på å utvikle og tilpasse tilbudet i takt med veksten.
Passasjerstatistikk med fordeling på områder/operatører
I 2010 ble det registrert totalt 20.437.162 reisende i hele Sør-Trøndelag. Dette
fordelte seg på 18.753.437 reisende i Trondheim og 1.683.725 reisende i SørTrøndelag. 1. april 2010 ble Miljøpakken satt i drift med bompassering ved
innkjøringen til Trondheim. Etter denne innføringen ble det registrert 10% flere
reisende.
For å oppnå Miljøpakkens ambisjon om økning i kollektivtrafikken krever det årlig en
vekst på 8% flere gjennomførte reiser. Befolkningsveksten i Trondheim var fra 2009
til 2010 på 1,59%, som betyr 2.679 flere innbyggere. I 2009 ble det gjennomført
99,6 reiser pr. innbygger, og i 2010 økte dette tallet til 109,71 reiser pr. innbygger.
Dette er 2,1% mer i økning enn Miljøpakkens årlige mål. Det betyr at veksten i kollektivtrafikken tar markedsandeler og er høyere enn befolkningsveksten.
Kundetilfredshet og omdømme
AtB gjennomfører kundetilfredshetsundersøkelser (KTI) 2 ganger årlig. Denne
undersøkelsen gir oss oversikt over hvordan kundene opplever den totale leve-
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1 897 731

2 085 140

1 680 742

1 567 344

1 311 327

825 871

1 331 697

2 011 765

2 111 804

2 322 676
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Sum 2009

1 808 159

1 781 643

2 065 656

1 394 176

1 525 804

1 198 612

774 381

1 315 406

1 817 388

2 007 458

1 946 288
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ransen fra AtB. Dette dreier seg om kundetilfredshetselementer, omdømme og i hvilken grad befolkningen kjenner
til merkevaren AtB.

AtB oppnådde i oktober 2010 totalt KTI på 80 (målt på
anbudsrutene). Målet for AtB er å øke denne til 83 innen
oktober 2012.
AtB startet opp i august 2010. I oktober hadde AtB gjennom målrettet merkevarebygging oppnådd en gjenkjennelsesgrad på 85% allerede etter få måneder.
I tillegg til de ordinære KTI-målingene ble det også i
april 2010 gjennomført en undersøkelse i forhold til hvor
fornøyd kundene var med det elektroniske billettsystemet;
t:kort. Undersøkelsen ble gjennomført i Trondheimsregionen.
3 av 4 reisende i Trondheim benytter t:kort. Kundetilfredshet blant de som bruker t:kort var totalt på 83. Dette anses
som et meget bra resultat. Over halvparten av kundene
som benytter t:kort er under 30 år, og over 9 av 10 kunder
befinner seg i Trondheim og Trondheimsregionen.
Beskrivelse av kvalitetselementene overfor
kunde som del av bonus/malus - incentivordningen
Det er etablert en avtale for bonusavregning og gebyr
for anbudskontrakten med Nettbuss Trondheim. Avtalen
skal motivere operatørene til å levere en kvalitativt god

tjeneste. Bonus/malus utgjør første driftsår maksimal
+/- 2,5% av kontraktssummen.
Bonus blir avregnet etter måling av kundetilfredshet,
punktlighet og passasjervekst. Målingene skjer gjennom
kundeundersøkelser, passasjerstatistikk og målinger blant
reisende. Det er i kontrakten med Nettbuss Trondheim stilt
krav om at 25% av denne bonusen skal tilføres de ansatte i
selskapet.
Gebyravtalen skal sikre at operatøren opprettholder de
kvalitetsmessige minstekravene som er stilt i kontrakten.
Brudd på disse kravene medfører gebyr av ulik størrelse.
Gebyrene blir beregnet på grunnlag av rapportering,
elektroniske målinger, objektive kontroller utført av AtBs
ansatte og innrapportering fra kunder både ved oppmøte,
telefon og innregistrert i kundesystemet.
Kvalitetselementene operatør blir vurdert på er punktlighet, renhold, informasjon til kunder, billetterings- og
materiellavvik. Undersøkelsene blir gjennomført om bord
på bussene med jevne mellomrom.
Trafikksikkerhet – ulykker – kampanjer
Det har ikke vært alvorlige passasjerulykker i 2010. AtB
fokuserer på trafikksikkerhet både i oppfølging av operatørene og gjennom kampanjer. Det er blant annet kjørt
egen kampanje for økt bruk av refleks.
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Rutetilbudet
I forbindelse med oppstarten i august ble det kun foretatt mindre korrigeringer
i rutetilbudet.
Høsten 2010 ble det etablert et eget prosjekt for å gjennomgå det etablerte
rutetilbudet. Prosjektets mandat var å vurdere hvilke områder som har tilfredsstillende kollektivdekning og hvilke som har for svak kollektivdekning.
Videre skulle prosjektet lage forslag til en plan for å styrke områdene med for
svak dekning. Området som var under vurdering er det nye utvidede enhetstakstområdet. Prosjektet skulle gjennom planen angi strukturelle tiltak,
tidshorisont, økonomiske konsekvenser og struktur på oppfølgingstiltak.
Prosjektet ble gjennomført med forslag til tiltak for periodene 2011-2012 og
2013-2015.  
Høsten 2010 gjennomførte AtB et forprosjekt for utvikling av et kollektivtilbud i
distriktene (KID). Rapport ble levert til Sør-Trøndelag fylkeskommune i desember.
Prosjektet følges opp med et pilotprosjekt i 2011.

I snitt reiser
30.000 barn med
9t2 pr måned.
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GRATIS BUSS

i skoletidastartet AtB opp et nytt tilbud for skoler og barnehager i Trondheim
I september
kommune. Dette tilbudet heter 9t2. Det betyr at barn kan reise gratis med buss
og trikk i byen mellom kl 9.00 og 14.00  mandag-fredag. Turene registreres
på AtBs nettsider. I dette tidsrommet er det ledig kapasitet på bussene som
benyttes til dette tilbudet. 9t2 har vært en stor suksess, og hver måned er det
mellom 25-30.000 barn som er på tur for å utforske byen og marka. Målet med
tilbudet er å gjøre byens ulike tilbud tilgjengelig for barn, og i tillegg skape og
etablere gode kollektivvaner.

Kontrakter og anbud
I desember 2009 undertegnet AtB sin første anbudskontrakt. Oppstart kjøring på denne kontrakten var august 2010.
Våren 2010 utlyste AtB sitt andre anbud. Kontrakter for dette anbudet ble signert i januar 2011.
Anbudet i 2009 omfattet en del av de mest passasjersterke rutene i Trondheim. Dette var rutene 4,5,6,7 og 9, og
kontrakten ble tildelt Nettbuss Trondheim.
Anbudet i 2010 ble delt inn i fire ruteområder:
1. Klæbu
2. Utvalgte ruter i Trondheim
3. Utvalgte ruter i Trondheim
4. Ruter i og mellom Malvik og Melhus
Tildeling av kontrakter for disse ruteområdene ble fordelt som følger:
Ruteområde 1 – Trønderbilene AS
Ruteområde 2 – Trønderbilene AS
Ruteområde 3 – Tide Buss AS
Ruteområde 4 – Nettbuss Trøndelag AS
Oppstartsdato for disse rutene er 22.08.2011 og 01.01.2012.
For begge anbudsprosessene er det oppnådd å få til en bussflåte med en betydelig miljøprofil. Anbudet i 2009 inneholdt
41 gassbusser og 10 hybridbusser. Anbudet i 2010 resulterte i ytterligere 135 gassbusser i Trondheim. Øvrig bussmateriell
på kontraktene driftes med ulike innblandingsforhold av biodiesel.
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OKTAN Trondheim

– gjør bussen billigere

1 buss kan erstatte 45 personbiler.
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Telefon 02820 - Ruteopplysn

God tur. God samvittighet.

Det betyr blant annet renere luft, bedre
bymiljø
og 45 biler kortere kø i rushtrafikken.

Hurra for bussen!

Ruteopplysning 177 - www.atb.no

God tur. God samvittighet.

Markedsføring, informasjon
AtB - ny merkevare
AtB vil være en betydelig og stor merkevare i Sør-Trøndelag
i årene som kommer. Etter at navn og logo ble valgt, ble
det utviklet en tydelig profil for selskapet. I tillegg ble det
laget en merkevarestrategi som legger retningslinjene for
hvordan merkevaren AtB skal forvaltes. Internt skal den
hjelpe oss å holde riktig kurs og tydeliggjøre hvilke forpliktelser vi har overfor våre kunder. Eksternt skal den gi
kundene gode grunner for å velge kollektivtilbudet til AtB,
og sette fokus på behov som er viktige for befolkningen i
Trondheim og Sør-Trøndelag.
Vi gjør ditt valg enkelt. Hele veien.
Som et resultat av merkevarestrategien ble det etablert et
kundeløfte. Det understreker at vi tar ansvar hele veien –
fra kunden søker informasjon og vurderer å reise kollektivt,
selve reisen og om de eventuelt har behov for å snakke med
oss på et senere tidspunkt. AtB skal gjøre det enkelt.
AtB kundesenter
AtB overtok alt salg av bussbilletter i Trondheim fra
1. august 2010. Det ble da etablert to kundesentre i Trondheim.
Der får kundene kjøpt billetter, ruteopplysning og annen
kundeservice. I tillegg ble det inngått avtale med Reitan
Servicehandel i forhold til salg av utvalgte billetter gjennom
Narvesen og 7-eleven i Trondheim. AtB er i dialog med
Reitan Servicehandel for å utvide dette samarbeidet slik
at tilgjengeligheten for kundene blir enda bedre. Rundt
semesteroppstart for studentene foretok kundesenteret salg
og informasjon ute på de ulike studiestedene i Trondheim.
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Ruteinformasjon
AtB har ansvar for ruteopplysning 177 for Sør-Trøndelag fylke,
og tjenesten ligger inn under AtB kundesenter. I tillegg til
177 og ordinære rutehefter, har vi også mobile tjenester
gjennom m.atb.no og sms 2027.
www.atb.no
www.atb.no er AtBs viktigste informasjonsportal ut mot
kundene. Nettsiden ble etablert og lansert før oppstart i
august 2010. Målet med atb.no er å gi kundene all relevant
informasjon for å kunne reise kollektivt i Sør-Trøndelag. Det er
lagt stor vekt på enkel og tydelig kommunikasjon. Nettsidene
vil videreutvikles i takt med nye tilbud og løsninger fra AtB.
Markedsføring og markedskampanjer
Det har blitt gjennomført ulike kampanjer gjennom 2010.
Målet har vært å gjøre AtB kjent, i tillegg til salgsutløsende og
profilerende kampanjer med målsetting om å vise frem fordelene med å reise kollektivt og øke antall kollektivreisende.
Ulike kundegrupper
AtB har fokus på tilpasset kommunikasjon mot ulike kundegrupper. I tillegg til resultatene fra kundeundersøkelsene som
ble gjennomført, ble det etablert fokusgruppe for studenter og
kontakt med ulike pensjonistforeninger. I tillegg har AtB tett
dialog med Norges Blindeforbund og Norges Handikapforbund
i forhold til universell utforming. Dialogen med kundegruppene
gir nyttig kunnskap i forhold til hvordan AtB på best mulig måte
skal nå disse gruppene. Det vurderes å etablere et felles brukerforum som representerer de ulike kundegruppene.

Oktan Trondheim

det vi
Fra og med 2. august er deg
gir
som selger billetter og Sør-Trøndelag.
i
ruteopplysning fra A t B
et av våre kundesenter
Se www.atb.no eller besøkTrondheim sentralstasjon.
på
i Kongens gate 34 eller
lysning 177 - www.atb.no

Telefon 02820 - Ruteopp

God tur. God samvittighet.

og salg
Profil
AtB etablerte før lansering en tydelig profil. Denne gjenspeiler seg på alt materiell som er i tilknytning til AtB, fra
bussdekor, nettside og til annonser og kampanjemateriell.
Sommeren og høsten 2010 var preget av stor fokus på
etablering av merkevaren AtB. Fokus i kommunikasjonen var
å etablere nytt navn og ny organisering av kollektivtrafikken
i fylket, i tillegg til å skape en solid kjennskap og plattform
for profilen til AtB.
Lanseringskampanje – Vi tar dæ me fra A te B
I august ble det gjennomført en massiv lanseringskampanje
med fokus på AtBs hovedbudskap – vi tar dæ me fra A te B, samt
budskap som understreker fordelene med det å reise kollektivt.

I tillegg valgte AtB å ha fokus på miljø for å understreke
miljøgevinsten ved innføring av hybrid- og gassbusser.
Studentkampanje
Allerede i mai begynte arbeidet med å informere studentene gjennom deres studentorganisasjoner. Formålet var å
fortelle om endringen som kom etter sommerferien. Studentene er en viktig målgruppe og det er viktig å jobbe konkret
mot denne gruppen. Gjennom samarbeide med StudiebyEn
og de ulike fadderorganisasjonene ble det distribuert informasjon til alle nye studenter. I tillegg ble det gjennomført
informasjon i form av plakater, annonser og salg på studiesteder under semesteroppstart.

Holdningskampanje – Hurra for bussen!
I oktober ble det gjennomført en stor holdningskampanje i
samarbeid med Miljøpakken. Budskapet rettet seg både mot
de som allerede reiser kollektivt, og bilbrukere. Fokus var å
skape bevissthet rundt hva kollektivtrafikken betyr for alle.
Reflekskampanje – Bruk hodet. Bruk refleks.
Med fokus på trafikksikkerhet hadde AtB reflekskampanje
i begynnelsen av oktober. Da ble det delt ut flere tusen
reflekser i tillegg til informasjon rundt trafikksikkerhet.
Kampanje ble gjennomført i samarbeid med Trygg Trafikk.
Takstendring og soneutvidelse
I slutten av desember ble det gjennomført informasjonkampanje i forbindelse med takstreduksjon og soneutvidelse fra
1. januar. Avsenderen på kampanjen var Miljøpakken, men AtB
organiserte alt rundt informasjonen på vegne av Miljøpakken.
Kampanjen omfattet både Trondheim og Trondheimsregionen.
Informasjonsaktiviteter
I tillegg til markedskampanjer er det hele tiden behov for ulik informasjon ut til kundene gjennom året. Dette gjelder rutejusteringer
i forbindelse med høytider, traséavvik og andre avvik i forhold til
billettsystem og annet som er av betydning for kundene.
Medieomtale
AtB har etablert en egen mediestrategi og har jobbet proaktivt
mot media både før, under og etter lansering. Det har vært
stor fokus på AtB i ulike media, og det har stort sett vært
positive saker som har blitt fremstilt.
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Kundeløfte Vi gjør ditt valg enkelt
hele veien

Prosjekter
I sum forventes det at
disse tiltakene vil gjøre det
mer attraktivt å reise kollektivt
i Trondheimsområdet, med både
større forutsigbarhet for når
bussen faktisk går, og raskere
fremføring i trafikken.
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2010 var et år preget av å få alle nødvendige driftsløsninger og rutiner på plass. I tillegg
til dette startet AtB opp flere prosjekter i 2009 og 2010. Dette er prosjekter som skal
bidra til å øke passasjerenes tilfredshet gjennom en mer tilgjengelig informasjon, større
pålitelighet til ruteproduksjonen og større tilgjengelighet for tjenestene vi utfører.
Sanntid- og signalprioritering i Trondheim
Det ble før jul i 2009 inngått avtale med Swarco Norge AS for levering av system for
sanntidsinformasjon og signalprioritering i Trondheimsregionen (SISST). I løpet av
2010 ble prosjektet i all hovedsak gjennomført, og det forventes at systemet vil være
rullet ut i sin helhet i løpet av 2011. Prosjektet utføres i samarbeid med Trondheim
kommune, Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune. I første omgang vil
alle bybusser i Trondheim være en del av løsningen, og de nye anbudsoperatørene
vil bli inkludert fra høsten 2011. Regionbusser med gjennomgående ruter i Trondheim er også omfattet av dette systemet. Totalt er det installert utstyr i 280 busser
og på 35 holdeplasser. I løpet av 2011 vil ytterligere 65 holdeplasser få montert
skjermer som viser forventet avgangstid. Det er også etablert løsninger for spørring
av sanntidsinformasjon via SMS, og det vil i tillegg etableres informasjonsløsninger
for smarttelefon og internett.

Vi tar
dæ me’
fra A te B
RING

AtB kund
esenter
Kongens
gate 34
Trondhei
m sentra
lstasjon
www.atb.
no
RING

SMS 202
7
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= midtdør
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AtB har gjennom hele prosjektperioden samarbeidet tett med Norges
Blindeforbund for å finne de beste løsningene med tanke på universell
utforming. Både informasjonsskjermer på holdeplass og buss, samt
automatisk annonsering av holdeplasser i bussene har blitt utformet i
samarbeid med dem.
Statens vegvesen har som en del av dette samarbeidet tilrettelagt sine
signalanlegg for prioritering av busser, og systemet leverer løpende
informasjon om bussens posisjon og tidsforsinkelse i forhold til rutetabellen. Det forventes at disse tiltakene vi l gjøre det mer attraktivt å
reise kollektivt i Trondheimsområdet, med både større forutsigbarhet
for når bussen faktisk går, og raskere fremføring i trafikken.
Åpning av midtdør
Sommeren 2010 vedtok Trondheim Bystyre at den midtre døren på
bussen skulle åpnes som inngang. AtB gjorde høsten 2010 en vurdering av dette inkludert testing av utstyret i bussen og hvilken kostnad
en slik gjennomføring vil ha. Et viktig element i gjennomføringen av

tiltaket vil være å øke kontrollvirksomheten, særlig i oppstarten, for å
minimere snikeffekten.
Alternative billetteringsløsninger
Det er et mål for AtB, som det er i resten av landet, å få redusert
mengden kontanter som oppbevares om bord i bussen. Dette for å øke
sjåførenes og passasjerenes trygghet om bord ved å redusere risikoen
for ran og vold ved å oppbevare kontanter.
AtB har derfor i 2010 arbeidet med problemstillingen med to hovedløsninger; først forbedre mulighetene til å være selvbetjent med t:kort
slik at flere velger t:kort som betalingsmiddel. Dette vil vi oppnå
gjennom en ny nettbutikk som skal lanseres i 2011. Deretter har det
vært fokus på å finne andre enkle alternativer for dem som ikke ønsker
å benytte t:kort og som i dag betaler med kontanter. Her har det vært
jobbet med å undersøke og vurdere løsninger for bruk av billettautomater og mobiltelefon som betalingsmiddel. Dette arbeidet vil               
gi resultater i 2011.
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Miljø
i tankene.

Miljø
AtB - Førstevalget fra A til B
AtBs miljøtiltak har tre fokusområder. AtBs viktigste tiltak
er gjennom informasjon, markedsføring og kvaliteten i
tjenesteproduksjonen å få flest mulig til å velge å reise
kollektivt fremfor bruk av egen bil. Det er gjennom økning
i passasjertallet vi kan tilføre de største forbedringene for
miljøet. Når flere lar bilen stå og velger bussen, gir dette
den mest effektive reduksjonen av utslipp. AtB vil være
aktive også fremover for å øke andelen som velger den
kollektive reisemåten.
Det andre tiltaket er å stille krav til og premiere materiell
i anbudskonkurransene som bidrar til redusert utslipp.
Til slutt har AtB hatt fokus på andre mulige tiltak for å
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redusere utslipp som går på sjåførens kjørestil, drift på
bussdepot osv.
Miljøvennlig bussflåte
Gjennom anbudskontraktene som er etablert er det
oppnådd en betydelig miljøgevinst. I august 2011 vil bussflåten bestå av drøyt 170 gassbusser og 10 hybridbusser.
AtB har hatt høye mål med hensyn til å oppnå eiers miljøambisjoner. Det ble derfor i anbudsprosessene gjennomført i både
2009 og 2010 stilt et minstekrav for materiell av standarden
Euro 5. AtBs målsettinger ligger både på lokale utslipp i form
av partikler og NOX, samt på globale utslipp av Co2. Gassbussene gikk i 2010 på naturgass. Det er en målsetting at fossilt

Trondheim
august 2010:
10 hybridbusser
og 41 gassbusser
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drivstoff skal fases ut så snart som mulig. AtB vil erstatte dette
med biogass så snart dette er tilgjengelig i Trondheim. Den
resterende andelen dieselbusser går på en biodiesel innblandingsprosent på 30% og (80%).
Andre miljøtiltak
AtB har vektlagt miljø høyt i anbudsprosessene. I tillegg
til evaluering av miljøvennlig drivstoff evalueres støy,
drivstoffreduserende tiltak, opplæringstiltak med hensyn
på reduserte klimautslipp, tiltak for reduksjon av støy fra
egen virksomhet  og andre tiltak.
Et viktig tiltak i denne sammenhengen er drivstoffsparing.
Det er derfor lagt inn krav i anbudskontraktene om system

Rute 5

Rute 6

Rute 7

Rute 0 Rute 777

for å måle dette. Bussoperatørene gjennomfører kursing i økonomisk kjørestil og tidskrav på tomgangskjøring           
ca maksimalt 1 minutt. Videre er det tatt i bruk dekk som
reduserer friksjon og vekt, for å redusere drivstoff-forbruk.
Det søkes i så stor grad som mulig å kjøre piggfritt.

AtBs satsning på hybridbusser er unik i Nordensammenheng. Hybridbussene bruker bremseenergien
til å lade det elektriske batteriet, og analyser viser
et redusert drivstofforbruk på ca 25% ut fra målinger
de første 4 månedene.
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Økonomi
Årets resultat etter finansposter og skatt er på kr 315 840. Totale inntekter for 2010
ble på ca kr 274,522 mill. Av dette utgjør tilskudd fra offentlige myndigheter
kr 165,565 mill. Salgsinntekter utgjør ca kr 109 mill, og består av billettinntekter
i Trondheim med ca kr 106 mill, og øvrige salgsinntekter med ca kr 3 mill.
Inntektene i 2010 har i all hovedsak vært som forventet. Offentlige tilskudd
utgjør ca 60% av inntektene, og er en meget forutsigbar inntektskilde. Usikkerheten på inntektssiden er knyttet til billettinntektene. Billettinntektene har vært
økende de siste årene, og økningen fra 2009 til 2010 har vært på om lag 5% for
Trondheim.
Totale driftskostnader i 2010 ble på ca kr 274,928 mill. Av dette utgjør kjøp av
transporttjenester med buss i Trondheim ca kr 232,910 mill.
Pr 31.12.2010 var det 21 ansatte i AtB. I tillegg var 2 ansatte fra Nettbuss Trondheim
og 12 ansatte fra Trafikanten Midt-Norge tilknyttet bedriften på fast basis gjennom
innleieavtaler. Utover dette har det vært benyttet noe innleie av vikarer fra vikarbyrå til betjening av kundesentrene våre. Totale lønnsutgifter i 2010 ble på
ca kr 16,5 mill.
Andre driftskostnader utgjør ca kr 24,7 mill. I dette beløpet ligger også kostnader
til prosjekter, som for eksempel SISST-prosjektet.
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Andelen kvinner
i lederstillinger utgjør

40%. Styret består av
3 menn og 4 kvinner.

Styrets beretning
Virksomhetens art og hvor den drives
AtB AS er administrasjonsselskapet for kollektivtransport i Sør-Trøndelag. Selskapet er heleid av Sør-Trøndelag
fylkeskommune, og har kontoradresse i Trondheim. Selskapet
har som oppgave å planlegge, koordinere, kjøpe, og markedsføre all tilskuddsberettiget kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag.
Tilskudd til driften ytes av Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i bedriften er etter vår oppfatning godt.
Det totale sykefraværet i bedriften har i 2010 vært på
2,2%. Dette innebærer en direkte lønnskostnad på om lag
kr 363 000. Styret anser dette som tilfredsstillende, men
vil fortsette arbeidet med å redusere antall sykedager.
Selskapet har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2010.

Som administrasjonsselskap har AtB AS rett til å drive kollektivtransport i Sør-Trøndelag. Takster fastsettes av Sør-Trøndelag
fylkeskommune, som ledd i kommunen/fylkeskommunens
budsjettbehandling. AtB AS har to hovedfinansieringskilder;
billettinntekter og tilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Likestilling
Bedriften har pr utgangen av året 21 ansatte, av disse er
7 kvinner (33%) og 14 menn (67%).

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Etter styrets oppfatning, gir fremlagt resultatregnskap og
balanse med noter uttrykk for virksomhetens resultat for 2010
og økonomiske stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt
forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for
bedømmelsen av regnskapet. Virksomheten har et overskudd
på kr 315 840, som foreslås disponert på følgende måte:
Overføring annen egenkapital
Udekket tap
Sum

kr 232 593
kr   83 247
kr 315 840

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller
utviklingsaktiviteter.
Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt
drift er til stede.

I tillegg har 2 ansatte i Nettbuss Trondheim (tidl Team Trafikk)
og 12 ansatte fra Trafikanten Midt-Norge vært tilknyttet
bedriften siden 1. juni 2010 gjennom avtaler om innleie av
personell. Hensyntatt dette, er det 35 ansatte som er tilknyttet
bedriften på fast basis ved utgangen av året – 12 kvinner
(34%) og 23 menn (66%).
Andelen kvinner i lederstillinger utgjør 40%. Styret består av
3 menn og 4 kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall
ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å
iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.
Ytre miljø
Bedriften forurenser ikke direkte det ytre miljø. Bedriftens
virksomhet fører imidlertid indirekte til belastning på det ytre
miljø gjennom kjøp av transporttjenester. Bedring av miljøprofilen på kollektivtrafikken i regionen vil være et av bedriftens tunge satsingsområder fremover. I 2010 er det inngått
nye kontrakter om busskjøring i Trondheim der miljøprofilen
på bussene er meget god.
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Regnskap 2010
Resultatregnskap
Beløp i kroner

Note

2010

15.09.2009
- 31.12.2009

108 956 871

0

165 565 172

5 500 000

274 522 043

5 500 000

232 910 961

0

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Tilskudd

3

Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Transporttjenester
Lønnskostnad

2

16 535 926

2 736 342

Avskrivning

4

773 405

64 853

Annen driftskostnad

2

24 707 957

2 959 034

274 928 249

5 760 229

-406 206

-260 229

854 941

144 608

7 256

0

Netto finansposter

847 685

144 608

Ordinært resultat før skattekostnad

441 479

-115 621

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

5

125 639

-32 374

Årsresultat

6

315 840

-83 247

232 593

0

83 247

-83 247

315 840

-83 247

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital
Udekket tap
Sum disponert
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Balanse
Beløp i kroner

Note

2010

15.09.2009
- 31.12.2009

5

0

32 374

0

32 374

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom

4

829 722

0

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol

4

3 165 901

1 521 979

Sum varige driftsmidler

3 995 623

1 521 979

Sum anleggsmidler

3 995 623

1 554 353

45 104 325

0

39 286 193

4 299 164

Sum fordringer

84 390 518

4 299 164

Bankinnskudd, kontanter og lignende

11 798 094

20 144 608

Sum omløpsmidler

96 188 612

24 443 772

100 184 235

25 998 125

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

Sum eiendeler

8

25

Note

2010

15.09.2009
- 31.12.2009

6, 7

10 000 000

10 000 000

6

10 000 000

10 000 000

20 000 000

20 000 000

232 593

-83 247

232 593

-83 247

20 232 593

19 916 753

1 592 695

0

83 095

0

Uopptjent inntekt

13 087 538

0

Sum avsetning for forpliktelser

14 763 328

0

3 544 729

1 885 425

10 170

0

981 308

654 910

60 652 107

3 541 037

Sum kortsiktig gjeld

65 188 314

6 081 372

Sum gjeld

79 951 642

6 081 372

100 184 235

25 998 125

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkursfond
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

6

Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Utsatt skatt

5

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt

5

Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

8

Sum egenkapital og gjeld
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31. desember 2010
Trondheim, 6. april 2011

Johan Arnt Vatnan
styrets leder

Christiane Solheim
styremedlem

Erna Therese Widerøe
styremedlem

Bjarne Ivar Wist
styremedlem

Hellik Ole Hoff
styremedlem

Heidi Fossland
styremedlem

Anne Skolmli
styremedlem

Ada Myhren
administrerende direktør

Kontantstrømanalyse
Beløp i kroner

2010

15.09.2009
- 31.12.2009

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad

441 479

-115 621

Ordinære avskrivninger

773 405

64 853

-43 445 021

1 885 425

1 592 695

0

Endring i andre tidsavgrensningsposter

35 537 976

-103 217

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-5 099 466

1 731 440

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-3 247 048

-1 586 832

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-3 247 048

-1 586 832

Inn-/tilbakebetalinger av egenkapital

0

20 000 000

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0

20 000 000

Netto endring i likvider i året

-8 346 514

20 144 608

Kontanter og bankinnskudd per 01.01

20 144 608

0

Kontanter og bankinnskudd per. 31.12

11 798 094

20 144 608

Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld
Forskjeller i pensjonsmidler/-forpliktelser

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
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Noter til regnskapet
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens
bestemmelser og god regnskapsskikk.
Salgsinntekter
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen
av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og
inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige
poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av
de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over
driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer
tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet
er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto
salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de
fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
Pensjoner
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter
lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder
diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning
på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger
om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er
vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som
skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt
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gjenværende opptjeningstid.  Endringer i forpliktelsen
og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i
beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles
over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid
hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10% av det
største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.  
Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt
skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd
til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som
reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet
og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den
grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.
Offentlige tilskudd
Offentlige tilskudd er definert som tilskudd mottatt fra
offentlige organer.
Investeringstilskudd behandles som utsatt inntekt
og inntektsføres i tak med avskrivning på tilhørende
driftsmiddel. Driftstilskudd inntektsføres løpende i takt
med opptjening.
Tilskudd bruttoføres i årsregnskapet.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte
og godtgjørelse til revisor

2010

15.09.2009
- 31.12.2009

Lønninger

9 314 775

2 031 014

Arbeidsgiveravgift

1 469 759

321 111

Pensjonskostnader

1 538 222

230 716

Andre ytelser

4 213 170

153 501

16 535 926

2 736 342

Lønnskostnader

Sum

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 21 årsverk.
I tillegg har 2 ansatte i Nettbuss Trondheim (tidligere
Team Trafikk) og 12 ansatte fra Trafikanten Midt-Norge
vært tilknyttet bedriften siden 1. juni 2010 gjennom  
avtaler om innleie av personell.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Ytelser til ledende personer

Ada Myhren,
administrerende
direktør

Lønn

Pensjonsutgifter

Andre
godtgjørelser

852 781

18 400

4 898

Styret består av styreformann og 6 styremedlemmer. Det er utbetalt kroner 200 000 i styrehonorar i 2010.
Kroner 50 000 til styres leder og kroner 25 000 til hver av styremedlemmene.
Godtgjørelse til revisor
er fordelt på følgende:

2010

Revisjon

40 000

Andre tjenester

45 700

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 3 - Offentlige tilskudd
Selskapet har i 2010 inntektsført et driftstilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune på kroner 165 565 172.

Note 4 - Varige driftsmidler
Tomter, bygninger
og annen eiendom

Driftsløsøre, inventar,
verktøy mm.

Sum

0

1 586 832

1 586 832

Tilgang kjøpte driftsmidler

1 040 174

2 206 874

3 247 048

Anskaffelseskost 31.12.2010

1 040 174

3 793 706

4 833 880

Akk.avskrivning 31.12.2010

-210 452

-627 805

-838 257

Balanseført pr. 31.12.2010

829 722

3 165 901

3 995 623

Årets avskrivninger

210 452

562 953

773 405

Anskaffelseskost 01.01.2010

Selskapet mottar investeringstilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Driftsmidler bokføres til brutto anskaffelseskost uavhengig av tilskuddet og avskrives over den økonomiske levetiden.
Tilskuddet behandles som utsatt inntektsføring og periodiseres i takt med avskrivningene.
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Note 5 - Skatt
Årets skattekostnad fordeler seg på:

2010

15.09.2009- 31.12.2009

10 170

0

Endring utsatt skatt

115 469

-32 374

Årets totale skattekostnad

125 639

-32 374

Beregning av årets skattegrunnlag:

2010

15.09.2009- 31.12.2009

Ordinært resultat før skattekostnad

441 479  

-115 621

Betalbar skatt

Permanente forskjeller

7 233

0

Endring i midlertidige forskjeller

114 426

-411 196

Anvendt fremførbart underskudd

-526 818

0

36 320

-526 817

2010

15.09.2009- 31.12.2009

296 769

411 196

0

-526 817

296 769

-115 621

83 095

-32 374

Årets skattegrunnlag
Oversikt over midlertidige forskjeller
Driftsmidler inkl goodwill
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12.2010
28% Utsatt skattefordel/Utsatt skatt

Note 6 - Egenkapital
Egenkapital 01.01.2010

Aksjekapital

Overkurs fond

Annen egenkapital

Sum

10 000 000

10 000 000

-83 247

19 916 753

0

0

315 840

315 840

10 000 000

10 000 000

232 593

20 232 593

Årsresultat
Egenkapital 31.12.2010

Note 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Aksjekapitalen består av:
Ordinære aksjer

Antall

Pålydende

Balanseført

10 000

1 000 kr

10 000 000

Ordinære aksjer

Eierandel

Stemme andel

10 000

100%

100%

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12.2010:
Sør-Trøndelag fylkeskommune
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Note 8 - Fordringer og gjeld
Annen kortsiktig gjeld

2010

2009

Gjeld til aksjonær

-7 649 471

-2 803 935

Påløpte kostnader

-17 570 984

-474 851

-965 652

-262 251

Uopptjent inntekt

-34 466 000

0

Sum

-60 652 107

-3 541 037

2010

2009

32 925 712

0

Tilgode merverdiavgift

54 125

1 564 014

Andre kortsiktige fordringer

27 907

0

Forskuddsbetalte kostnader

6 278 449

2 735 150

39 286 193

4 299 164

Skyldig lønn

Andre fordringer
Opptjent, ikke fakturert inntekt

Sum
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